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EDITORIAL

"HISTÓRIA
DA MEDICINA''
o

do

Queremos relacionar este editorial com a iniciativa tomada pela Ordem ·dos Médicos, com
a colaboração das Publicações Dom Quixote, de reeditar a "História da Medicina em Portugal Doutrinas e Instituições", da autoria do Professor Maximiano Lemos.
Apesar de esta obra em dois volumes já estar à venda na sede da Ordem dos Médicos, será
feito em breve um lançamento, numa cerimónia condigna comemorativa da divulgação do importan
tíssimo trabalho do Professor Maximiano Lemos, Historiador de figuras e factos da Medicina.
A Ordem cumpre assim o duplo objectivo já há tempos prometido: dar a conhecer aos
médicos, e também ao público, aspectos marcantes da História da Medicina homenageando ao
mesmo tempo, a grande figura, nascida na Régua, em 1860, e que desde o início da sua carreira se
dedicou a uma faceta menos usual da Medicina e que é a sua História.
Esta publicação tem outro aspecto que não pode deixar de ser realçado. Representa o início
de uma Colecção dedicada à História da Medicina, tão ligada à Cultura e à História de Portugal.
As principais obras estão esgotadas e por isso ignoradas por muitos médicos e pelo público
em geral.
Além de obras de investigadores portugueses, virão a ser publicadas outras de autores es
trangeiros.
Com esta iniciativa, a Ordem dos Médicos prossegue a sua aposta na divulgação de matérias
que prestigiam a Medicina e os Médicos Portugueses.
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PARA. UM ENSINO MÉDICO EFICAZ
• PROF. J. MARTINS E SILVA
A eficácia do ensino médico em geral, e do pré-graduado em particular,
continua substancialmente condicionada por dificuldades de articulação estrutu
ral e funcional dos serviços dependentes de dois Ministérios (Educação e Saú
de). O interrelacionamento torna-se crítico na área clínica, por envolver pessoal
e gestão em dupla dependência e por incluir as responsabilidades implícitas à
prestação de cuidados de saúde às populações.
Adicionalmente, as disponibilida
des orçamentais das Faculdades de
Medicina são, há muito, insuficientes
para a renovação de meios, capacida
des e estruturas. O regime de Auto
nomia Universitária não veio dar so
lução a estas carências nem libertou
as faculdades do emaranhado de con
dicionamentos legais e vistos que ca
racterizam a administração pública.
Assim, funcionando sob autonomia
(muito) restrita, sendo preteridas nos
financiamentos especiais pelas áreas
tecnológicas, não dispondo de plena
capacidade de actuação docente e clí
nico-assistencial, e forçadas a recorrer
a uma massa maioritária de docentes
a tempo parcial, estão as Faculdades
de Medicina nacionais sentenciadas a
viver precariamente, sob dependên
cias estiolantes.
A alienação forçada dos Hospitais
Escolares como cúpula funcional do
ensino médico administrado pelas Fa
culdades de Medicina, e o desequ_ilí
brio entre as exigências da carreir·a e
a baixa competitividade do sistema
retributivo dos docentes universitá
rios perante o mercado de oferta em
vigor (em que se inclui o serviço pú
blico na área de Saúde Hospitalar),
são causas principais para uma grave
crise, com fim indeterminado.

Causas de uma crise
A extinção dos Hospitais Universi
tários pelo Decreto-Lei n.º 674/75 de
27 de Setembro constituiu uma das
causas próximas da progressiva dete
rioração funcional das Faculdades de
Medicina e, particularmente, esteve
(e ainda está) na origem das reconhe
cidas dificuldades de relacionamento
institucional com os serviços depen
dentes da tutela da Saúde, coexisten
tes nas mesmas unidades hospitalares.
Os (antigos) Hospitais Escolares
continuam a ser hoje instituições com
atribuições e práticas funcionais simi
lares às de qualquer Hospital Central,
apesar de continuarem sediados no
Campus universitário. À secundariza
ção dos interesses educacionais pelas
actividades de índole estrictamente
assistencial, desenvolvidas nos servi
ços sob dupla tutela, acresce um avo
lumar de problemas relativos a con
cursos, direcções de serviço e gestão
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global da área hospitalar.
Estes problemas e atritos jamais fo
ram, lamentavelmente, solucionados
pela legislação pública, entre 1977 e
1985.
Assim, persiste o risco das respon
sabilidades inerentes às Faculdades
de Medicina ficarem confinadas às
áreas de ensino pré-clínico (sob tutela
da Educação), em regime de instala
ção tolerada e com facilidades de uti
lização concedidas pelas administra
ções hospitalres, isto é, sob tutela da
Saúde. Também não foi afastada a hi
pótese de determinadas áreas do en
sino clínico poderem ser afectadas ne
gativamente, se a administração hos
pitalar decidir a transferência de mé
dicos com actividade docente para
serviços diferentes daqueles em que é
habitualmente ensinada a disciplina
que leccionam. Situações equivalen
tes poderão ocorrer a nível das direc
ções de serviços clínicos em que es
teja sediado o ensino de determinada
disciplina, quando o nomeado não é
o docente mais qualificado academi
camente nesse serviço.
Por conseguinte, tendo em conta o
passado recente, há motivos para du
vidar do êxito da legislação que acaba
de ser publicada (Portaria n.º 219/91
de 16 de Março) sobre a articulação
inter-ministerial (Educação e Saúde),
para os fins do ensino médico.
É de temer que a tendência conti
nue a ser mais assistencial e menos
científico-educacional, como nos anos
recentes. A publicação de nova legis
lação não foi acompanhada pela cor
recção das insuficiências em meios
humanos e materiais, nem eliminou a
bicefalia directiva que anula todas as
boas intenções. Continuará a haver
escasso optimismo sobre a convergên
cia e eficácia de actuação dos serviços
dependentes de ministérios diferentes
e sob direcções distintas, perante um
mesmo problema.
Numa perspectiva universitária, a
formação médica é indissociável da
investigação, básica ou clínica. O en
sino médico é naturalmente comple
tado pela formação clínica, obtida
"em exercício" nos hospitais e centros
de saúde seleccionados, sob orienta
ção de docentes idóneos que, em si
multâneo, prestam actividade assis
tencial.

Por seu lado, é indiferente aos ser
viços de saúde que os doentes interna
dos num hospital (ex-) Universitário
sejam tratados por médicos também
docentes, ou por outros médicos sem
vínculo à Faculdade. Para os serviços
de saúde, nem o ensino nem a investi
gação são prioridades que lhes inte
resse. Os objectivos são estritamente
assistenciais, indissociáveis de pers
pectivas economicistas (custos de in
ternamento, gastos com exames e me
dicação, subsídio de baixa, ausência
de produtividade, entre outras).
Neste enquadramento de propósitos
serão compreensíveis as divergências
(passadas, presentes e futuras), pese
embora toda a legislação publicada
com vista à intercolaboração institu
cional.

Hospitais Universitários, ou
Faculdades de Medicina com
hospital próprio
É indubitável (e inadiável) uma
orientação lógica que preserve a vita
lidade e virtualidades das áreas edu
cacionais e da investigação, integra
das na formação médica universitária.
Para a mudança que se deseja, há que
equacionar três questões fundamen
tais:
(a) Re-instalação de Hospitais
Universitários, e subsequente
re-equilíbrio do poder inter
no;
(b) Re-formulação do regime con
tratual e do recrutamento de
pessoal superior;
(c) Dignificação valorativa dos
meios da acção da área cientí
fico-educacional.
Razões pedagógicas compreensí
veis justificam que a educação médica
pré-graduada e o estágio clínico sub
sequente (previsto) sejam desenvolvi
dos essencialmente em Hospitais Uni
versitários - Faculdades de Medicina,
ambos sob estreita e exclusiva direc
ção da área educacional. A essas Uni
dades (Faculdade - Hospital Univer
sitário) caberia desenvolver a tradi
cional tríade de actividades: Educa
ção, Investigação e Assistência. O
exercício dominante da actividade as
sistencial sob dependência absoluta
dos serviços de Saúde, como se veri-
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fica no presente, é incompatível com
aqueles propósitos, limitando acen
tuadamente as vertentes educacional
e de investigação.

Docentes: Bases de
Recrutamento e Condições de
Trabalho Realistas
Para o desenvolvimento ao mais
alto nível daqueles objectivos haverá
ainda que seleccionar com critérios
exigentes e remunerar adequada
mente o quadro de profissionais re
queridos para o desempenho de car
gos directivos, docentes e assisten
ciais. Os vínculos contratuais em vi
gor bloqueiam a selecção e a manu
tenção dos profissionais mais capazes
para os cargos em referência, além de
serem a causa próxima da preocu
pante escassez de docentes do ciclco
básico das Faculdades de Medicina.
É convicção comum que o prossegui
mento da carreira académica em dedi
cação exclusiva está limitada a um nú
mero cada vez mais restrito de docen
tes. As naturais solicitações para uma
actividade liberal (economicamente
mais aliciantes e sem as limitações bu
rocráticas e funcionalismo público), a
par das frequentes dificuldades e pri
vações de uma estrutura ultrapassada
em meios e incapacitada das soluções
exigíveis, são razões potenciais para
o crescente afastamento, ou menor
empenhamento, na carreira académi
ca.
Todavia, não oferece dúvidas de
que a formação médica pré-graduada
e, pelo mesmo facto, a formação con
tínua, requerem docentes de inques
tionável saber e competência, a recru
tar entre os profissionais mais qualifi
cados, nacionais ou·(porque não?) es
trangeiros.
O re-ordenamento do quadro do
cente poderia incluir, com vantagens,
duas modalidades de docência: em re
gime de exclusividade ou por convite
(Quadro I).
Somente os docentes em exclusivi
dade teriam direito a um cargo de car
reira detendo, nesta qualidade, res
ponsabilidades na gestão directiv.a
científica e pedagógica das Faculda
des de Medicina.
Os docentes convidados teriam vín
culo contratual precário, objectivado
para apoio à docência selectiva e pres
tação de serviços (assistenciais e téc
nicos) muito específicos de que hou
vesse carência, participando excep
cionalmente na gestão escolar.
Os docentes em exclusividade se
riam responsáveis directos pelas acti
vidades do ciclo básico ou clínico. Os
docentes do ciclo básico teriam obri
�ações prevalentes na docência e na
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QUADRO I
Categoria, Vínculo Contratual e Funções Principais dos Docentes
Funções e Vínculo Contratual

Docentes
Em Exclusividade
(a) do Ciclo Básico

- Vínculo duradouro
- Docência e investigação
- Gestão (pedagógica, científica e directiva

(b) do Ciclo Clínico

- Vínculo duradouro
- Docência, investigação e assistência
- Gestão (pedagógica, científica e directiva)

Convidados
(só para o ciclo clínico)

- Vínculo transitório
- Docência e tarefas assistenciais ou
técnicas muito selectivas
- Participação excepcional na gestão escolar

investigação, podendo exercer tarefas
assistenciais mínimas, apenas em
áreas de apoio técnico. Os docentes
do ciclo clínico teriam fundamental
mente actividades clínico-assisten
ciais, além da docência e da investiga
ção clínicas.
Entretanto, seria crucial que, nos
Hospitais Universitários, os serviços
de saúde tivessem as suas responsabi
lidades limitadas ao economato dos
doentes e do pessoal. As carreiras
médicas exclusivamente assistenciais
deveriam estar sob a dependência
contratual dos serviços de saúde,
ainda que hierarquizadas funcional
mente aos interesses educacionais e à
direcção universitária.

Conclusões

A objectivação exclusiva das pers
pcctivas estatísticas centradas na ra
zão n.º de camas/n.º doentes é um ar
gumento que preocupa legitimamente

todos os responsáveis directos e indi
rectos pela saúde das populações. To
davia, é também uma gestão a (curto)
prazo, sem capacidade de renovação
perante os desafios do progresso.
A medicina de qualidade requer
profissionais de competência supe
rior, preparados sob condições ade
quadas em Hospitais Universitários,
sob a orientação de docentes com mé
rito pedagógico e qualificações profis
sionais superlativas. A prossecução
destes objectivos reclama medidas le
gislativas consentâneas, que consa
grem os Hospitais Universitários
como centros educacionais em que a
assistência é apenas uma das diversas
vertentes de acção. As medidas a to
mar poderão ser difíceis e polémicas,
mas é urgente eliminar os equívovos
e obstáculos que estão a esboroar as
Faculdades de Medicina nacionais.
Infelizmente. a solu<;üo dirccta nüu
está nas mãos dos universitários. Os
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meios e a decisão final dependem da
vontade política em dotar as Faculda
des de Medicina de condições de tra
balho revigorantes e compatíveis aos
objectivos que delas se aguardam: ca
pacidade de ensino eficaz e possibili
dades de renovação do saber, em sin
tonia com acções clínico-assistenciais
de vanguarda.
A dicotomia de meios e influências
no ensino/aprendizagem médicas por
dois ministérios de tutela não benefi
cia a objectivação dos propósitos. A
formação médica é uma acção priori
tariamente educacional que inclui,
como finalidade terminal, a aprendi
zagem e prática na vertente clínico
assistencial. Por conseguinte, a inte
racção dos meios de acção e de coor
denação, com propósitos educacio
nais, afigura-se uma necessidade ób
via. A trajectória actualmente se
guida pelas partes envolvidas no go
verno das Faculdades de Medicina e
Unidades Hospitalares em que de
corra o ensino médico, é, porém,
mais de colisão do que convergência.
É sabido que a política gere essen
cialmente o imediato, mas cabe às Fa
culdades de Medicina e a todos os ór
gãos médicos nacionais que partilha
rem responsabilidades informar, es
clarecer e convencer os políticos dos
objectivos, prioridades e necessidades
da formação médica, contemporânea
e futura.
De outra forma, não fazendo nada,
será que haverá Faculdades de Medi
cina em Portugal no fim deste século?

