


CENÁRIO 

ENCANTADOR 

Com alguma solenidade, a Senhora Ministra da Saúde afirmou recentemente que o país está a preparar 
médicos especialistas a mais. A afirmação causou naturalmente algum espanto, principalmente junto da popula
ção portuguesa, que continua a braços com a tradicional carência de assistência médica, particularmente quando 
se trata de recorrer a especialistas. 

Confrontando as palavras da Senhora Ministra com a realidade portuguesa, parece lógico pensar que, 
das duas uma: 

1) Há de facto médicos especialistas a mais, mas a equipa que superintende o Ministério da Saúde revela-se
incapaz de encontrar uma solução suficientemente eficaz de modo a satisfazer as necessidades da população, ou 

2) é a Senhora Ministra que tem o dom de conseguir descortinar o «excesso» de especialistas onde os
médicos e os doentes apenas conseguem vislumbrar carências, por vezes aflitivas. 

Poderemos dar à Senhora Ministra o benefício da dúvida, e aceitar que mais não fez do que uma previsão, 
avisando médicos e doentes do que será o dia de amanhã. Mesmo que assim fosse, estaríamos na presença de mais 
um exercício de manipulação, aliás tão do agrado de quem dirige os destinos da Saúde em Portugal. Mas, também 
neste caso, a evidência provará que a Senhora Ministra e os seus conselheiros estão condenados a serem desmenti
dos pela realidade que só o Ministério da Saúde parece ignorar ou fingir ignorar. 

Constatou a Senhora Ministra esse excesso de médicos especialistas. Mas,. infelizmente, não se lembrou de 
dizer aos portugueses quais as regiões do país (ou hospitais) em que ele se observa e foi pena que o não tivesse 
feito. Assim ficaríamos todos - médicos e doentes - a saber onde se encontra tal cenário propício à Saúde. 

E se a responsável pela Tutela não o fizer, não será pequeno o número de portugueses que duvidam da sua 
palavra. Por exemplo, assim sucede aos médicos que, diariamente, e em todos os hospitais sentem a sobrecarga de 
trabalho. Por certo desconfiarão também os milhares de doentes que diariamente ocupam as infindáveis filas dos 
Hospitais e Centros de Saúde e que se acumulam em listas de espera. 

É aí, Senhora Ministra, nessas salas de espera e nesses corredores, enfrentando pessoas quase sempre carên
ciadas e debilitadas física e psicologicamente, que deve revelar as suas constatações. Diga-lhes a eles que há médi
cos a mais e que especialistas é coisa que se encontra ao virar da esquina ... 

Por este andar é natural que em breve se junte ao célebre «slogan» há médicos a mais que os especialistas 
também são em excesso. E diga também, Senhora Ministra, que os culpados dos males da saúde são os médicos e 
os médicos especialistas. Provavelmente continuarão a não acreditar em si, tanto mais que daqui a meses ou anos 
ninguém lucrará seja o que for em pedir-lhe conta dos actos de gestão ou dos erros cometidos durante o seu man
dato. 
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COMUNICADO 
·O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, reunido no

Porto no dia 18 de Setembro de 1989, decidiu, face a notícias publicadas 
nos Órgãos de Comunicação Social sobre a elaboração pelo Governo de um 
projecto de Lei' de Bases do Serviço Nacional de Saúde a ser presente à 
Assembleia da República: 

1) Manifestar a Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro a sua mais
profunda precoupação quanto às consequências nefastas que, na sua
opinião, tal projecto de diploma poderia acarretar, quer para a Classe
Médica quer (e sobretudo) para a assistência à população portuguesa.

2) Solicitar a Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro, conforme seria
natural e até a legislação prevê, o fornecimento do texto autêntico da
referida proposta para que sobre ele possa emitir a sua opinião funda-
mentada. 

- -

REUNIÃO DO COMITÉ 
DA SECÇÃO 

MONOESPECIALIZADA DE 
CIRURGIA PEDIÁTRICA 

DA U.E.M.S. 