J. Martins e Silva
Prof. Cat., lnst. Bioq. FML
Presidente Soe. Ponuguesa Ed. Médica
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Na proposta de Projecto de De
creto-Lei que define o Acto Médico e
regulamenta o exercício da medicina,
documento elaborado pela Ordem
dos Médicos e entregue ao Ministério
da Saúde, no artigo 15.º. ("As profis
sões paramédicas reconhecidas") sur
giu, por lapso, na alínea d) do ponto
1, Optometrista, em vez de Ortop
tista.
A rectificação foi já feita no Minis
tério da Saúde, mas uma vez que a
proposta da Ordem dos Médicos foi
publicada na revista de Jul,ho da Or
dem dos Médicos, a rectificação aqui
fica, publicando-se de seguida a ver
são correcta do art.º 15.
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ACTO MÉDICO:
RECTIFICAÇÃO
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1. São as seguintes as profissões
paramédicas reconhecidas:
a) Técnico de radiologia;
b) Fisioterapeuta;
c) Odontologista;
d) Ortoptista;
e) Cardiopneumografista;
f) ........... .
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2. Só podem exercer legalmente as
profissões paramédicas reconhecidas
no número anterior as pessoas legal
mente habilitadas com o respectivo
diploma.

u

3. Quem exercer profissão para
médica sem que para tal esteja habili
tado incorre na prática do crime de
usurpação de funções.
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4. Os profissionais paramédicos
não podem praticar actos médicos sob
pena de incorrerem na prática do
crime de usurpação de funções.
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5. O médico que autorizar um pro
fissional paramédico a praticar um
acto clínico constituiu-se solidaria
mente com este na responsabilidade
civil criminal que possa decorrer de
eventual prática incorrecta do mesmo
acto.
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SAÚDE PÚBLICA
O prazo para inscrição por con
senso na especialidade de Saúde Pú
blica foi prorrogado pelo CNE até ao
dia 31 de Outubro de 1991, e não para
a mesma data de 1994, como por
lapso foi publicado na última Revista.

...

ACTUALIDADE

CIRURGIA DE URGÊNCIA
• DR. SANTOS BESSA
Em momento que presumimos feliz mas de enorme responsabilidade para a
Comissão Organizadora e o País, resolveu o Comité Internacional atribuir a
Portugal a realização do X Congresso Internacional de Cirurgia de Urgência.
Tivemos plena consciência da envergadura da tarefa atribuída, das dificulda
des esperadas e só a resposta ao nosso apelo dada pela sociedade civil e a
colaboração que pude encontrar entre os colegas permite que hoje aqui nos
possamos reunir para iniciarmos os nossos trabalhos científicos.
Em primeiro lugar cabe, por direito próprio mas ainda pelo interesse que esta
iniciativa lhe despertou e pelo apoio dispensado desde a primeira hora, registar
público agradecimento a S. Exa. o Presidente da república.

Atento ao evoluir da sociedade civil
e às iniciativas que projectam o nome
de Portugal no concerto das nações,
houve S. Exa. por bem presidir à Co
missão de Honra deste X Congresso
o que não posso deixar de enaltecer e
agradecer. Mas se isto já era muito
quis sua Exa. ainda ir mais longe e
honrar de sobremaneira este Con
gresso recebendo em Belém uma de
legação. Desta forma confere S. Exa.
uma elevada distinção a este Con
gresso ao transmitir um cunho pessoal
e directo às elevadas funções que se
dignou aceitar e simultaneamente
marcando o interesse que lhe mere
ceram assuntos com a importância so
cial do tema do nosso Congresso.

Igualmente, a edilidade lisboeta
não quis deixar de acarinhar esta reu
nião científica sediada na sua cidade.
Para além da sua presença na Comis
são de Honra do Congresso, distinção
que penhoradamente agradecemos,
não quis o seu ilustre Presidente dei
xar de manifestar as boas-vindas aos
congressistas através do nosso progra
ma. Gesto de extrema afabilidade a
que S. Exa. não quis deixar de acres
centar a generosidade de uma recep
ção ao Congresso em sede adequada,
o Castelo de S. Jorge. Quis assim sua
Excelência vincar o elevado apreço
que lhe mereceu esta iniciativa e ao
mesmo tempo contribuir para a pro
moção da imagem da nossa capital.
Por todas estas medidas e ainda pela
forma eficiente, discreta e operacio
nal com que sempre despachou os as
suntos respeitantes ao Congresso, o
nosso muito obrigado.
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Por fim, não poderia deixar de refe
rir e agradecer o contributo da indús
tria farmacêutica e mesmo de outras
actividades empresariais não directa
mente ligadas à medicina todas refe
rida no Programa, que viram neste
Congresso uma oportunidade de coo
peração social. Uma referência e um
agradecimento muito especial para a
Fundação Bissaya Barreto, sediada
em Coimbra e fundada por um cirur
gião da sua Universidade e para cuja
obra social sui generis chamo a aten
ção de todos V. Exas.
*

*

*

Foi esta reunião contemplada com
o elevado prestígio conferido pelo pa
trocínio do Conselho da Europa, o
que desde já se agradece reconhecida
mente na pessoa do seu representante
oficial, o Prof. Massué.
Por este motivo também podemos
contar com a presença da nata dos
especialistas mundiais em matéria de
Cirurgia de Urgência. E que se pro
põem discutir as organizações dos
Serviços de Urgência dos respectivos
países, em conjunto com os seus cole
gas portugueses a fim de propor um
projecto europeu para a organização
da urgência.. Conclusões que serão
devidamente veiculadas para os res
pectivos Governos. Esperemos, as
sim, que os trabalhos deste Congresso
não venham a constituir mais uma
oportunidade perdida de conciliar as
opiniões e os interesses dos técnicos
com as orientações político-adminis
trativas.

*

*

*

É com grande satisfação e o cora
ção pleno de alegria que saúdo todos
os colegas congressistas. Compreen
derão que distinga particularmente os
Colegas estrangeiros, que oriundos de
quatro continentes se subtraíram aos
seus afazeres, aos seus hábitos, às
suas comodidades para virem até nós
debater ideias e experiências, con
frontar resultados e tentar encontrar
novas vias de serviço aos nossos doen
tes.
Gostaria ainda de dirigir uma pala
vra muito especial aos nossos colegas
provenientes de países cujas frontei
ras só recentemente se franquearam
à passagem de cidadãos livres. Não
quiseram perder a primeira oportuni
dade de vir directamente verificar os
resultados práticos de formas de vida
diversas das que lhes foram abusiva e
intransigentemente impostas durante
toda a sua existência. Creiam, meus
caros colegas, que vos recebemos de
braços abertos. Terão já verificado
como é fácil e imediata a adaptação à
liberdade. E como a natureza humana
sabe espontaneamente estabelecer os
laços de solidariedade que os nossos
corações reclamam, quando não estão
sujeitos a peias arbitrárias, impostas
em nome de poderes obscuros e tota
litários, invocando princípios absolu
tos que afinal se revelaram completa
mente vazios de sentido.
Queremos que saibam que são
bem-vindos, que têm toda a nossa
simpatia e solidariedade. E que estas
reuniões também devem ser aprovei
tadas para criar os laços pessoais, su
porte dos contactos e comunicações,
que constituem a base humana em
que se fundamenta a paz entre as na
ções.

1 ACTUALIDADE 1
Nas três últimas décadas a Cirurgia
de Urgência sofreu os grandes impul
sos que determinaram a sua dinâmica
actual, após a guerra da Coreia e a
guerra do Vietname. Com todos os
riscos reducionjstas em que as situa
ções possam incorrer, podemos dizer
que no primeiro caso o grande pro
gresso se verificou na confirmação do
tratamento do shock com recurso às
soluções hidroelectrolíticas e, no se
gundo, com a entrada no teatro de
operações dos helicópteros medicali
zados, a verificação de que a rapidez
no transporte dos doentes graves era
efectivamente o factor primordial de
terminante do prognóstico dos feri
dos.
Estes conceitos, a par do progresso
permitido pela evolução anestésica e
de reanimação em geral e ainda pelos
avanços da antibioterapia e das suas
novas formas de utilização permiti
ram, quando aplicadas à vida civil a
eclosão de centros de trauma e a afir
mação da Cirurgia de Urgência como
uma actividade autónoma e auto-sufi
ciente dentro da cirurgia geral.
Em Portugal, esse progresso foi
mais marcado desde 1980, sobretudo
nas instituições que souberam organi
zar-se de modo a proporcionar uma
base estrutural de apoio à evolução
referida. E assim foram criadas unida
des onde os doentes eram assistidos
até à alta hospitalar pela mesma
equipa que os tinha recebido e trata
do, acompanhando a sua evolução
durante todo o período da estadia
hospitalar, até à sua cura e devolução
à sociedade.
Esta forma de actuar consistiu
numa verdadeira revolução em rela
ção aos hábitos e práticas adquiridas.
Anteriormente os doentes eram sub
metidos quanto possível a interven
ções mínimas, na urgência, para so
frerem posteriormente o tratamento
definitivo, em serviços de retaguarda.
A capacidade de deslocar para os
Serviços de Urgência médicos qualifi
cados trouxe às instituições que assim
procederam o benefício de usufruir
das vantagens de os doentes serem si
multaneamente submetidos ao con
trolo da complicação e à cura da
doença no mesmo acto cirúrgico pra
ticado na Urgência. Assim as admi
nistrações hospitalares viram reduzi
das as suas taxas de ocupação e os
doentes, esses, submetidos a menor
número de operações, beneficiando
de estadias hospitalares mais curtas,
usufruindo das vantagens de serem
submetidos a um plano integrado de
tratamento desde os primeiros gestos
diagnósticos e cirúrgicos praticados
na Urgência, também morriam me
nos.
1 •
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Que tipos de Serviços
de Urgência
queremos fornecer às
populações?
Substitutos
arbitrários dos
cuidados primários
para utilização
aleatória, ou centros
com recursos técnicos
e humanos capazes de
resolver as situações
críticas rapidamente e
com eficiência?
Queremos ter
médicos em início de
carreira, abundantes
em número,
infelizmente parcos
em recursos técnicos,
mas por isso mesmo
passíveis de dispersão
por postos inúmeros
mas ineficazes, ou
queremos equipas
estruturadas,
pluridisciplinares,
integradas por
médicos com
experiência e
maturidade, mas por
isso mesmo pouco
numerosos?
Estes são realmente os pontos que
se torna indispensável equacionar
quando pensamos em organizar as ur
gências.
Que tipos de Serviços de Urgência
queremos fornecer às populações?
Substitutos arbitrários dos cuidados
primários para utilização aleatória, ou
centros com recursos técnicos e hu
manos capazes de resolver as situa
ções críticas rapidamente e com efi
ciência?
Queremos ter médicos em início de
carreira, abundantes em número, in
felizmente parcos em recursos técni
cos, mas por isso mesmo passíveis de
dispersão por postos inúmeros mas

ineficazes, ou queremos equipas es
truturadas, pluridisciplinares, integra
das por médicos com experiência e
maturidade, mas por isso mesmo
pouco numerosos? Numa palavra:
queremos levar os Serviços de Urgên
cia à porta dos doentes, ou queremos
trazer os doentes aos Serviços de Ur
gência?
Toda esta problemática necessita
de profunda reflexão tendo em vista
as capacidades e as necessidades exis
tentes.
Portugal continua, infelizmente, na
vanguarda europeia da sinistralidade
viária. Continua, portanto, em pri
meira análise carecido de centros de
trauma devidamente equipados tanto
do ponto de vista técnico como huma
no, estrategicamente situados e para
onde os feridos possam ser transpor
tados com a necessária rapidez. Ne
cessitam ainda urgentemente de ser
hierarquizados segundo as suas fun
ções e capacidades, a fim de que os
doentes possam ser transportados
imediatamente ao centro adequado
ao tratamento das suas lesões e não
como acontece rigidamente no nosso
actual esquema, ao centro que assiste
a área do acidente.
Assim se poderão evitar, com uma
só medida dois inconvenientes graves:
- Nos Centros diferenciados, o
atendimento de acidentados ligeiros
em número tal que sature as suas ca
pacidades terapêuticas e prejudique a
assistência aos politraumatizados gra
ves·
-' Para o doente, o percurso inútil e
prejudicial para centros inadequados
ao tratamento das suas slesões.
E estas medidas que parecem muito
complicadas podem reger-se com a
obediência a regras simples de condu
ta: para estes centros de grande dife
renciação e capacidade são transpor
tados fundamentalmente 2 tipos de
traumatizados:
1 - os que têm a vida ameaçada a
curto prazo;
2 - os que correm risco de perder
um membro ou parte dele.
Neste campo temo·s muito que pro·
gredir porque quase nada está fei�o e
pouco do que está feito se aproveita.
Para progredirmos e melhorarmos
neste campo, muitas medidas e urgen
tes terão que ser tomadas.
Mas não será seguramente de�
truindo os poucos Serviços de quah
dade que possuímos que melhorare
mos a nossa situação.
Se queremos prestar à população
serviços de urgência de qualidade - e
ela bem está deles carecida - reuna
mos os nossos recursos diferenciados
e demos-lhe a melhor aplicação possível.
.
1 caA prestação de serviços qual'fi
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1
há poucos anos não seria sequer pre
visível exige cuidados de o·rganização
e estruturação, há poucos anos igual
mente impensáveis. Os recursos hoje
disponíveis na Cirurgia de Urgência,
para além de profissionais capazes de
executar as intervenções cirúrgicas
exige, antes de tudo, igual nível de
diferenciação no campo do diagnós
tico e da reanimação.
Toda esta capacidade técnica que
vai ser evidenciada no nosso Con
gresso e hoje é executada na Urgência
exige formas de organização e actua
ção que rompam com as rotinas do
passado. Exige a presença de méto
dos diferenciados na área do diagnós
tico - especialmente radiologistas que
sejam capazes não só de executar mas
também de interpretar uma tomogra
fia axial computorizada a qualquer
hora do dia ou da noite, o mesmo
sendo válido para as análises clínicas
e a ecotomografia. Exige na mesma
base horária a presença de cirurgiões
gerais, ortopedistas, cirurgiões vascu
lares, maxilo-faciais, plásticos e neu
rocirurgiões com igual grau de dife
renciação e maturidade. Exige ainda
a presença de anestesistas e reanima
dores experientes e seguros que pos
sam avaliar, compensar e acompa
nhar o tratamento dos doentes em es
tado crítico.
Como todos nós sabemos e facil
mente se compreende, equipas com
esta magnitude e grau de diferencia
ção técnica não se formam de um dia
para o outro, nem se obtêm por con
vite. Levam anos a formar e assim
mesmo é extremamente variável, de
uma instituição para outra, a capaci
dade de colocar os seus quadros dife
renciados na Urgência. Instituições
há, como aquela em que trabalho,
que o fazem com maturidade; é o seu
ritmo próprio, tradicional de institui
ção. Noutras, porém, a progressão na
carreira traz como "compensação" a
dispensa dos Serviços de Urgência.
São estas Instituições que revelam
maiores dificuldades na adaptação às
exigências do Serviço de Urgência?
pese embora o seu eventual gigantis
mo. Quando a equipa de Urgência
não tem autonomia e se encontra sub
jugada à direcção de um Serviço que
apesar de exercer estas funções se en
contra fisicamente ausente da Urgên
cia, jamais aquela poderá manifestar
a sua autonomia e proporcionar ao
seu próprio hospital e a todos os
doentes os benefícios que decorrem
do exercício duma urgência adulta,
madura e autónoma.
Instituições onde existe a possibili
dade de se poder dispor de equipas
tão vastas e qualificadas prestando
serviços apreciáveis e eventualmente
insubstituíveis à população, poderão
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Numa época em que,
paradoxalmente, e
em paralelo com a
progressiva e quase
absoluta segurança da
cirurgia electiva,
alastra a opinião de
que qualquer
terapêutica é
preferível à cirurgia e não necessito
lembrar-lhes a úlcera
péptica nem a litíase
bilar para me fazer
compreender - a
Cirurgia de Urgência
constitui hoje um
indispensável
complemento no
quadro da preparação
e treino do cirurgião.