Nottingham, 18 de Julho de 1989 

A Reunião realizou-se no Queen's 
Medical Center, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Notting
ham - Grã-Bretanha. 

Foi presidida pelo Prof. Dr. Wol
fang Maier (R. F. Alemanha) e secre
tariado pelo Prof. J. C. Molensar 
(Holanda). 

Estiveram presentes representantes 
de Portugal, Espanha, França, Grã
-Bretanha, Irlanda, R. F. Alemanha, 
Holanda, Dinamarca e Grécia. Ausen
tes representantes da Itália, Bélgica e 
Luxemburgo. 

Assistiu como convidado o Prof. 
Bjõrn Thomasson (Suécia), Presidente 
da «European Union of Paediatric 
Surgi cal Associations». 

Teve a seguinte ordem de trabalhos: 
1. Aprovação da Acta da Reunião

do Comité da Secção Monoespe
cializada de Cirurgia Pediátrica
da U.E.M.S., realizada em Ate
nas, em 20 de Setembro de 1989.
Dilcussão da moção aprovada na 
Reunião da Secção Monoespe
cializada de Cirurgia (Geral), da
U.E.M.S., realizada em Atenas,
em 16 de Abril de 1988, na qual
se afirmava que a «generalidade
das operações em crianças pode
ria ser feita muito satisfatoria
mente por cirurgiões de outras
especialidades, por exemplo
Cirurgiões Gerais ou Ortopedis
tas», devendo eles apenas «res
peitar escrupulosamente os limi
tes definidos pela sua formação e
competência, implicando, a
manutenção desta, uma prática
habitual». Aos Cirurgiões Pediá-

Pelo Conselho Nacional Executivo 

tricos caberiam apenas «os pro
cedimentos altamente especiali
zados, particularmente nos 
recém-nascidos». 
Esta moção foi unânime e espon
taneamente rejeitada por todos 
os Delegados presentes e discu
tida e analisada em todas as suas 
implicações. 
Ficou decidido que, em cada 
País, deveriam ser estabelecidos 
contactos com os representantes 
da Cirurgia Geral na U.E.M.S., 
no sentido de ser modificada essa 
atitude, e que seriam encetadas 
diligências para uma reunião 
conjunta dos Comités das duas 
Secções Monoespecializadas para 
esclarecer o diferendo. 

3. Procedeu-se à eleição do Presi
dente para o próximo mandato,
tendo sido reeleito, por unanimi
dade, o Prof. Dr. Wolfang
Maier.

Lisboa, 24 de Agosto de 1989 

Dr. J. Moreira da Silva 

(Membro do Conselho Directivo do 
Colégio de Cirurgia Pediátrica) 

RESUMO DA REUNIÃO DA UEMS 

SECÇÃO MONOESPECIALIZADA 

MEDICINA FÍSICA 
E DE REABILITAÇÃO 

Madrid, 5 de Junho de 1989 

Embora versasse essencialmente a 
preparação do Forum a realizar na 
manhã de 6 de Junho, integrado no 
Congresso Europeu de MFR, e sob o 
tema «Formação dos Especialistas na 
Europa» e «Formação Contínua», a 
reunião teve ainda como pontos mais 
relevantes: 

- Leitura da carta do Dr. De Marez
reconduzindo Dr. Tonazzi como Se
cretário, de acordo aliás com a leitura 
dos estatutos. 

- Foi dado conhecimento da carta
do Dr. Aitkens, representante da 
Inglaterra, informando da sua não dis
ponibilidade e ao mesmo tempo apre
sentando o seu sucessor, Dr. Brian 
Pentland, que por sinal é neurologista. 

- Dr. Tonazzi informou que não
estar de posse dos inquéritos de 
«Comissão de Harmonização». Foi 
informado que o nosso inquérito tinha 
sido enviado em 23/5/89. Tomou nota 
e referiu estar ausente de Itália desde 
26/5. 

- Foi feita entrega, pelos represen
tantes italianos, de versão italiana do 
Livro Branco, por gentileza do vice
-ministro da Saúde. 