servir de modelo à criação de outras
que se venham a tornar necessárias e
de treino para o respectivo pessoal.
Parece da mais elementar prudên
cia evitar a sua destruição pela sim
ples dispersão dos seus membros sem
cuidar da capacidade dos elementos
restantes. Criar novas unidades deste
tipo no país seria louvável e obra ar
rojada e grandiosa. Destruir estas ui
nidades de cuidados diferenciados
para criar minicentros de urgência re
petitivos, caros e incapazes de res
posta por insuficiência de meios, mais
do que imprudente parece perigoso.

*

*

*

A Cirurgia de Urgência soube es
tender ao seu campo específico de ac
tuação os critérios e as técnicas pró
prias da cirurgia electiva. Nalguns ca
sos chegam mesmo a aperfeiçoá-las e
a devolvê-las, com mútuo proveito,
como aconteceu na cirurgia do cólon,

por exemplo. Numa época em que,
paradoxalmente, e em paralelo com a
progressiva e quase absoluta segu
rança da cirurgia electiva, alastra a
opinião de que qualquer terapêutica
é preferível à cirurgia - e não neces
sito lembrar-lhes a úlcera péptica nem
a litíase bilar para me fazer compre
ender - a Cirurgia de Urgência consti
tui hoje um indispensável comple
mento no quadro da preparação e
treino do cirurgião. Estabeleceu-se
assim uma admirável simbiose entre
a prática da Cirurgia de Urgência e a
da cirurgia electiva, sem antagonismo
ou quebra de continuidade entre am
bas.
Notável complementariedade que,
entre nós permitiu que os actuais in
térpretes das cirurgias de urgência te
nham sido preparados e treinados por
quem nunca praticou nos moldes em
que hoje ela é efectuada. Explicando
melhor, e esse corpo técnico comum,
essa área de decisão similar e ao
mesmo tempo a qualidade do ensino
da cirurgia realizada pelos nossos
maiores que permitiu aos actuais ci
rurgiões da urgência dos nossos Hos
pitais Civis de Lisboa avançar deci
dida e naturalmente para soluções'
técnicas novas e inovadoras, radical
modificação da actuação cirúrgica na
Urgência.
Foi essa capacidade potencial que
nos foi conferida que constitui a razão
de ser da realização deste Congresso.
E sentidamente me permite invocar a
memória de tantos ilustres cirurgiões
portugueses que souberam legar pelo
seu exemplo, capacidade de transmis
são de conhecimentos e dew forma
ção de elites, os fundamentos indis
pensáveis à preservação na cirurgia
portuguesa do nível e qualidade a que
eles souberam elevá-la.
Ao recordá-los todos, citarei ape
nas um, o meu querido mestre e sau
doso amigo, o Prof. Mendes Ferreira,
Director do Serviço de Urgência Cen_,tral da capital do país e cuja marca
profunda se reconhecerá sempre nos
numerosos discípulos que conta na ci
rurgia portuguesa.

*

*

*

Não poderei eximir-me, corra em
bora o risco de ferir a sua modéstia,
de referir muito particularmente o
Presidente de Honra destes Congres
so, Dr. Borges d' Almeida. Um dos
primeiros intérpretes da moderna Ci
rurgia de Urgência, pela execução da
vagotomia com piloroplastia no trata
mento da perfuração da úlcera duode
nal no início da já longínqua década
de sessenta, percursor entre nós de
muitos outros métodos hoje correntes
na cirurgia de urgência, o Dr. Borges
_
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d'Almeida ocupa esta posição de des
taque no Congresso com inteiro me
recimento. Daqui lhe agradeço com o
mais profundo reconhecimento toda
a imensa ajuda prestada, sempre de
monstrando a maior disponibilidade
e desinteressada colaboração.
Gostaria, antes de terminar, de
saudar muito especialmente todo o
Comité Permanente na pessoa do seu
Presidente, Prof. H. U. Buff. Ao Co
mité, à sua perseverança e entusiasmo
se deve a continuidade da realização
destes Congressos de Urgência. São
eles, de facto, os verdadeiros impul
sionadores destas reuniões e é justo
chamar a atenção para a notável obra
desenvolvida em prol da cirurgia de
urgência. Autónoma, eficaz, plena de
maturidade, ciosa da sua pluridiscipli
naridade.
Congressos que por este facto cons
tituem manifestações de grande vitali
dade internacional da medicina. Reu
niões onde convergem por sua livre
iniciativa médicos de diversas especia
lidades unidos por um interesse co
mum: a Cirurgia de Urgência.
Interesse que o Congresso de Lis
boa não desmereceu. Estão represen
tados no nosso Congresso 35 países,
de quatro continentes. Quebraram-se
as barreiras europeias. Com con
fiança podemos afirmar que estão lan
çadas as vias da continuidade destas
reuniões como tanto merece e neces
sita a Cirurgia de Urgência.
E para terminar citarei; neste mo
mento em que se comemoram os 5
séculos desse período de ouro da his
tória portuguesa e do mundo e que
durou 12 anos, a época dos descobri
mentos, Luís de Camões um dos espí
ritos mais brilhantes dessa época
ubérrima de humanidade, a Renas
cença.
Luís de Camões é o autor de um
poema heróico escrito no final do sé
. culo XVI que sintetisa e enaltece a
história portuguesa. Ao dedicá-lo ao
seu rei, o jovem D. Sebastião, a sua
larga experiência de homem viajado
e conhecedor do mundo permite-lhe
a audácia de sugerir a sua majestade
a escolha dos seus conselheiros de en
tre os muitos inevitáveis pretenden
tes. E fê-lo da seguinte maneira:
Os mais experimentados levantaio-os,
Se com experiência tem bondade,
Para vosso conselho, pois que sabem
O como, o quando e onde as causas
cabem
Eu sublinho: "sabem o como, o
quando e onde".
Que melhor descrição poderíamos
desejar para os cirurgiões de urgên
cia?
Tenho dito.
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URGENCES CHIRURGICALES
• DR. H. U. BUFF
1. Un hôpital des urgences, donc ré
servé aux seules urgences, est une
tres mauvaise solution qui doit être
abondonnée, indépendamment de
la grandeur d'une ville ou d'un
pays.
2. Un hôpital des accidents est un so
lution dépassée.
3. L'incorpération des accidents à
l'orthopédie et la formation de dé
partements "d'orthoédie et de
traumatologie" est tres mauvaise
parce qu'elle ne correspond plus
au genre des accidents de nos
jours.
Les solutions 2 et 3 datent d'une
époque ou les accidents étaient
pratiquement synonymes de frac
tures, fractures fermées d'ailleurs,
en Autriche p.ex. surtout fractures
de ski de la jambe.
4. Un "centre des urgences", ou un
"centre de traumatologie" ou un
"département des accidents" doit
être integré dans un hôpital "nor
mal" et doit se trouver au centre
du département chirurgical.
�- Un tel centre des urgences ou de
traumatologie doit remplir les con
ditions suivantes:
a) II doit être indépendant.
b) II doit disposer de ses propres
locaux: salle d'acceuil, salle
d'examen, salle d'opération.
c) II doit être doté de tous les ap
pareils et moyens modernes de
diagnostique et de traitement.
d) II doit avoir son personnel spé
cifique.
e) II doit être sur doté aussi bien
materiellement que personnel
lement.
f) Le directeur, le chef de ce dé
partement indépendant, doit
être un chirurgien de grande
formation et de grande autori
té.
Le poste de ce chef doit être au
plus haut niveau dans l'hiérar
chie de l'hôpital.
g) II doit disposer de ses propres
équipes de garde dirigée par un
chirurgien polyvalent et de lon
gue expérience et contenir un
chirurgien de formation plutôt
viscérale et d'un chirurgien de
formation plutôt orthopédique.
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Si le nombre des
urgences est trôp petit
pour jufistifier la
permanence d'une
équipe spéciale, un
médecin d'acceuil
doit pouvoir faire
appel à un médecin
compétent dans
n'importe quel
domaine. Ce
chirurgien compétent
ne doit pas être
forcément un
spécialiste. Ce serait
pratiquement
impossible, parce que
cela nécessiterait 3
représentants de
chaque spécialité,
d'apres la regle que,
si l'on inclu la nuit et
le week-end,
seulement un sur trois
est disponible. II faut
devoir compter sur
des chirurgiens
polyvalents.
h) Le chef de l'équipe doit avoir
la possibilité et la compétence
de faire appel de jour et de nuit
à un chirurgien expérimenté
dans n'importe quelle spéciali
té.
Ce spécialiste doit venir dans le
service des urgences.
Le malade ne doit être transfe
rer qu'exceptionellement dans
un autre département.
L'unité du lieu doit être main
tenu.
i) Ce département doit avoir sa
propre station de soins intensifs
ou les chirurgiens peuvent et
doivent suivre leurs malades.

Ces regles sont applicables intégra
lement dans les grands centres d'ur
gences et de traumatologies. Dans
l'essentiel elles sont valables aussi
pour des hôpitaux de moindre impor
tance qui doivent et peuvent recevoir
des accidents qui doivent être spécia
lement désignés.
Si le nombre des urgences est trôp
petit pour jufistifier la permanence
d'une équipe spéciale, un médecin
d'acceuil doit pouvoir faire appel à
un médecin compétent dans n'im
porte quel domaine. Ce chirurgien
compétent ne doit pas être forcément
un spécialiste. Ge serait pratiquement
impossible, parce que cela nécessite
rait 3 représentants de chaque spécia
lité, d'apres la rêgle que, si l'on inclu
la nuit et le week-end, seulement un
sur trais est disponible. II faut devoir
compter sur des chirurgiens polyva
lents.
Des chirurgiens polyvalents ne sont
pas une utopie. II suffit de remplacer
le terme de "spécialist" par "compé
tant" en, et ne pas tenir compte des
barriêress avec lesquelles les différen
tes spécialités ont l'habitude de s'en
tourer.
L'évaluation de l'efficacité et de la
qualité du traitement des urgences
doit être fait d'aprês les critêres sui
vants:
1. Simultanéité de disponibilité et de
compétence.
2. La continuité de la qualité des
soins de jour et de nuit, des jours
de semaine et du week-end.
3. Le sort des polyblessés.
4. Le sort des malades avcc des lé
sions graves, difficiles et plutôt ra
res, telles
une rupture de l'aorte
une perforation de l'oesophage
une lésion complexe du foie
une main amputée
une fracture de bassin ou de fémur
avec lésion arterielle
une grande perte de peau
et même un hématome épidural ou
autre problême majeur neurochi
rurgical.
5. Une épicrise minutieuse de t?�s
les décês et de toutes les invahd1tés.
Reste le problême de la formation
des chirurgiens. II faut se rappeler les
points suivants:

ACTUALIDADE
1. A lui seul un centre de chirurgie
d'urgence ou de traumatologie ne
peut pas former un chirurgien po
lyvalent, capable de soigner la plu
part des urgences ou des accidents.
Le chirurgien peut y acquérir une
grande expérience, mais doit pou
voir travailler en même temps dans
des services de chirurgie élcctive.
2. Par contre un centre de chirurgie
d'urgence a une grande impor
tance dans la formation de base de
chague chirurgien de toutes les
spécialités. C'est là qu'il apprend
les grands problemes de choque,
d'hémorrhagie, de réanimation,
d'infection etc.
Quels sont les obstacles d'une solu
tion logique et efficace?
1. La paresse de changer quoi-que se
soit.
2. Un trop grand respect des tradi
tions.
3. Les fonctionnaires qui prennent
leur décision depuis leurs bureaux
se basant sur la théorie, négligeant
la réalité et esclaves de considéra
tions "politiques".
4. La reglementation actuelle de la

formation des chirurgiens, surtout
la négligence de former des chirur
giens vraiement générals.
5. La mentalité des spécialistes qui
entourent leur domaine de fer bar
belé.
6. La négligence dans la rénuméra
tion des chirurgiens, qui conti
nuent de travailler dans des équi
pes de chirurgie d'urgence aprês
leur formation accomplie, une
clientele privée dans le traitement
d'un polyblessé p.ex. étant prati
quement impossible.
En résumé il est urgent de revalori
ser la chirurgie d'urgence, surtout la
chirurgie des accidents graves. II faut
lui donner la premiere place, la place
centrale dans un hôpital autour de la
quelle sont groupés les services des
spécialités.
Zurich, te 28 juin 1991
II est en outre important de mieux
définir quelques termes équivoques:
1. Chirurgie générale: ce n'est pa la
chirurgie gastro-enterologique, ce
n'est pas ce qui reste de la chirur
gie aprês soustraction des spéciali_

Exm
tés. C'est la chirurgie composée
des interventions courantes et pas
trop difficiles de tous les domaines
de la chirurgie, gastro-enterologi
que, thoracique, vasculaire, ortho
pédique, plastique, neuro-chirur
gical, etc.
C'est la chirurgie, tel qu'elle était
pratiqué il y a 60 ans et c'est en
care dans un hôpital régional.
Cette chirurgie générale varie d'un
endroit à l'autre, d'un hôpital à
l'autre, dépendant des chirurgiens
qui y travaillent.
2. Parmi les accidents il faut faire une
distinction entre
a) les accidents graves et vraiment
urgents, des accidents du trafic,
de haute montagne, de bom
bes, d'armes à feu et d'armes
blanches, bref tous les acci
dents ou on fait appel au ser
vice publique de transport et
des premiers soins.
b) Des accidents pas véritable
ment urgents, les accidents de
la maison tel une fracture du
col du fémurs ou le malade
peut choisir son médecin et son
hôpital ou sa clinique.
La même distinction peut être faite
parmi les urgences viscéerales.
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O alcoolisDlo: flagelo médico-social

(Coimbra, 1989)

• PROF. JOSÉ DE GOUVEIA MONTEIRO
O encontro do Homem com o álcool perde-se na noite dos tempos. Ninguém
lhe conhece - nem jamais conhecerá - o momento e o lugar.
O álcool etílico ou etanol, constituinte fundamental de todas as bebidas
alcoólicas, forma-se por fermentação de substâncias hidrocarbonadas, contidas
em frutos, cereais, tubérculos e outros produtos naturais. O mais provável é que
o Homem tenha encontrado o álcool por acaso, quando ainda se encontrava na
fase de vida nómada, graças à fermentação espontânea de um produto açucara
do, talvez o mel, sob a influência de leveduras existentes no ar. Tendo gostado
da experiência, ou porque apreciou o sabor, ou porque foi sensível aos seus
efeitos, adquiriu o hábito de procurar obtê-lo e consumi-lo.

Quando se fixou e começou a sua
vida de agricultor, foi descobrindo vá
rias maneiras de produzir bebidas al
coólicas, em escala cada vez maior.
Dessa fase já existe documentação fi
dedigna. Assim, pictogramas da pri
meira metade do 3.º milénio, de ori
gem sumeriana, descrevem muito
bem as diversas fases da fabricação
da cerveja. também os escribas nos
foram deixando documentos relativos
a estas operações. Dezoito séculos an
tes da nossa era, já o código de Ham
mourabi continha disposições relati
vas ás bebidas alcoólicas.
Também no Egipto, como na Me
sopotâmia, a cerveja era considerada
a bebida nacional, 3000 anos antes de
Cristo. A sua fabricação está repre
sentada nas mastabas do Império An
tigo.
Os incas preparavam igualmente
uma bebida fermentada, a chicha,
produzida a partir do milho, entre
1000 e 300 anos antes de Cristo.
Quanto aos aztecas, usavam o pul
que, resultante da fermentação do
suco de certos tipos de piteira.
Mas é evidente que, na história das
bebidas alcoólicas, o vinho desempe
nha um papel crucial. Como surgiu
ele? Não se sabe ao certo. Segundo o
historiador Diodoro, teria aparecido
pela primeira vez entre os egípcios,
pelo menos 3000 anos antes de Cristo.
Os gregos muito provavelmente
aprenderam a sua arte com os egíp
cios. A Mesopotâmia que, como já
vimos, conhecia a cerveja, parece ter
sido também uma das primeiras re
giões a produzir o vinho, pelo menos
na primeira metade do 3. 0 milénio an
tes de Cristo.
Praticamente em todas estas civili
zações antigas, as bebidas alcoólicas
assumiam grande valor simbólico,
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certamente devido aos seus extraordi
nários efeitos. Assim, tendiam a ser
relacionadas com os deuses e desem
penhavam papel de relevo em cerimó
nias de sacrifício, bem como em ou
tros eventos religiosos e nas grandes
festividades. Já mais perto de nós, o
vinho tem um deus na Grécia e em
Roma - Dioniso ou Baco - adorados
e festejados. São também numerosas
as citações literárias: nos poemas ho
méricos há inúmeras referências ao
vinho. O symposion, parte final do
banquete consagrada à bebida, era
característico da vida social grega.
Em Roma, os dois grandes poetas
do século de Augusto, Virgílio e Ho
rácio, dedicam muitos dos seus versos
ao vinho, de que Horácio foi um ad
mirador apaixonado. «Que não ousa
a embriaguez? Ela abre a via aos se
gredos, realiza a esperança, empurra
o fraco para o combate, descarrega a
alma do peso dos cuidados, ensina as
belas artes. Quando o copo está
cheio, quem não se torna eloquente?
Quem não se sente libertado das ca
deias da pobreza?»
A bebida tradicional dos povos ger
mânicos, saxões e escandinavos foi
inicialmente o hidromel, mais tarde a
cerveja. O folclore dos Vikings des
creve libações gigantescas e as sagas
contam as apostas que faziam os he
róis, primeiro sobre o número de co
pos a beber, depois sobre a virilidade
no jogo das armas. Mas tais usos eram
provavelmente apenas episódicos, a
quando de celebrações, e não podem
ser usados como prova de impregna
ção permanente e colectiva daqueles
povos.
Na Bíblia, há cerca de 200 citações
referentes à videira e ao vinho. Aliás,
a posição da Bíblia a respeito do vi-

nho é um tanto ambíguf, ora elogio
sa, ora condenatória. «E o vinho que
torna alegre o coração do Homem, o
azeite que lhe faz brilhar o rosto e o
pão que lhe robustece as forças». Mas
noutra passagem: «Excitante é o vi
nho, perturbadora a cerveja; quem a
eles se entrega não será sábio.» É em
vinho que Jesus Cristo transforma a
água, no seu primeiro milagre das bo
das de Caná. É o vinho que ele apre
senta aos discípulos na Ceia, como
símbolo do seu sangue.
Nas suas expedições guerreiras
para Ocidente, os romanos foram es
palhando a cultura da vinha e do vi
nho. Na Gália, o sucesso foi enorme
e a cultura estendeu-se rapidamente
por vastas áreas. Foram muito prova
velmente também os romanos que in
troduziram a vinha e o vinho na Pe
nínsula Ibérica.
Durante a Idade Média, a cultura
da vinha e o fabrico das bebidas al
coólicas foram essencialmente do do
mínio religioso. Era à volta de aba
dias e mosteiros que se encontravam
belos vinhedos, não só porque os
eclesiásticos necessitavam de vinho
para a celebração da missa, mas tam
bém porque, naqueles tempos, os bis
pos e os monges albergavam frequen
temente altas personalidades e até os
próprios reis, que era necessário ob
sequiar. Essas vinhas passaram ainda
a constituir uma boa fonte de rendi
mentos. Os monges foram também
inovadores, criando outras bebidas al
coólicas. O mais célebre foi Don Péri
gnon, beneditino cego que descobriu
a maneira de produzir o champanhe.
Num trabalho muito interessante inti
tulado «A arte de comer em Portugal
na Idade Média», Salvador Arnaut
refere-se também aos hábitos de be
bida dos Portugueses nessa época. «O
vinho, que se produzia em grande
quantidade, era, já se vê, largamente
consumido. De um modo geral "be
ber" estava nos hábitos de ricos e po
bres».
Do VI ao XIV séculos, o consumo
do vinho foi-se difundindo na socieda
de. Primeiro os príncipes e os aristo
cratas, depois o próprio povo, inge
riam bebidas alcoólicas, embora de
qualidade muito desigual.
No século XIII, dá-se novo passo
decisivo: a descoberta das bebidas
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destiladas, muito mais ricas em ál
cool. O que se oqtinha por aqueci
mento do vinho e subsequente con
densação por arrefecimento, num
aparelho a que se chamou alambique,
era um líquido incolor, que Raymond
Lulle, filósofo e médico da época de
signou por aqua vitae ( em francês
eau-de-vie = água da vida), por lhe
encontrar virtudes revigorantes. Não
era propriamente uma bebida, mas
um medicamento. Não tardou muito,
porém, que a destilação deixasse de
ter apenas objectivos médicos. Gra
ças ao alambique e a partir de bebidas
fermentadas diversas, foram surgindo
numerosas bebidas destiladas: aguar
dente, cognac, whisky, vodka, rum,
etc., etc.
A difusão do álcool, sob as suas di
versas formas, ficou a dever muito
igualmente ao aparecimento de taber
nas e cabarés, locais de venda onde
inicialmente só se podia comprar para
levar para casa, mas que depois se
transformaram em lugares onde se
bebia, se comia, se conversava, se fa
ziam negócios, se trocavam informa
ções, acima de tudo locais de conví
vio.
Por seu turno os holandeses, exce
lentes comerciantes e, na altura, a
maior potência marítima do mundo,
foram espalhando os vários tipos de
bebidas. Mais tarde, a revolução in
dustri;:11 e o aparecimento dos cami
nhos de ferro iriam facilitar ainda
mais a difusão do álcool. A bebida
inicialmente sagrada tornara-se pro
fana e as libações ocasionais, em mo
mentos de excepcional significado,
volveram-se em hábito quotidiano de
quase todos.
Mas foi preciso chegar aos meados
do século XIX para que alguns gover
nos finalmente se alé\rmassem e to
rnassem m�djçlas. Mesmo tão pró
ximo de nós, porém, o risco que afli
gi<\ uns tantos· era ainda tão somente
o das desordens que a embriaguez
provocava, não eram razões de saúde.
Uma alcoolização tão extensa não po
dia, contudo, deixar de repercutir-se
sobre a clientela dos médicos, porém
os escritos destes foram-se resumindo
a trabalhos isolados, publicados em
revistas que escassos leitores compul
savam.
Mas aproxima-se a metade do sé
culo XIX e algo de fundamental vai
acontecer. Nada menos que o apare
cimento do «Alcoolismo» e a sua inte
gração na Medicina. Esse grande
evento surgiu-nos da Suécia, pela
mão de Magnus Huss.
Huss era um médico de grandes
méritos, estudante de Uppsala e do
Instituto Karolynska de Estocolmo,
mais tarde professor desta última fa
mosa instituição, médico dos reis da
Suécia, tendo viajado longamente
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pela Europa e senhor de um elevado
prestígio profissional e pessoal e de
uma intocável probidade. Foi este ho
mem sábio e prudente, respeitado e
amado, quem pela primeira vez usou
o termo alcoolismo, na obra que pu
blicou em 1849, intitulada «Alcoholis
mus Chronicus», saída em língua
sueca mas traduzida, 3 anos mais tar
de, para alemão. Pela primeira vez se
usava o termo alcoolismo, no sentido
de intoxicação pelo álcool, se abando
nava a simples preocupação pela em
briaguez aguda para admitir uma
doença crónica e se transferia a nova
entidade do domínio da moral e da
polícia para o campo da Medicina.
A sua obra é uma compilação dos
muitos malefícios do álcool, sejam
mentais ou somáticos, vários deles já
anteriormente descritos, como Huss
muito honestamente reconhece, mas
só agora reunidos num todo harmó
nico e coerente, tornado mais sólido
pela constante alusão ao substrato
anatomopatológico dos diversos qua
dros clínicos.
A repercussão da obra de Magnus
Huss foi enorme em todo o Mundo e
ela constitui, sem sombra de dúvida,
um marco miliário na história do uso
e abuso do álcool e das suas repercus
sões sobre o organismo humano.
Claro que muitas outras obras médi
cas surgiram na sua esteira, de tal
forma que hoje possuímos um conhe
cimento bastante completo e minu
cioso dos riscos que o alcoolismo en
volve, como explicarei mais adiante,
ainda que de forma sucinta.
No entanto, e por muito paradoxal
que possa parecer, a difusão dos co
nhecimentos sobre os malefícios do
álcool não fez abrandar o alcoolismo.
Por todo o Mundo, o consumo de be
bidas alcoólicas é cada vez maior, se
exceptuarmos as quebras naturais du
rante as duas grandes guerras e, na
última vintena e meia de anos, o que
se passa em França, provavelmente
como consequência das medidas inte
ligentes que tomou.
Com efeito, os números de pessoas
com problemas ligados ao álcool al
cançam cifras astronómicas. Na
União Soviética são 40 milhões, nos
Estados Unidos 18 milhões, na
França 5 milhões, na Alemanha Fede
ral 3,5 milhões, em Portugal perto de
1 milhão. Na Grã-Bretanha, a alcooli
zação custa 1700 milhões de libras por
ano; 20% das hospitalizações e 25 000
óbitos são-lhe imputáveis. Em Fran
ça, 1 pessoa em cada 5 é hospitalizada
por alcoolismo; 1 franco em cada 4
do orçamento é gasto pelos alcoóli
cos. Em entrevista dada em 1988, o
primeiro-ministro francês, Michel
Rocard, afirmou: «Directamente pela
doença, indirectamente pelos aciden-