- Voltou a ser focada pelo Teso�
reiro a necessidade de todos os país• 
membros pagarem as suas quotas. Foi 
entregue a cada representante um ofí
cio solicitando a comparticipação 
devida, levantando até a hipótese, a 
encarar país a país, das suas disponibi
lidades para assumirem e cumprirem 
as suas quotizações. 

- Ingresso na reunião do Dr. De
Marez que fez um resumo sobre o iní
cio e filosofia que presidiu à existência 
da UEMS e das Secções Monoespecia
lizadas. 

- Organização de um grupo de tra
balho constituído pelo Professor Dr. 
Bardot, Dr. Tonazzi, Dr. Marcouin e 
Professor Dr. Rodriguez, que reunirá 
em Paris, Outubro, para estudo, orga
nização e síntese dos inquéritos envia
dos - Formação e Formação Contí
nua. 

- Professor Dr. Bardot apresento&
o resumo dos inquéritos enviados P<W
todos os países membros e que seria
presente no Forum do dia seguinte,
solicitando a cada representante as 
correcções devidas.

Muito sucintamente: o tempo de 
formação nos países membros varia 
entre os 5 e 8 anos. Não existe forma
ção no Luxemburgo (França ou Bél
gica, normalmente). Não existe a espe
cialidade na Dinamarca, como autó
noma, sendo feita por reumatologis
tas. Já teve autonomia, existindo 
actualmente um interesse na sua reacti
vação. Em Inglaterra não existe como 
especialidade e na Alemanha existe 
como uma competência. Na Bélgica o 
tempo formativo é de 5 anos em MF e 
ainda mais 2 anos para adquirirem a 
competência em reabilitação. Pratica
mente o país onde existe com carácter 
obrigatório a formação contínua é na 
Bélgica, existindo uma comissão que 
confere e/ou retira o título de especia
lista. A titulação é conferida a nível 
europeu, por diferentes entidades. E a 
título de curiosidade, em Itália só há 
duas especialidades, anestesia e reani-
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mação, e radiologia, em que existe 
obrigatoriamente exame de especiali
dade sem o que não podem exercer,· 
seja pública ou privadamente. 

Não me detenho em mais pormeno
res, aliás impossível anotar exaustiva
mente toda uma reunião, em que eram 
utilizadas várias línguas, e até porque 
o último ponto focado e o de mais
interesse, vai merecer estudo e do qual
será dado conhecimento a todos os 
países membros. 

M. Adelaide do C.F. Pinto de Vasconcelos 

Coordenadora da Zona Norte do 

Colégio de Medicina Física e de Reabilitaç�o 

a.ELATÓRIO DA REUNIÃO DA 
.ECÇÃO MONOESPECIALIZADA 

DE ANESTESIA E REANIMAÇÃO 
DA «UNION EUROPEENNE DES 
MEDECINS SPECIALISTES» REA
LIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 

1989 EM BONN (FRG) 

A esta sessão compareceram todos 
os delegados dos doze países da CEE, 
tendo sido secretariada pelo Dr. C. 
Chevalier Thewissen e presidida pela 
Prof.ª Dr.ª G, Barrier (Fnmça). 

Iniciou-se a agenda pela aprovação 
da acta da reunião anterior (Paris 
11/2/89). 

O terceiro ponto da agenda constou 
do tema «Segurança», tendo-se con
cluído que neste momento e mercê dos 
esforços feitos pelo Comité se encon
tram unificados os símbolos das cores 
dos cilindros contendo gases medici
nais, de acordo com o sistema ISO. 

No ponto seguinte, tratou-se dos 
.ementos humanos que devem ajudar 

o médico anestesista na sala de opera
ções. 

Foi acordado que: 
a) A anestesia seja qual for o seu

protocolo é um acto médico e em 
todas as circunstâncias só deve 
ser executada por médicos espe
cializados. 

b) O Comité tratará de redigir um
texto sobre quais as exigências
que a anestesia e o anestesista 
devem colocar à Enfermeira ou
Técnico (anesthesia assistent)
para a colaboração desde o pré
-anestésico até ao recobro.

Ponto 5 - Chegou-se à conclusão 
que o treino em anestesia e o título da 
especialidade só deverão ser possíveis 
após cinco anos, dos quais pelo menos 
três deverão ser realizados nos Blocos 
Operatórios. 

Reconhece-se a importância da uni
formização de critérios de avaliação e 
de métodos de ensino. Salienta-se a 
necessidade de visitas aos diversos Ser
viços de Anestesia dos países da 

Comunidade por parte de Comités 
nomeados pela UEMS com o intuito 
de informar e incentivar esta uniformi
zação. 

Como representante português, 
convidei o Comité a organizar oficial
mente uma visita ao Serviço de Anes
tesia do Hospital Geral de Santo Antó
nio, a qual poderá vir a realizar-se no 
decurso de 1990. 

U.E.M.S. 

No ponto 6 da agenda, foi ventilada 
a conveniência duma reunião conjunta 
das secções monoespecializadas de 
Anestesia e de Cirurgia, tendo sido 
decidido que a presidente da secção de 
Cirurgia, a fim de analisar a viabili
dade de uma agenda. 

O ponto 7 tratou da constituição da 
delegação da Holanda que ficou cons-
tituída pelos Porf. J. Spierdijk e S. 
Laang. 

No ponto 8 foi eleito como vice-pre
sidente o representante da Dinamarca 
(Dr. J. Kaalund). 

Analisou-se no ponto seguinte a 
possibilidade de tornar obrigatório um 
seguro que cubra a assistência dos 
cidadãos da Comunidade, em todos os 
países membros do mesmo em casos de 
emergência e propôs-se que volte a ser 
agendado este ponto para a próxima 
reunião. 

No ponto 10.º foi analisado o pro
blema financeiro desta secção, ficando 
aprovado a contribuição de cada país 
de acordo com o número de anestesis
tas inscritos na respectiva especiali
dade de Anestesia. 

Foi proposto que a Portugal coubes
sem três partes, cuja quantia virá a ser 
comunicada, no caso português à

Ordem dos Médicos, oportunamente. 
Portugal ficará assim numa posição 

que parece racional em relação com 
países como a Alemanha, França, Itá
lia e Reino Unido em dezasseis partes; 
Dinamarca quatro partes e Holanda 
oito partes. 

Junta-se a proposta apresentada 
pelo Secretariado. 

Finalmente foi fixada a data da 
próxima Reunião em 3 de Fevereiro de 
1990 em Paris. 

Porto, 7 de Setembro de 1989 
O PRESIDENTE DO COLÉGIO DA 

ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, 

Dr. Manuel Silva Araújo 

RELATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO 
DO REPRESENTANTE DA ORDEM 
DOS MÉDICOS NA REUNIÃO DA 
COMISSÃO CONSULTIVA PARA 
A FORMAÇÃO DOS MÉDICOS 
DENTISTAS REALIZADA EM 
BRUXELAS NOS DIAS 6 E 7 DE 

JUNHO DE 1989 

1. A Comissão reuniu com represen
tantes de todos os Estados Mem
bros sob a presidência do Dele
gado português, representante do
Ministério da Saúde, Dr. Jorge 
Almeida Simões. 

2. Aberta a sessão e apresentadas as
desculpas de não comparência de
alguns representantes, foi posta à

votação a Ordem de Trabalho para 
a reunião (Doe. III/D/5115/89)
que foi de imediato aprovada. 

3. Foi aprovada a acta da Reunião
anterior (Doe. III/D/5084/1/88. · 

4. Foram dadas informações de
carácter geral sobre o funciona
mento da Reunião.

5. ·Foi apresentado um documento
referente à segulamentação dos
medicamentos na C.E.E. 

Foi explicado ·que de momento
existem duas ·possibilidade: ou os
produtos dentários entram dentro
das Directivas dos medicamentos 
em geral, ou se cria uma Directiva 
específica para os produtos dentá
rios. 