tes de viação ou de trabâlho, o álcool
mata 120 000 pessoas por ano em
França, isto para não falar dos feri
dos. É monstruoso. Representa um
custo humano, um custo social, um
custo financeiro intoleráveis e, no fim
de contas, assaz desonroso para um
país como o nosso».
Outro facto que merece referência
especial é o espantoso aumento de
consumo de bebidas alcoólicas nos
países e'!I vias de desenvolvimento,
quer na Africa, quer na Ásia, quer na
América Latina. O consumo de cer
veja, por exemplo, cresceu, de 1960 a
1980, 645% na África Central e Oci
dental, e 560% na Ásia Oriental. As
multinacionais desempenham, nesta
terrível ameaça, um papel preponde
rante, sobrepondo uma vez mais
como é seu timbre, os lucros à solida
riedade. Em 1988, a OMS manifestou
as suas sérias preocupações e fala-se
mesmo já em alcolonialismo e em ge
nocídio.
Além da quantidade de pessoas
atingidas pelos malefícios do álcool,
importa também a sua qualidade. Ci
tando apenas alguns espíritos criado
res, muitos dos quais falecidos prema
turamente em consequência da bebi
da, quando tanto havia ainda a espe
rar do seu génio, apontemos entre os
pintores Van Gogh, Utrillo, Modi
gliani; na pléiade dos músicos, Mus
sorgsky e Beethoven, morto aos 57
anos de cirrose hepática; entre os es
critores do século passado, Hoff
mann, Verlaine, Baudelaire e Edgar
Poe, que morreu em delirium tre
mens; e, no século actual, a espantosa
leva de escritores americanos: Jack
London, Sinclair Lewis, Hemingway,
Steinbeck, Eugene O'Neill, Dorothy
Parker, Scott Fitzgerald, Faulkner,
Lowry, Tenessee Williams.
Nos últimos decénios tem-se assis
tido a alguns outros fenómenos di
gnos de menção, no que respeita ao
uso de bebidas alcoólicas.
Em primeiro lugar, nota-se uma
tendência para a baixa de consu�o
de vinho e a subida no uso da cerveja
e das bebidas destiladas.
Em segundo lugar: também há mo
dificações na maneira de beber. Sem
pre existiram dois padrões: o latino,
próprio dos países viti-vinícolas, em
que se bebia fundamentalmente às_ re
feições; e o anglo-saxónico e nórdico,
com ingestão fora das refeições e so
bretudo no fim de semana. Ora o que
se verifica é que os latinos estão ten
dendo a adaptar o padrão anglo-saxó
nico, abdicando ou não do que era .º
seu beber habitual. Geralmente, tais
modificações acabam por traduzir-se
numa ingestão maior de álcool � or
dia, que é afinal o factor patogéruco
essencial.
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O terceiro fenómeno é o aumento
· do uso de álcool- pelas mulheres, so
bretudo a partir de 1950. Com efeito,
é cada vez maior o número de mulhe
res que bebem e estão bebendo cada
vez mais. Em Portugal, no ano de
1970, havia 1 mulher em cada 10 al
coólicos; em 1980, a proporção pas
sou para 1 em cada 5.
O quarto e último fenómeno de
data recente e que constitui motivo
de sérias preocupações é a crescente
alcoolização dos jovens. Verifica-se
praticamente por todo o lado e re
veste frequentemente um carácter to
xicomaníaco. Os jovens bebem fora
das refeições - em bares, pubs, discote
-cas - bebem em grupo, procuram com
frequência a embriaguez e associam
muitas vezes ao álcool o uso do taba
co, de medicamentos psicotrópicos e
mesmo de drogas. Em Portugal, além
de se verificar também este fenómeno
recente, há de longa data hábitos
muito enraizados de alcoolização dos
jovens, particularmente no meio ru
ral. Quem não conhece a «chucha»,
pequena bola de trapo contendo açú
car, que se embebe em vinho para dar
a chupar ao bebé quando este se mos
tra agitado? E as «sopas de cavalo
cansado», constituídas por vinho con
tendo pedaços de pão, fornecidas a
crianças maiores para lhes dar força?
No meio familiar onde o uso e tan
tas vezes o abuso de bebidas alcoóli
cas é de norma, os portugueses come
çam geralmente a beber muito cedo,
na adolescência e frequentemente já
na infância, numa altura da vida em
que o organismo não está preparado
para metabolizar convenientemente o
álcool. Baseando-se em trabalhos
próprios e de outros autores portu
gueses, Maria Lucília Mercês de
Mello e Augusto Pinto, do Centro
· Regional de Alcoologia de Coimbra,
referem que, na população em geral,
69,7% das crianças bebem vinho às
refeições. Na população «doente al
coólica» do Centro verificou-se que
83% dos enfermos iniciaram a inges
tão de vinho (e por vezes de outras
bebidas mais alcoolizadas) na pri
meira infância. Os hábitos de imode
ração (beber excessivo, fora das refei
ções, hábitos de embriaguez) tiveram
início na adolescência em 57% dos
doentes.
As causas do alcoolismo não são
sempre as mesmas, antes variam com
os povos e com os indivíduos.
Em países de larga produção viti
vinícola, como é o nosso, as razões
principais da ingestão de álcool são
de ordem tradicional e sócio-cultural.
As bebidas alcoólicas abundam, são
facilmente acessíveis e baratas e tor
nou-se um hábito, de geração em ge
ração, incluí-las nas refeições. Esta
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As causas do
alcoolismo não são
sempre as mesmas,
antes variam com os
povos e com os
indivíduos.
Em países de larga
produção viti
vinícola, como é o
nosso, as razoes
principais da ingestão
de álcool são de
ordem tradicional e
sócio-cultural. As
bebidas alcoólicas
abundam, são
facilmente acessíveis
e baratas e tornou-se
um hábito, de
geração em geração,
incluí-las nas
refeições. Esta
tradição radica-se
tanto mais facilmente
quanto é certo que
com ela se encontram
conotados dois outros
factores. Um deles é
o mito do valor
alimentar do álcool,
em que a maioria
acredita, quando
afinal ele é nulo. O
outro é o prazer que
muitos sentem com a
ingestão de bebidas
alcoólicas, que
efectivamente, para a
maioria das pessoas,
tornam a refeição
mais agradável.

tradição radica-se tanto mais fac'il
mente quanto é certo que com ela se
encontram conotados dois outros fac
tores. Um deles é o mito do valor ali
mentar do álcool, em que a maioria
acredita, quando afinal ele é nulo. O
outro é o prazer que muitos sentem
com a ingestão de bebidas alcoólicas,
que efectivamente, para a maioria das
pessoas, tornam a refeição mais agra
dável.
Noutros países com hábitos de be
ber diferentes, a ingestão de álcool é
feita essencialmente fora das refei
ções e busca outros propósitos: o con
vívio, a celebração, o efeito eufori
zante e desinibidor, a acção ansiolíti
ca.
O ritmo da ingestão, bem como a
qualidade das bebidas usadas, pos
suem também o seu interesse. Entre
nós, tem predominado o uso regular
de vinho às refeições, todos os dias,
sem embriaguez. Noutros países, por
exemplo entre os nórdicos, é mais
vulgar a ingestão de bebidas fortes
apenas no fim de semana, com em
briaguez frequente. Curiosamente, o
primeiro modelo, posto que menos
espectacular, é mais perigoso para a
saúde, porque no segundo há tempo
para o fígado recuperar da agressão.
O mito de Prometeu, descontado o
exagero, tem alguma base científica,
dado o alto poder de regeneração do
fígado.
Com o hábito de ingerir o álcool,
cria-se uma certa tolerância ao tóxico,
isto é, vão sendo necessárias doses
cada vez maiores para produzir efei
tos desagradáveis. A tolerância, por
seu turno, facilita a dependência, que
pode ser física, psíquica ou mista. A
dependência psíquica traduz-se por
uma apetência invencível para o ál
cool, a que a vítima já não pode fur
tar-se sozinha. A dependência física
manifesta-se por sintomas mais ou
menos graves, que surgem quando a
ingestão de álcool cessa. A simp�es
privação durante a noite pode _ ocasio
nar pela manhã crises de ansiedade,
tre�ores, vómit�s, que a ingestão de
álcool acalma. Outras vezes, em be
bedores pesados, a supressão do ál
cool conduz a quadros mais graves,
podendo culminar no grau extremo
do delirium tremens, com enorme ex
citação psicomotriz, insónia total,_ tre
mor generalizado e contínuo, _ d_1sar
tria, alucinações visuais e aud1t1va�,
frequentemente zoópsicas e aterron
zantes - o doente «vê» e julga-se ata
cado por pequenos animais, que co�
tinuamente o sobrevoam, se aproxi
mam ou lhe percorrem o corpo - é
um cenário dantesco! Simultanea
mente o estado geral do enfermo al
tera-s� com suores profusos, palidez,
hipote;mia e desidratação intensa,
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pÕdendo conduzir ao choque e à mor
te.
É evidente que nem todo o indiví
duo que ingere álcool é considerado
um alcoólico. Em rigor, só mereceria
este epíteto a pessoa dependente. Tal
conceito, porém, seria demasiado res
tritivo e iria deixar-nos de fora muita
gente que vem, mais cedo ou mais tar
de, a ter problemas, frequentemente
graves, com a ingestão de álcool.
Não há dúvida que a solução ideal
é ser-se abstémio, mas a utilização de
bebidas alcoólicas em doses modera
das pode ser aceite e é praticamente
inevitável, sobretudo em países de
grande cultura viti-vinícola. O hedo
nista que bebe por prazer mas com
sabedoria, imitando a abelha que é
capaz de prelibar o nectar das flores
sem se picar nos espinhos, é, pelo me
nos em teoria, um ser humano nor
mal. Resta saber agora, em termos
mais precisos, o que é beber com sa
bedoria.
Refira-se, para começar, que o es
sencial é a dose total de ,ílcool inge
rida por dia, seja qual for a sua prove
niência. Até onde pode ela chegar sem
risco? Falando em termos genéricos e
sem entrar em consideração com fac
tores de susceptibilidade individual, a
que aludirei mais adiante, tem-se fa
lado muito no limiar de 80 g/dia, o
que equivale aproximadamente a 1 li
tro de vinho de 10 graus. Isto no ho
mem, porque a mulher não deve ul
trapassar os 60 g, devido ao seu me
nor peso e à sua especial vulnerabili
dade ao álcool.
Mas a literatura contém trabalhos
que suscitam maior prudência. Foram
sobretudo as investigações epidemio
lógicas de Pecquignot, em França,
que chamaram a atenção para o risco
de doses menores. Pecquignot pôde
demonstrar que não é legítimo esta
belecer um nível de segurança e, si
multaneamente, verificou que o risco
varia consoante a complicação do al
coolismo que se considera. Assim, o
limiar mítirn dos 80 g/dia é quase bom
para as perturbações nervosas graves,
já que evita cerca de 90%, mas deixa
persistir 42% das cirroses e 77% dos
cancros do _esófago. Para estas duas
doenças, 20 g de etanol por dia - pra
ticamente 2 copos de vinho - seria um
limiar muito melhor.
As conclusões de Pecquignot são,
evidentemente, assustadoras e, face a
elas, só a abstinência total parece re
comendável, atitude praticamente
utópica num país viti-vinícola como o
nosso. Aliás os seus estudos precisam
de confirmação e há outros aspectos
do problema que não podemos esque
cer.
Sobretudo a questão da susceptibi
lidade individual. Mesmo entre os
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Falando
em termos genéricos
e sem entrar em
consideração com
factores de
susceptibilidade
individual, a que
aludirei mais adiante,
tem-se falado muito
no limiar de 80 g/dia,
o que equivale
aproximadamente a 1
litro de vinho de 10
graus. Isto no
homem, porque a
mulher não deve
ultrapassar os 60 g,
devido ao seu menor
peso e à sua especial
vulnerabilidade ao
álcool.

grandes bebedores, apenas uma frac
ção relativamente pequena sofre os
efeitos da sua intemperança. Só que
os factores que condicionam a vulne
rabilidade ao álcool são ainda muito
mal conhecidos.
Hoje começa-se a pensar que po
dem entrar em jogo factores genéti
cos, os quais principiariam logo por
influenciar a apetência para o álcool.
Filhos de pais alcoólicos, adaptados
desde tenra idade por casais não al
coólicos, parecem ter quatro vezes
mais tendência para o alcoolismo que
a generalidade das crianças. Os estu
dos feitos em gémeos vêm no mesmo
sentido. As comparações de gémeos
homozigóticos e heterozigóticos mos
tram que a concordância de hábitos
alcoólicos é de 60% nos primeiros e
de apenas 30% nos segundos.
Para uma igualdade de factores ina
tos, intervém com maior ou menor
força o efeito de factores de persona
lidade e ambientais. Mau grado a pre
sença de vários traços comuns, nem a
experiência clínica, nem os estudos
psicométricos são a favor de uma per-