Após alguma discussão admitiu
-se ambas as soluções como aceitá
veis mas que de qualquer maneira
esta Comissão deveria ser cha
mada a participar nos trabalhos.

Este ponto ficou de ser apresen
tado pelo Secretariado à Comissão 
respectiva. 

Em meu entender e expressando
mais uma vez de que a Medicina 
Dentária deve ser considerada um 
ramo da Medicina como qualquer
outro, os produtos dentários 
embora com características pró
prias deveriam ser considerados da 
mesma forma do que todos os 
outros produtos e materiais utiliza
dos em Medicina. 

6. Foi aprovado o Doe. III/D/2880/
/4/87 sobre a imposição de um
ano de exercício tutelado da Pro
fissão após a licenciatura. Já em
relatórios anteriores nos pronun
ciámos sobre este assunto, que não 
deixa de ser controverso. 

Entendo que um ano de exercí
cio tutelado da profissão, se bem 
supervisionado e não desviado do 
seu propósito fundamental é sem 
sombra de dúvida benéfico para a
sociedade e para o próprio profis
sional. 
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Competência 
médica do mundo 
inteiro 
A Medica Düsseldorf, a combinação 
única de feira profissional internacional 
e de congresso científico. As mais
recentes evoluções da investigação, da
técnica médica, da informática médica, 
da indústria farmacêutica e da biotec
nologia. Mais de 1 .000 expositores, pro· 
venientes de 24 países, mais de 800
conferencistas de todas as disciplinas,
e perto de 100.000 visitantes qualifica
dos, provenientes do mundo inteiro. 
Seminários dos expositores com con
sultadoria prática. 
Novo: a Medica Juristica com informa
ções sobre questões jurídicas de rele· 
vância médica. Medica - clube dos
médicos, o centro para a comunicação
profissional num ambiente agradável. 

MEDICA 89 iPeça informações sobre 
� 

21 ° Congresso e, 1 D o congresso 
Internacional e ç,'0}1-<c) 1 D . . . 
Feira Profissional � a feira prof1ss1onal 

1
22-25 de Novembro I Apelido, nome: 
del989 

I 
--'---�--------

Diagnostica, _Em�p_re_ s_a_ : _________ _ 
Therapeutica, Technica, 1 
lnformatica, Biotechnica, 1 _R_ua_: ___________ _ 
Juristica 

I Código/Localidade: 
Com a Hungria como 
pais parceiro. 1 Walter & Cia., Lda. 

Messe� Düsseldorf 

1 Largo de Andaluz, 15-3., Dto. -4 
1 1000 Lisboa 

Há o risco do aproveitamento incorrecto desta 
imposição e por isto entendo que a Ordem dos Médi
cos e as Universidades deveriam em primeiro lugar 
estudar um sistema e depois propô-lo ao Ministério
da Saúde. 

Beneficiamos do lapso de tempo entre a adopção 
deste princípio e a sua publicação como Directiva, 
tempo este que deve ser devidamente aproveitado 
para estudar a criação deste sistema. Ele envolve con
ceitos de prestação de cuidados, pessoal, verbas, 
locais e por isso se reveste de certa complexidade. 

7. O Doe. III/D/2989/4/87 foi adaptado sem grande
discussão e será imediatamente posto em prática. 

Penso ser um instrumento muito útil, principal
mente para as Universidades, por poderem aprovei
tar, junto de várias instâncias dos relatórios que vie
rem a ser publicados. 

8. O Doe. III/D/5045/1/89 sobre o reconhecimento do
diploma de especialista em Medicina Dentária a,._ 
abrigo das Directivas Médicas dentistas foi discutid9
votado e aprovado.

Estava em causa saber se a via, existente em Itália,
pela qual se pretende ser concedido título de Médico
-Dentista a um licenciado em Medicina que faça um 
«estágio» de três anos em Medicina Dentária deve ser 
ou não reconhecido pela Comunidade. 

Já em relatórios anteriores me pronunciei sobre o
assunto. 