sonalidade alcoólica específica. O ele
mento mais característico da persona
lidade do alcoólico parece ser a fra
queza do eu. Na génese do alcoolis
mo, está intimamente interligada aos
factores do meio ambiente. Toda a
dificuldade grave à boa inserção do
indivíduo no meio familiar, profissio
nal ou social, facilita o recurso ao ál
cool, que muitas vezes se torna dura
douro.
Se, durante séculos, a ingestão de
álcool foi apenas relacionada com a
embriaguez aguda e suas eventuais
consequências, desde meados do sé
culo XIX que se passou a dar atenção
aos estragos causados pelo alcoolismo
crónico, mesmo quando não chega à
embriaguez. Com o decorrer dos tem
pos e o aprofundar dos estudos, a pa
tologia de origem alcoólica tem vindo
a crescer cada vez mais, sabendo-se
hoje que aquele tóxico tem relações,
de todo insuspeitadas até há pouco,
com situações de doença as mais di
versas e cada vez mais numerosas.
Os dois sectores mais frequente e
gravemente atingidos são o aparelho
digestivo e o sistema nervoso.
Do lado do aparelho digestivo, po
dem citar-se as gastrites; as pancreati
tes, agudas e crónicas, cuja origem é
alcoólica em cerca de 80% dos casos;
os cancros das vias aero-digestivas su
periores (boca, faringe, laringe e esó
fago), sobretudo quando ao álcool se
associa o tabaco; e as lesões hepáticas
- simples esteatose, hepatite alcoólica
e cirrose, esta de origem alcoólica em
70 a 80% dos casos.
Quem dirige um Serviço de Gas
trenterologia, é sobretudo impressio
nado pela enorme afluência de cirróti
cos, que chegam a ocupar metade das
camas.
O alarme é reforçado, em primeiro
lugar, pelo carácter irreversível da
doença que não tem cura, podendo
quando muito ser conduzida a uma
situaçüo de equilíbrio precário, que
breve se desfaz se o doente não deixa
de beber, e por vezes até mesmo que
o faça. O alarme resulta também do
estado em que estes enfermos tantas
vezes se apresentam no hospital: em
situação de encefalopatia mais ou me
nos profunda, podendo chegar até ao
coma; com grande retenção hídrica,
traduzida por edemas e sobretudo por
ascite, frequentemente de enorme vo
lume e não raras vezes rebelde à tera
pêutica; ou ainda com a mais grave
consequência da hipertensão portal,
devida à dificuldade que o sangue en
contra em atravessar o fígado cirróti
co, levando-o a procurar outros cami
nhos, de circulação colateral, um dos
quais é representado pelas varizes
esofágicas, cuja ruptura é frequente e
imprevisível, levando o doente de ur-
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gência ao banco do hospital com he
morragias graves, o sangue a sair em
borbotões pela boca, na iminência de
fazer consigo a própria vida do en
fermo na próxima golfada. São os
grandes dramas que o álcool escreve
e que ao médico vêm pôr sérios pro
blemas de tratamento. O órgão cirró
tico é ainda um palco privilegiado
para a instalação do cancro primitivo
do fígado.
Do lado do sistema nervoso, são
também muitas, frequentes e não raro
graves as consequências do alcoolis
mo. Além do delirium tremens, situa
ção de enorme dramatismo a que já
fiz referência, citam-se as polinevri
tes, podendo conduzir a alterações
tróficas e dificuldades da marcha; a
nevrite óptica, com forte abaixa
mento da acuidade visual, que pode
chegar até à cegueira; a encefalopatia
de Wernicke-Korsakoff, com altera
ções da memória, desorientação tem
poro-espacial, confabulações, nis
tagmo e paralisias oculomotrizes, sin
tomas cerebelosos com ataxia e alte
rações do equilíbrio, em associação
com fenómenos de polinevrite dos
membros inferiores, podendo evoluir
para uma psicose confusional grave,
para o coma e para a morte; a demên
cia alcoólica, acompanhando-se o al
coolismo de um progressivo declínio
das funções mentais; crises convulsi
vas, quer em doentes epilépticos ou
com predisposição para a epilepsia,
em que o álcool funciona como factor
desencadeante, quer mais directa
mente ligadas ao álcool, com ou sem
lesões cerebrais devidas ao tóxico.
(Às vezes a responsabilidade das con
vulsões não é apenas do álcool, mas
também de plantas usadas na prepa
ração da bebida, tendo ficado famoso
sobretudo o absinto, a «fada verde»
largamente usada, no século XIX, na
boémia literária e artística de Mont
martre, Momparnasse e Quartier La
tin, e a que alguém cha_mou, com ra
zão, epilepsia engarrafada). Os aci
dentes vasculares cerebrais e os he
matomas sub-durais parecem também
facilitados pelo abuso do álcool.
Se o aparelho digestivo e o sistema
nervoso são as principais vítimas do
alcoolismos, não são infelizmente as
únicas. Sobretudo as investigações
dos últimos anos vieram chamar a
atenção para muitos outros estragos,
frequentemente graves.
Um sector actualmente em evidên
cia é o aparelho circulatório, sendo
múltiplas e por vezes sérias as suas
ligações com o álcool. Assinalada em
França desde 1915 por Lian e depois
praticamente esquecida, a relação do
alcoolismo com a hipertensão arterial
foi redescoberta a partir de 1967 e é
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Outro campo que tem
suscitado grande
interesse em anos
recentes e que
envolve
simultaneamente
obstetras e pediatras
é o dos efeitos
maléficos da ingestão
de álcool pelas
grávidas sobre o
produto da gestação.
Descritos em França
por Lemoine em 1968
e praticamente
esquecidos, só vieram
a causar verdadeiro
impacto em 1973,
quando os
americanos J ones e
Clarren descreveram
o «sindroma fetal
alcoólico». Desde
então muitos estudos
lhe foram dedicados,
variando a frequência
com os autores e os
países, de 1 caso em
300 a 1 caso em 700,
cifras próximas das
que correspondem ao
mongolismo.

hoje um dado adquirido, solidamente
alicerçado em grandes inquéritos epi
demiológicos, em diversos países.
Calcula-se que, nos Estados Unidos,
5% das hipertensões - ou seja, cerca
de 1 milhão de casos - estão relacio
nadas com o abuso do álcool. O tó
xico é também capaz de atacar o mús
culo cardíaco, originando a miocar
diopatia alcoólica, uma miocardiopa
tia dilatada, congestiva, sobrevindo
num alcoólico crónico sem qualquer
outra patologia cardíaca. O álcool
pode ainda originar perturbações do
ritmo, susceptíveis de provocar sínco
pes ou mesmo morte súbita.
Outro campo que tem suscitado
grande interesse em anos recentes e
que envolve simultaneamente obste
tras e pediatras é o dos efeitos maléfi
cos da ingestão de álcool pelas grávi
das sobre o produto da gestação. Des
critos em França por Lemoine em
1968 e praticamente esquecidos, só
vieram a causar verdadeiro impacto
em 1973, quando os americanos Jones
e Clarren descreveram o «sindroma
fetal alcoólico». Desde então muitos
estudos lhe foram dedicados, va
riando a frequência com os autores e
os países, de 1 caso em 300 a 1 caso
em 700, cifras próximas das que cor
respondem ao mongolismo. O sin
droma fetal alcoólico inclui uma dis
morfia cranio-facial, atraso estaturo
ponderal e frequentes malformações
(cardíacas, digestivas, ósseas, renais,
uretrais, vasculares, etc.). O atraso
psicomotor é quase constante, o QI é
baixo, a linguagem atrasada, o com
portamento agitado e instável. Como
era de esperar, dado o nosso elevado
grau de alcoolização e os falsos con
ceitos a respeito do álcool, o pro
blema é grave em Portugal.
Passando ao domínio da endocrino
logia, uma diabetes secundária pode
surgir como consequência da pancrea
tite crónica induzida pelo álcool.
Mesmo na diabetes primária, o álcool
tem os seus riscos, podendo ser res
ponsável por acidentes hipoglicémi
cos graves. Na própria intoxicação al
coólica aguda, é preciso não esquecer
que o coma e a morte podem resultar
de uma hipoglicémia. Importante _ é
ainda a disfunção sexual nos alcoóh
cos, mesmo jovens. 63% dos homens
alcoólicos apresentam uma disfunção
sexual incidindo essencialmente sobre
a libido e a erecção. Além de factores
hormonais, na génese destas pertur
bações há que ponderar ainda a poss_f
vel influência de lesões de neuropatia
e de factores psicológicos.
O campo da hematologia também
não escapa à acção do álcool. A ane
mia é frequente, geralmente com ma
crocitose e às vezes mesmo com me-
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galoblastose.
O álcool pode ainda afectar o apa
relho locomotor. Por um lado, facili
tando a osteoporose e portanto as
fracturas. Por outro lado, pode causar
formas subagudas e crónicas de mio
patia e situações de rabdomiólise, que
pode ser mortal.
Vários autores assinalam final
mente uma susceptibilidade particular
do alcoólico infecções, sobretudo às
pneumopatias agudas e às septicemias
por bacilos Gram-negativos.
O alcoolismo não é apenas uma
doença individual, é também uma so
ciopatia. Assim sendo, não podia dei
xar de repercutir-se sobre a célula bá
sica da sociedade, que é a família.
Os estragos a este nível são tremen
dos. Quantas vezes o alcoólico gasta
a féria em vinho e chega a casa de
mãos vazias, quantas vezes perde o
emprego, em qualquer dos casos com
prometendo o sustento dos seus?
Quantas vezes assume um comporta
mento violento, espancando a mulher
e os filhos? Quantas vezes pratica,
dentro da sua própria família, os cri
mes mais nefandos, como os abusos
sexuais e o incesto? Zola, na sua mo
numental série dos Rougon-Mac
quart, não deixou de dedicar um livro
aos malefícios do álcool. «L'asso
moir» é um documento pungente da
progressiva degradação de uma famí
lia que, se não foi iniciada pelo álcool,
veio a ser por este agravada e levada
a extremos da mais abjecta miséria.
Mesmo alguns aspectos colaterais à
família principal, como a tragédia da
pequena Lalie, também ela relacio
nada com o álcool, não podem deixar
de produzir um frémito de horror, de
revolta e de piedade.
Sujeita a pressões terríveis por in
fluência do álcool, não admira que a
família tantas vezes se dissolva, atra
vés de separações ou de divórcios for
mais. Mesmo então, ou quando ainda
se mantém aparentemente junta, o
delírio do ciúme, tão vulgar nos gran
des alcoólicos, motiva por vezes dra
mas passionais, que já fizeram dema
siadas vítimas.
É evidente que os filhos são forte
mente afectados pela alcoolização dos
pais. As razões são várias: má alimen
tação, maus tratos, carência de afecto
e de cuidados, ambiente desfavorável
ao seu desenvolvimento harmónico,
ausência da imagem paterna de auto
ridade e chefia da família, consumo
precoce de álcool, por vezes desde a
primeira infância, etc. Por isso estas
crianças sofrem frequentementy de
atraso no desenvolvimento físico e in
telectual, dificuldades de aprendiza
gem na escola, insucesso escolar. A
ingestão de álcool desde idades preco
ces é, por seu turno, um factor propi-

Se o alcoolismo cria
problemas a nível da
célula familiar, vamos
deparar com outros
quando se ençara a
inserção profissional
do alcoólico. São
múltiplas as facetas
da relação entre o
álcool e o trabalho.
A mais espectacular é
a que se refere aos
acidentes no exercício
da profissão. Defeitos
de percepção, erros
de decisão e
perturbações do
controlo motor
facilitam os acidentes.
Em França, calcula-se
que cerca de 15 % dos
acidentes de trabalho
estão ligados ao
álcool. Na Alemanha
Federal, o panorama
é ainda pior: o
consumo de álcool
seria a causa de um
terço dos acidentes de
trabalho. Em
Portugal, de acordo
com José Barrias e
col., o álcool seria
responsável por 20 a
30% dos acidentes de
trabalho.
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ciador de futuras perturbações, físicas
e psíquicas.
Se o alcoolismo cria problemas a
nível da célula familiar, vamos depa
rar com outros quando se encara a
inserção profissional do alcoólico.
São múltiplas as facetas da relação en
tre o álcool e o trabalho.
A mais espectacular é a que se re
fere aos acidentes no exercício da
profissão. Defeitos de percepção, er
ros de decisão e perturbações do con
trolo motor facilitam os acidentes.
Em França, calcula-se que cerca de
15% dos acidentes de trabalho estão
ligados ao álcool. Na Alemanha Fe
deral, o panorama é ainda pior: o
consumo de álcool seria a causa de
um terço dos acidentes de trabalho.
Em Portugal, de acordo com José
Barrias e col., o álcool seria responsá
vel por 20 a 30% dos acidentes de
trabalho.
Mas não são apenas os acidentes
que contam, nesta relação do álcool
com o trabalho. Outro efeito é, por
exemplo, o absentismo. O alcoólico
tende a faltar ao emprego com mais
frequ�ncia e por períodos mais lon
gos. E bastante típico, nas fases ini
ciais da alcoolização, o absentismo
das segundas-feiras, consequência di-·
recta das libações do fim de semana.
Willmann-Imhoff estudou a repercus
são do alcoolismo na assiduidade,
numa siderurgia do leste da França.
O número de dias de ausência, por
pessoa e por ano, era de 22,1 no
grupo alcoolizado contra 1,25 no
grupo sóbrio. Na Alemanha Federal,
a taxa de absentismo é 16 vezes supe
rior nos bebedores.
Além dos acidentes de trabalho e
das faltas, outras consequências pode
ter o abuso do álcool no meio do tra
balho, tais como o menor rendimento
profissional e as reformas prematu
ras. Outro risco é, naturalmente, a
perda do emprego. No entanto, _quer
por motivos de ordem humana, quer
por razões económicas, a· tendência
actual não é para despedir o operário
com problemas de alcoolismo, mas
sim para tentar recuperá-lo. Não se
podem esquecer, mesmo de um ponto
de vista estrictamente economicista,
os grandes investimentos feitos na
formação e qualificação de um operá
rio, nem o facto de um seu eventual
substituto levar geralmente muito
tempo a adquirir pleno rendimento
dentro .da equipa. Assim é que a Ge
neral. Motors, nos Estados Unidos,
tem em funcionamento, desde 1972,
com o suporte dos sindicatos e da di
recção da empresa, um programa de
assistência aos consumidores excessi
vos de álcool, oferecendo-lhes a pos
sibilidade de um tratamento específi
co, bem como a garantia do seu posto
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de trabalho. Cerca de 4000 empresas
americanas aplicam actualmente tais
programas de readaptação. Na
URSS, o tratamento dos grandes be
bedores é obrigatório e existem insta
lações especiais na vizinhança das fá
bricas para que os pacientes possam
continuar a trabalhar. Grandes em
presas da França, por exemplo a Peu
geot, apostam igualmente na reabili
tação. Sem falar do valor inestimável
que representam do ponto de vista
humano e social, calcula-se que,
mesmo financeiramente, os progra
mas de readaptação custam duas ve
zes menos do que aquilo que rendem.
Mas a sociopatia alcoólica tem
ainda outros aspectos, por vezes bem
graves, como acontece em relação aos
acidentes de viação. Estes constituerti
por todo o Mundo e em especial nos
países desenvolvidos, um problema
preocupante, que parece não querer
parar de agravar-se.
Ora o comportamento do condutor
é poderosamente influenciado pelo
álcool. Na medida em que este eufo
riza e desinibe, leva o motorista a so
brevalorizar os seus dotes e a correr
riscos em que não se envolveria se es
tivesse sóbrio. Isto sucede justamente
numa altura em que, devido á impre
gnação alcoólica, as capacidades reais
do condutor estão a ser negativa
mente afectadas: a atenção, a ampli
tude do campo visual, a visão noctur
na, os tempos de reacção visual e au
ditiva, a apreciação das distâncias e
das velocidades, a rapidez de refle
xos, a organização e coordenação das
reacções motrizes, etc.
Tais alterações começam a surgir
logo para taxas muito pequenas de ál
cool no sangue e vão-se agravando
com a elevação da alcoolémia, de
forma exponencial. Não admira, pois,
que a alcoolização venha sendo gra
vosamente apreciada como factor dos
acidentes de viação. As cifras variam
um tanto com a origem, mas dão-nos
uma razoável ideia de grandeza: 45%
em França, 33% na URSS, 30 a 52%
nos Estados Unidos.
O número de mortos e feridos é
também impressionante: 20 000 mor
tos e 600 000 feridos por ano, em rela
ção com o alcoolismo, na Europa dos
12. Acresce que a intoxicação alcoó
lica complica o diagnóstico e o trata
mento dos ferimentos recebidos, re
duzindo portanto as possibilidades de
sobrevivência e de cura. Parece assim
justificada a equação-choque de Sour
nia: «licença de condução + álcool =
licença de uso e porte de arma»
Os custos são também esmagado
res. Não podendo calcular quanto
vale uma vida, os economistas entram
apenas com a perda de produtividade
dos incapacitados, a suspensão de
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Os custos são
também
esmagadores. Não
podendo calcular
quanto vale uma vida,
os economistas
entram apenas com a
perda de
produtividade dos
incapacitados, a
suspensão de
produção das vítimas
mortais, a perda do
investimento para a
formação de um
indivíduo, as
despesas de
hospitalização,
seguros, polícia,
tribunais, etc., e os
estragos materiais (na
viatura, na via pública
e na propriedade
privada). Contando
apenas a parte que
cabe à
responsabilidade do
álcool, chegaremos,
em.França, a uma
cüra que deve andar
pelos 36 biliões de
francos por ano
(882 milhões de
contos).