Em primeiro lugar entendo que em cada país só
deve haver um diploma e um tipo de curriculum, 
admitindo diferenças curriculares pontuais. 

Em segundo lugar a formação «profissionalizante» 
dada como especialização aos médicos, e tal como 
está expresso no relatório, reveste-se de um carácter 
«artesanal» que não podemos aceitar. Com salva
guarda deste aspecto, sem dúvida que poderíamos 
aceitar a proposta italiana. No fundo traduz a ideia 
da Medicina Dentária ser uma especialidade da Medi
cina. 

o projecto que defendemos e que já apresentámos
em relatórios anteriores é o da criação dum tronco 
comum a todas as ciências biológicas, com a duração 
de cerca de 4 anos, seguido do estudo das diferent.especialidades. 

Este conceito já experimentado nos E. U. foi agora
adaptado na Dinamarca onde deixaram de existir 
Faculdades de Medicina, de Medicina Dentária, 
Veterinária e de Biologia, como tais, e passou a exis
tir um centro de formação biomédico de onde depois 
derivam os ramos tradicionais. 

9. Foram lidos os relatórios sobre a educação conti
nuada da França, Bélgica e Irlanda. 

10. Foi sugerido pelo representante da Dinamarca que o
presidente da Associação Europeia para a Educação 
Dentária estivesse presente na próxima reunião para 
explanar os novos conceitos que devem reger a educa
ção dentária no futuro. 

11. Não foi constituído nenhum grupo de trabalho por o
mandato dos actuais delegados estar a chegar ao seu 
tempo. 

Os organismos interessados, no caso português, a
Ordem dos Médicos, o Ministério da Educação e o 
Ministério da Saúde deverão indicar até Setembro 
próximo quais os seus representantes para o triénio 
1990/92. 

12. A próxima reunião da Comissão realizar-se-á nos
dias 6 e 7 de Junho de 1990. 

Dr. C/arimundo Emílio 
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ELEIÇÕES 
TRIÉNIO 1990/1992 

Nos termos dos Artigos 4.º e 5.0 do Regulamento Eleitoral, o Conselho Nacional Executivo, as Mesas das Assembleias Regionais do Norte, 
Centro e Sul, as Mesas das Assembleias Distritais de todos os Distritos Médicos do País, anunciam a data das eleições -triénio 1990/1992-
para os Corpos Gerentes abaixo indicados, para o dia 13 de Dezembro de 1989: 

- Preside!ite da Ordem dos Médicos;
- Órgãos Regio1;ais das Secções Regioliais Norte, Ce1;tro e Sul /Mesas das Assembleias Regionais, Conselhos Regio,;ais, ColiSelhos Fiscais

Regio1;ais e Co!iselhos Discipli1;ares Regionais) e Ógãos Distritais /Mesas das Assembleias Distritais, Co1;selhos Distritais e Delegados ao
Ple!iário dos Co!iselhos Regioliais) de todos os Distritos Médicos da Ordem dos Médicos.

Lisboa, 15 de Setembro de 1989 

Setembro 
A}utubro 
W>utubro 

Outubro 
Novembro 
Novembro 

Novembro 
Novembro 
Novembro 
Novembro 
Novembro 
Dezembro 

Dezembro 

Dezembro 
Dezembro 

O Conselho Nacional Executivo 
As Mesas das Assembleias Regionais do Norte, Centro e Sul 

As Mesas das Assembleias Distritais 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

28 - Prazo limite para o anúncio da data das eleições (art.º 4.º § único, R.E.) 
13 - Data limite para afixação dos cadernos eleitorais (art.º 6.0 n.º 2, R.E.)
18 - Reclamações dos cadernos eleitorais (art.0 7 .º n.0 1, R.E.) 
23 - Decisão das reclamações e afixação definitiva dos cadernos (art.º 7.0 n.º 2, R.E.)
2 - Prazo limite para apresentação das candidaturas aos Órgãos Regionais e Órgãos Distritais (art. º 10.0

, R.E.) 
7 - Prazo para verificação das condições de elegibilidade das candidaturas para os Órgãos Regionais e Órgãos Distritais (art. 0 

14.º n.º 1, R.E.) 
10 - Prazo limite para apresentação das candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos (art.0 9.0

, R.E.) 
13 - Prazo limite para regularização das candidaturas aos Órgãos Regionais e Órgãos Distritais (art.º 14.0 n.º 2, R.E.) 
15 - Prazo limite para verificação das condições de elegibilidade das candidaturas a Presidente (art.0 10. º, R.E.) 
24 - Prazo limite para regularização das candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos (art.º 14.0 n.0 2, R.E.)
30 -· Prazo limite para o envio dos boletins de voto, relação dos candidatos e normas do acto eleitoral (art.º 15.º, R.E.) 
13 - Constituição das Assembleias e Secções de voto e acto eleitoral. Abertura das urnas e contagem dos votos (definitiva para os

Órgãos Distritais e provisória para os Órgãos Regionais e Presidente). 
18 - Prazo limite para as reuniões das Comissões Regionais Eleitorais e Conselho Eleitoral Nacional para o apuramento final dos

resultados eleitorais a nivel regional e para o Presidente. Prazo limite para impugnação do Acto Eleitoral a nivel Distrital. 
23 - Prazo limite para a impugnação dos Actos Eleitorais para o Presidente e para os Órgãos Regionais.
28 - Prazo limite para a decisão àcerca das impugnações. 

oid \ipocreme
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'7-butirato de nidrocortisona

Composição, 17-butiralo de hidrocortisono o 0,1% 
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Düsseldorf 22.-25.11.89 

A HISTÓRIA 
"-

DE UM EXITO 
21 ANOS DE MÉDICA 
- A HISTÓRIA DE UM ÊXITO

Em 1989, realizar-se-á, pela 21 .ª vez, 
a feira «MÉDICA -Congresso Inter
nacional e Exposição, -Diagnóstico 
-Terapêutica -Técnica - Informá
tica -Biotécnica -Jurista». A histó
ria deste certame profissional de medi
cina é a de um extraordinário êxito.

A dimensão da Médica, desde os 
seus inícios em 1969 -[)_aquela altura 
ainda uma exposição ámbulante
cresceu continuamente. A estreia, em 
1969, contou com 4700 visitantes, 145 
expositores ( 135 provenientes da 
República Federal da Alemanha) que, 
numa área de 2900 m', apresentaram a 
sua oferta. Em 1_988, foram 1064 expo-. 

10 

sitores, em perto de 40.000 m' de área 
líquida de exposição. Perto de 95.000 
visitantes participaram no congresso e 
na feira profissional. 

No entanto, o êxito da Médica não 
se deve só ao crescimento contínuo e 
quantitativo. O «segredo» do êxito 
encontra-se no perpétuo melhora
mento da qualidade do conceito-Me
dica de marketing. O crescente nú
mero de expositores, de visitantes e de 
área ocupada confirmam a aceitação 
do certame. 

Importantes desenvolvimentos na 
área da medicina foram captados e 
transformados: a Médica-Informática 
e a «Via dos Meios de Divulgação» já 
fazem parte integral da oferta, porque 
no consultório, no hospital e no labo-

ratório também já não se pode pensar 
num futuro sem computadores. 

No Médica-Business Center são 
negociadas representações, licenças, 
patentes, possibilidades de importação 
e de exportação e oferecidos serviços. 
Este «forum para contactos e contra
tos» tornou-se noutro ponto fixo do 
certame. 

Também em 1988, o conceito-Me
dica de marketing tornou-se ainda 
mais apurado: foi estreado o Clube 
Médica dos Médicos e a procura de 
certames neste centro de comunicaçã 
para médicos e jornalistas especializa
dos, dá prova do elevado interesse 
nesta novidade. 

A integração da Biotec na Médica, 
pela primeira vez em 1988, representa 
uma expansão marcante do conceito
-Médica. Aí dá-se a oportunidade a 
empresas biotécnicas, com peso na 
pesquisa e na produção para a medi
cina, de contactar com um mercado 
comprador que não lhes tinha sido, até 
então, aberto. 