pro?ução_das vítimas mortais, a perda
do investimento para a formação de
um indivíduo, as despesas de hospita
lização, seguros, polícia, tribunais
etc., e os estragos materiais (na viatu�
ra, na via pública e na propriedade
privada). Contando apenas a parte
que cabe à responsabilidade do ál
cool, chegaremos, em França, a uma
cifra que deve andar pelos 36 biliões
de francos por ano ( = 882 milhões de
contos).
Vejamos agora o que se passa entre
nós. O número de acidentes de viação
ocorridos em Portugal, embora com
ligeiras flutuações anuais, tem vindo
a crescer substancialmente, e o álcool
esteve envolvido em 20 a 50%, apare
cendo como responsável em 40 a 50%
das mortes e em 25 a 30% dos feri
mentos não letais.
Em tempos idos - que entre nós se
prolongaram até 1982- a participação
do álcool no acidente baseava-se ape
nas no exame clínico e na prova teste
munhal, que determinavam o estado
de embriaguez, completa ou incom
pleta, do infractor. Era manifesta
mente insuficiente e havia que detec
tar graus mais ligeiros do que aqueles
que a simples observação do suspeito
pode identificar.
Assim nasceu a importância capital
da determinação da alcoolémia, isto
é, da taxa de álcool no sangue, e o
estabelecimento de valores limites
acima dos quais a condução fica su
jeita a sanções. Tal se foi fazendo pro
gressivamente, à medida que os vá
rios países tomavam consciência do
problema. Na Europa, começou pelas
nações escandinavas, na transição dos
anos 30 para os anos 40. Só na década
de 60-70 ocorreu noutros países: Grã
Bretanha e Bélgica em 1967, França
em 1970, Alemanha Federal em 1973.
Na Península Ibérica foi ainda mais
tarde, já na década de 80: 81 para a
Espanha e 82 para Portugal.
A cifra que parece aceitável actual
mente é de 0,5 g/1, mas há variações
apreciáveis de país para país. É essa
a tabela em Portugal, mas só em 1983
foi estabelecida em texto legal,
quando a Noruega a fixara já em
1936. Mesmo para valores abaixo de
0,5 g/1, portanto legais, a condução já
é afectada e a admissão da cifra refe
rida é um compromisso entre a segu
rança rodoviária por um lado e os ��
bitos alimentares e os interesses v1t1vinícolas por outro lado. Segura, s?_ a
taxa de O, que é utilizada na Umao
Soviética e também, desde 1988, nos
Estados Unidos, mas aqui só para _os
condutores profissionais e para os JO
vens.
A determinação da alcoolémia,
fundamental do ponto de vista mé
dico-legal, tem a vantagem de ser
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uma prova segura e de se poder exe
cutar mesmo no cadáver, ·em caso de
vítima mortal. ·só que pode levar
tempo a criar condições para a co
lheita de sangue ou, excepcionalmen
te, a recolha pode estar contraindica
da. Por isso - e também para o efeito
de rastreias - surgiu a determinação
do álcool no ar expirado, através dos
alcotestes ou etilotestes, que dão um
resultado visual simples, apenas semi
quantitativo; e, mais recentemente,
dos alcoómetros ou etilómetros, que
fornecem uma resposta quantitativa
muito correcta, sobretudo com os no
vos modelos electrónicos.
Se o condutor é apanhado com al
coolémia excessiva, recaem sobre ele
várias penas, mais ou menos duras
consoante os países: apreensão da
carta, retenção do próprio vekulo,
multas, prisão, trabalho em obras pú
blicas, estágio na morgue. A tendên
cia da legislação é para endurecer,
num esforço para limitar o destroço.
Também em Portugal acabam de ser
agravadas as punições dos condutores
alcoolizados, mas o sistema adaptado
parece-me desnecessariamente com
plicado e deveras controverso.
Não é apenas no trabalho e nas es
tradas que o álcool provoca acidentes;
eles verificam-se também noutras cir
cunstâncias.
Assim, numa revisão do Instituto
de Medicina Legal de Lyon, referente·
ao período de 1981-82, chegou-se à
conclusão de que as cifras eram signi
ficativamente mais altas, nos alcoóli
cos, em casos•de morte por queda,
incêndio, rixa ou afogamento.
Um estudo francês de 1985 mostra
também que o abuso de bebidas al
coólicas tem uma grande influência
nos ferimentos não mortais derivados
de acidentes domésticos (quedas nas
escadas, acidentes nas cozinhas e na
jardinagem, etc.).
Outro aspecto da sociopatia alcoó
lica é o que se refere à violência. O
álcool, pelo seu poder desinibidor e,
em doses mais altas, pela perturbação
mental que pode originar, é uma
causa importante de violência. Ou
porque lhe foi levantada a barreira
que o travava de passar a vias de fac
to, ou porque está dementado, o al
coólico é muitas vezes levado a prati
car actos delituosos mais ou menos
graves. Assim, Badonnel e Mackais
apontam para a responsabilidade do
álcool em 30% das pancadas e feri
mentos, 55% das violações e crimes
sexuais, 34% dos incêndios voluntá
rios e 61 % dos homicídios.
A violência do alcoólico pode tam
bém voltar-se contra si próprio, já
que o suicídio parece também mais
frequente. West, em estudo norte
americano, di-lo implicado em 33%
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dos casos. Em trabalho recente, José
Barrias e col. referem ao álcool 30 a
40% dos homicídios e suicídios verifi
cados em Portugal.
Embora com a contenção a que a
escassez de tempo me obriga, espero
ter demonstrado claramente que o al
coolismo é de facto um flagelo mé
dico-social.
Não vou deter-ine nas inúmeras
medidas terapêuticas que os médicos
se vêem obrigados a tomar para com
bater as múltiplas consequências pa
tológicas do abuso do álcool. Como
tive ocasião de expor, essas sequelas
são numerosíssimas, atingem os mais
diversos órgãos e o seu tratamento
envolve inúmeras medidas que seria
extremamente longo e fastidioso enu
merar.
Aliás, é minha opinião que nos te
mos preocupado em excesso com as
consequências, quando deveríamos
dar maior atenção à causa. É mais
que tempo de mudar de agulha e colo
car o maior empenho na prevenção
do alcoolismo. Assim seremos mais
racionais, mais eficazes, mais huma
nos e até mais económicos.
Ora, quando se põe a questão de
prevenir o alcoolismo, há que come
çar por definir claramente o objectivo
que pretendemos alcançar. É a abs
tenção total? Ou simplesmente a mo
deração? A favor da abstinência mili
tam trabalhos que citei e que parecem
demonstrar que até pequenas doses
de álcool envolvem já um certo risco.
Porém, num país como o nosso, de
longuíssima tradição do uso de bebi
das alcoólicas e com actividades vitivi
nícolas de grande impacto económi
co, seria ingénuo pregar a abstenção.
Aliás, algumas experiências de proib!
ção já feitas, a mais célebre das quais
foi a «lei seca» imposta nos Est�do�
Unidos, demonstram que essa via e
errada. No dia 17 de Janeiro de 1920,
sob o mandato do Presidente Wilson,
entrou em vigor a 18.ª emenda à cons
tituição americana, proibindo a pro
dução, a venda e o consumo 'de álcool
sob todas as suas formas. Menos de
14 anos volvidos a 5 de Dezembro de
1933 sob a Pre�idência de Franklin
Roo�evelt, a proibição f�i �e:rogada
pela 21. ª emenda à const1tmçao. Du:
rante os escassos 14 anos da «lei
seca», inúmeras peripécias s�cudira m
os Estados Unidos em relaçao com o
consumo de álcool'. As consequência
principais da proibição foram a frau
de o contrabando e, pior que tu�o, 0
cri�e organizado. A proibição fm um
fracasso rotundo.
Pelas características do noss�. pa� s
e pelo que nos ensina esta e��e:iencia
falhada, não deve s�r a prmbiçao '!ue
visamos, embora haJa �odas as _raz�es
para louvar a abstinência. O obiectivo
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em vista deve ser a moderação, que
já dá uma boa garantia a quem a pra
tica, sem o privar de um prazer legí
timo e sem provocar abalos económi
cos graves num país de grande cultura
vitivinícola. Apenas em casos particu
lares a proibição total se impõe: em
crianças de menos de 14 anos, nas
mulheres grávidas ou em processo de
aleitamento e nos alcoólicos em cura
de desintoxicação, em particular
quando álcool-dependentes.
Definido o objectivo, de que meios
podemos dispor para alcançá-lo? São
diversas as medidas a recomendar:
umas de tipo dissuasor; outras, mais
simpáticas e mais profícuas, de natu
reza educativa.
Dentro do primeiro grupo, há vá
rias actuações possíveis. Para come
çar, medidas que tendam a reduzir a
produção de bebidas alcoólicas. De
facto, quanto maior for a disponibili
dade, maior será o consumo e quanto
mais elevado for o consumo, mais fre
quentes e mais graves serão as maze
las que o álcool provoca.
Uma primeira medida neste sentido
consistirá no arrancamento de vinhas,
processo já recomendado pela CEE
desde 1984. Medida à primeira vista
antipática e mal recebida pelas re
giões afectadas, parece-me contudo
merecer boa atenção. Sabe-se que,
em Portugal, existem muitas vinhas
extremamente envelhecidas e fre
quentemente localizadas em terrenos
bem mais propícios para outras cultu
ras. Então, porque não fazer a con
versão, com a ajuda de incentivos mo
netários adequados? Porque não
substituir uma produção baixa de um
vinho de qualidade inferior por uma
colheita abundante de outro produto
agrícola em que sejamos carenciados?
Em vésperas de uma competição in
ternacional mais dura, há que apostar
sobretudo na auto-suficiência e na
qualidade.
Uma segunda medida seria o agra
vamento das taxas sobre as bebidas
alcoólicas. Um estudo publicado no
British Medical Journal, analisando
as consequências do aumento dos di
reitos indirectos sobre os alcoóis num
grupo de bebedores habituais, conclui
que o seu consumo de álcool baixou
18% e as patologias associadas 16%.
Uma terceira medida diz respeito
aos locais de venda de álcool. Nos
países vitivinícolas e de grande tradi
ção de consumo de bebidas alcoóli
cas, estas encontram-se à venda um
pouco por toda a parte e a ocasião faz
o ladrão. Sem coarctar indevidamente
os direitos individuais, há que estabe
lecer regras que ordenem dde forma
adequada a distribuição dos locais de
venda de bebidas alcoólicas, de modo
a que estes não proliferem excessiva-
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mente. Não se pode esquecer que a
maior parte desses locais de venda,
sobretudo nos meios rurais, são tam
bém espaços de encontro e convivên
cia, sentimentos naturais e legítimos
a que, infelizmente, o álcool se en
contra frequentemente associado.
Haverá, pois, que procurar estabele
cer outros tipos de elos e a este res
peito recintos desportivos atraentes
poderão desempenhar um grande pa
pel, o mesmo se dizendo de activida
des culturais e recreativas.
A par do número de vendas, há que
considerar as pessoas a quem se ven
de. A tendência actual é para restrin
gir a aquisição de bebidas alcoólicas,
só as colocando à disposição a partir
de certa idade. O exemplo mais fri
sante é o dos Estados Unidos: só
maiores de 21 anos podem comprá
las. A União Soviética também ali
nhou recentemente pelo mesmo pad
rão. Mas outros países são menos ri
gorosos: Em França, por exemplo, a
compra é permitida a partir dos 14
anos. Infelizmente, Portugal segue,
há muitos anos, o modelo francês.
íntimamente relacionado com o
consumo de bebidas alcoólicas está o·
problema da publicidade. A disputa
aqui é vivíssima, já que estão em jogo
enormes interesses económicos: os
dos produtores, distribuidores e ven
dedores de álcool e os da própria in
dústria publicitária e seus veículos.
Para mim, pessoalmente, a publici
dade é uma praga de que os homens
um dia se hão-de envergonhar. Desde
que se disponha de dinheiro para es
portular, não há nada que não se pu
blicite, sem qualquer garantia do va
lor do produto, ou da sua inocuidade.
As afirmações que se fazem são gra
tuitas e todavia, para suportá-las, re
corre-se aos meios mais aliciantes e
ao talento, por vezes notável, dos
profissionais da promoção. Tudo isto
está profundamente errado e não
pode deixar de ser eticamente conde
nável.
No caso concreto do álcool, que é
um produto reconhecidamente peri
goso, a proibição da publicidade de
veria ser total e em todos os meios de
comunicação, especialmente nos de
maior impacto, como é a televisão.
Lamentavelmente, Portugal está
mal situado a este respeito. Com efei
to, a publicidade do álcool é autori
zada em todos os meios de comunica
ção, embora com algumas limitações
de horário e certas regras, que fre�
quentemente não são cumpridas. O
mesmo se passa na Itália, na Grécia,
na Alemanha Federal, no Luxembur
go, no Japão e na Austrália. Pelo con
trário, a publicidade é interdita na rá
dio e na televisão na Bélgica, na Ho
landa, na Dinamarca, na Suíça ·e na
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Nova Zelândia. A interdição limita-se
à televisão (com algumas excepções)
e às revistas para jovens, em Fránça.
A proibição é total, isto é, em todos
os meios, na Suécia, na Noruega e na
Finlândia.
É claro que não são apenas os foga
chos publicitários que interessam, so
bretudo na televisão. Se em filmes,
séries e telenovelas virmos constante
mente os heróis de copo em punho, o
estímulo ao consumo é muito forte, e
lamentavelmente é isso que acontece.
O mesmo se dirá do cinema. Precisa
mos urgentemente de vedetas sóbrias.
Para ser lógica e eficaz, a preven
ção do alcoolismo, mesmo nestes as
pectos dissuasores. de que tenho es
tado a tratar, terá que complementar
as proibições com medidas adequadas
à satisfação do natural desejo de be
ber quando se tem sede, ou simples
mente de estimular o convívio em
reuniões. Com estes objectivos, nota
se actualmente, sobretudo nos países
mais avançados, uma tendência para
o recurso a bebidas não alcoólicas,
como o leite e principalmente as
águas minerais e os sumos de frutos.
Uma dificuldade se opõe ainda a esta
salutar substituição: o preço. Impõe
se, pois, o alívio fiscal dessas bebidas
saudáveis e facilidades para efeitos
publicitários.
Alguma imaginação se tem igual
mente revelado neste campo das bebi
das sem álcool. Por exemplo, o lança
mento da cerveja sem álcool, para
aqueles que desejam satisfazer o seu
paladar sem comprometer a saúde.
Em França, esta nova cerveja está re
gistando urna progressão de 35% ao
ano. Outra ideia é a dos bares sem
álcool, que permitem manter espaços
de encontro e convívio sem os riscos
da ingestão de álcool.
A par destas medidas dissuasoras,
devem ser conduzidas outras, de ca
rácter educativo, cuja eficiência a
longo prazo promete ser maior. O pú
blico está muito mal informado àcerca
do álcool, atribuindo-lhe virtudes que
não tem e ignorando os seus riscos.
Há, pois, que promover um amplo,
intenso e incansável trabalho de infor
mação, devidamente planificado e
orientado por organismos competen
tes.
A nível geral e através de todos os
meios de comunicação social há que
desmistificar certas crenças muito en
raizadas em largos estratos da popula
ção. Assim, o álcool não alimenta,
não dá força, não aquece, não mata a
sede, não facilita a digestão, não au
menta a virilidade. Paralelamente, há
que pôr bem a claro os malefícios do
seu uso em excesso, através de exem
plos impressivos e facilmente apreen
díveis por quem lê, ouve, ou olha.
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Todos os meios são bons, desde a
banda desenhada ao cinema, com
particular realce para a televisão. A
afixação de cartazes é também um
veículo importante da boa doutrina.
Já vão longe os tempos da minha ju
ventude, quando, sob o beneplácito
do ditador inefável, que errou a maior
parte das grandes decisões, podia ver
se, profusamente distribuído, um
grande cartaz com a palavra de or
dem: «Beber vinho é dar de comer a
1 milhão de portugueses»!
A par destas mensagens avulsas
destinadas ao grande público, há uma
obra de educação sistemática a reali
zar. Ela deve começar logo na instru
ção primária e continuar nos graus se
guintes, até ao ensino superior. É
uma responsabilidade particular
mente grave de dirigentes políticos e
de professores alertar os jovens para
os perigos do álcool, antes que eles
sejam tentados a consumi-lo sem re
gra. É fundamental o simultâneo es
clarecimento e conselho dos pais. A
mesma acção pedagógica deverá ser
desenvolvida em fábricas, quartéis e
prisões.
Um papel da maior relevância cabe
ao clínico geral/médico de família,
que pela sua posição é em regra o
primeiro a dar-se conta de pequenos
desvios e a poder corrigi-los ele pró
prio, ou a encaminhar o paciente para
entidades ou organismos apropriados.
Em França, pertence uma função
muito importante aos CHA (Centros
de Higiene Alimentar), aos quais, em
1983, foi explicitamente acrescentada
uma valência de Alcoologia - CHAA
. (Centros de Higiene Alimentar e de
Alcoologia). Progressivamente espa
lhados por todo o país, o seu orça
mento tinha passado de 32 milhões
de francos em 1982 para 80 milhões
( = 2 milhões de contos) em 1985.
Em Portugal, existiam há muito 3
Centros de Recuperação de Alcoóli
cos, em Lisboa, Porto e Coimbra, li
gados a hospitais psiquiátricos. Legis
lação recente, de Outubro de 88, deu
lhes autonomia e mudou-lhes o nome
para Centros Regionais de Alcoologia
(CRA). Aí se podem encontrar os
cuidados mais altamente diferencia
dos. Para obviar ao inconveniente da
distância para muitos pacientes, pro
curam agora estes Centros, em coor
denação com as Administrações Re
gionais de Saúde, estabelecer postos
mais periféricos, se possível a nível
de cada distrito, a que se possa recor
rer em primeira tnão.
Aos Directores dos Centros, douto
res Maria Lucília Mercês de Mello em
Coimbra, José Barrias no Porto e
Odília Castelão em Lisboa, bem
como aos seus colaboradores, são de
vidos os maiores encómios pela luta
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inteligente e incansável que de há
muito vêem travando contra o alcoo
lismo em Portugal.
Claro que para pôr de pé todo este
sistema é indispensável um processo
de formação dos técnicos que virão
integrar os órgãos citados: médicos,
enfermeiros, assistentes sociais, die
tistas, psicólogos, etc. Para tanto se
impõe a inclusão da Alcoologia nos
respectivos curricula e a criação, nas
Faculdades de Medicina, de uma
Competência em Alcoologia, a exem
plo do que já hoje sucede em muitas
Faculdades francesas.
Mas a luta anti-alcoólica pode e
deve mobilizar todas as boas vonta
des. Um papel do maior relevo cabe
às associações de antigos bebedores,
a mais famosa das quais é a dos Al
coólicos Anónimos, criada em 1935
nos Estados Unidos, introduzida em
França em 1960 e recentemente em
Portugal. Existem actualmente cerca
de 28 000 grupos em mais de 100 paí
ses, somando para cima de 1 milhão
de membros. Os homens e as mulhe
res que constituem os grupos de Al
coólicos Anónimos têm de comum
apenas o facto de haverem sido alcoó
licos que lograram vencer os seus pro
blemas e que agora se juntam para
ajudar os pacientes em dificuldades,
encorajando-os, contando-lhes as
suas próprias experiências e conse
guindo frequentemente sucessos ines
perados. Os seus relatos vividos são
muitas vezes mais convincentes que
lições magistrais. Em Portugal, a sua
implantação ainda é escassa, mas os
Centros de Alcoologia estão também
a organizar grupos de antigos bebedo
res recuperados para desempenharem
uma função semelhante.
O esquema da luta anti-alcoólica
não ficará completo sem órgãos de cú
pula, que a dirijam e coordenam. Em
França existem a Comissão Nacional
de Defesa contra o Alcoolismo e a
Alta Comissão de Estudo e de Infor
mação sobre o Alcoolismo. Em Por
tugal foi criada, em 1977, a Comissão
de Combate ao Alcoolismo, atitude
meritória, mas que pecou por insufi
ciência. Com efeito, é demasiado res
trita - 5 membros - contemplando
apenas alguns aspectos do vasto pro
blema do alcoolismo.
Julgo que haveria grande vantagem
em criar, entre nós, um organismo se
melhante à Alta Comissão de Estudo
e de Informação sobre o Alcoolismo,
estabelecida em França, em 1954,
pelo Primeiro-Ministro Pierre Men
dês-France e colocada directamente
sob a dependência do seu Gabinete.
A acção que tem desenvolvido ao
longo destes 35 anos é verdadeira
mente notável e por certo que contri
bui muito para o facto de a França ser
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o único país do Mundo onde o alcoo
lismo vem declinando regularmente
desde há 25 anos. É aliás sintomático
que, de todas as realizações de Men
dês-France, só a Alta Comissão tenha
atravessado os anos e os regimes polí
ticos, vendo sempre crescer a sua im
portância.
Em França existe ainda, desde
1980, uma Comissão Interministerial,
composta pelos ministros relaciona
dos com os problemas do alcoolismo
e que reune várias vezes por ano.
A Alta Comissão francesa tem uma
composição vasta, incluindo pessoas
de formação muito diversa, como é
lógico num órgão que vai lidar com
os múltiplos e complexos problemas
que o alcoolismo levanta. É assesso
rada por um secretariado permanente
e pode constituir-se em subcomissões.
Nestes seus 35 anos de vida, a Alta
Comissão, além de aconselhar as ins
tâncias governamentais, tem estimu
lado o estudo da Alcoologia nas suas
diversas vertentes e difunde informa
ção preciosa através das suas publica
ções. Criou também, em 1976, os pré
mios Robert Debré - seu primeiro
Presidente - visando estimular a in
vestigação no domínio da Alcoologia.
Os prémios Robert-Debré têm sido
concedidos a teses de Medicina, Far
mácia, Biologia, Psicologia, Sociolo
gia, Economia, Direito e Letras. Re
censões dos trabalhos premiados são
publicados no boletim da Alta Comis
são e por elas se vê como a instituição
destes prémios tem contribuído para
os progressos da Alcoologia.
Mais recentemente, em 1988, a
Alta Comissão criou o prémio Michel
Fontan - seu actual Presidente - vi
sando consagrar um trabalho sobre a
Alcoologia na sua relação com as prá
ticas sociais e educativas.
Outra importante iniciativa da Alta
Comissão foi a concessão de bolsas
de estudo, a atribuir aos autores de
teses e memórias de Medicina, Far
mácia, Odontologia, Direito, Ciên
cias Humanas e Ciências Económicas,
com o fim de promover a realização
de trabalhos universitários sobre Al
coologia.
A luta contra o alcoolismo está en
volvendo também estruturas suprana
cionais, particularmente a CIPAT ou
ICPT (Comissão Internacional de
Prevenção do Alcoolismo e da Toxi
comania), sediada em Washington,
organização não governamental, apo
lítica e não sectária das Nações Uni
das, reunindo os maiores especialistas
mundiais da prevenção das drogas,
em particular do alcoolismo, a qual
realiza periodicamente os seus con
gressos mundiais.
Finalmente, há que contar com a
Organização Mundial de Saúde, que

começou o seu ataque ao flagelo do
alcoolismo em 1977 e que continua a
considerar que o alcoolismo se man
tém como um dos problemas de saúde
mais preocupantes nos finais do sé
culo XX. Como é sabido, a OMS não
define a saúde simplesmente como a
ausência de doença, mas sim como «o
estado de completo bem-estar físico,
mental e social». Por outro lado, esta
beleceu como objectivo «a saúde para
todos no ano de 2000». Ainda nos
falta mais de uma década, mas é já
evidente que a meta não será alcança
da, e o alcoolismo vai ser uma das
causas do desaire. Não tomenos o
facto como fonte de desânimo, mas
antes como razão forte para nos em
penharmos mais intensamente no
combate. Para mais em Portugal, que
é o nosso país, onde as pessoas com
problemas ligados ao álcool devem
rondar o milhão e o consumo de ál
cool per capita é o segundo em todo
o Mundo.
Todos nós temos que participar,
como peritos ou como simples cida
dãos. E porque não a Universidade
como instituição? Usando o seu pres
tígio, apontando caminhos e solu
ções, exigindo medidas a quem tenha
poder para tomá-las. Fui um dos pri
meiros a criticar a Universidade ensi
mesmada, fechada dentro dos seus
muros, e a considerar como uma das
suas grandes missões a prestação de
serviços à Comunidade. Daí até ad
mitir que deva ser gerida como uma
empresa vai um abismo, particular
mente se quiserem que seja uma em
presa auto-suficiente. Não objecto a
que ajude a criar riqueza, desde que
não se quede por aí, antes contri
buindo também e até principalmente
para que essa riqueza seja justamente
repartida. A Universidade, que é
acima de tudo uma casa de ciência,
de cultura e de humanismo, deve pré
gar bem alto os ideais da solidarie
dade e da justiça social, quer a nível
interno do nosso país, quer no plano
mundial, porque a Terra já é hoj� de
masiado pequena para que que1ram
dividi-la, e as desigualdades dema
siado grandes para que não desper
tem a nossa revolta lúcida.
Como disse Raoul Follereau, o
grande apóstolo da luta contra a le
pra, «ninguém tem o direito d� _ser
feliz sozinho». No caso do alcoohco,
que começou por ser apenas um bê�e
do do foro da moral e da polfc1a,
pa;a passar depois a alienado, �o �m
bito da psiquiatria, deve ser hoJe visto
apenas como um doente, e como tal
amparado, tratado e reabilitado. E: se
um doente é um infeliz, eu termmo
com um pensament� de Sén�ca gu«;
sempre me tocou muito: «um mfehz e
uma coisa sagrada».