Em 22 de Junho de 1989, realizou-se 
pela primeira vez em Düsseldorf a Jor
nada-Médica de Marketing Farmacêu
tico que, também, no futuro, subli
nhará a competência do local de feiras 
Düsseldorf na área das feiras de medi
cina. 

A Messe Düsseldorf espera para a 
21 .ª Médica, de 22 a 25 de Novembro 
de 1989, uma continuação::·da nítida 
tendência positiva, tanto do lado do 
expositores, como dos visitantes. 

Um importante tema da Médica 89 
- será o «Mercado Único Europeu
de 1992>;. Esta temática, com todos
os seus problemas, mas também com
todas as suas hipóteses, terão o respec
tivo destaque no congresso e na expo
sição Médica para, no futuro, consoli
dar e alargar a liderança de mercado
das feiras e congressos de medicina a
nível mundial.

O que deve saber sobre a 
MÉDICA: 

40 anos de experiência na realização 
de feiras profissionais, com peso nos 
sectores da técnica e medicina e saúde, 
na construção de máquinas e instala
ções, na técnica de informação, nos 
tempos livres e na moda, tornaram a 
Messe Düsseldorf num dos mais afa
mados palcos de informação e de 
encomenda. 

.. 

• 

Informai 
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Destas 35 feiras profissionais inter
nacionais, mais de 20 constituem os 
certames líderes a nível mundial. A 
internacionalização destes certames 
torna-se evidente através dos seguintes 
números: até 80% dos expositores e 
até 50% dos visitantes vêm do estran
geiro para entrar, em Düsseldorf, no 
negócio internacional, para assegurar 
e reforçar posições de mercado já atin
gidas, o que se torna cada vez mais 
importante com vista ao Mercado 
Único de 1992. 

Uma destas exposições profissionais 
de envergadura internacional é a 
Médica plus Biotic - Congresso Inter
nacional e Feira Profissional, que, em 
1989, se realizará pela 21.ª vez. Este 
evento assegura uma visão global e 
concentrada sobre a evolução e as ten
dências dos mais variados sectores da 
medicina. 

O conceito de 
marketing-MÉDICA 

O crescimento contínuo do número 
de expositores, de visitantes e de área 
ocupada, dão destaque à elevada acei
tação do certame e do seu conceito. 
Pelo contrário, o conceito de marke
ting-Médica visa um contínuo me
lhoramento da qualidade. Só assim, a 
Médica garante que o segmento do 
mercado «medicina e saúde», na sua 
variedade internacional, possa ser 
abrangido de maneira comprimida. A 
outra obrigação de um realizador de 
feiras profissionais, que é a de trazer 
visitantes, com poder decisivo e quali
ficados, aos expositores, também é 
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preenchida pela Messe Düsseldorf, na 
Médica. 

Factores para o êxito de feira 

Mas o êxito de uma feira profissio
nal internacional, como a Médica, é 
determinado ainda por outros facto
res. Assim, tanto a infra-estrutura do 
recinto em si, bem como a cidade anfi
triã, devem corresponder às especiais 
exigências de tais certames. 

O recinto de feira 

Em 1971 ficou concluída a constru
ção do novo recinto de feiras, no 
Norte de Düsseldorf. 15 (16) pavilhões 
de êxito, tanto para o expositor, como 
para o visitante. Aí são feitos e intensi
ficados contactos comerciais interna
cionais. 

O «Clube-MÉDICA 
dos Médicos» 

O Clube-Médica dos Médicos, intro
duzido pela primeira vez, em 1988, 
também este ano atrairá elevado inte
resse. O Clube-Médica dos Médicos, 
numa localização central do recinto de 
feira, é um centro de discussão para 
todos os problemas do dia-a-dia da 
prática de  medicina.  Aí,  num 
ambiente sossegado e elegante, fora da 
movimentada actividade da feira, 
haverá contactos entre colegas de 
medicina, jornalistas e conferencistas, 
bem como representantes da indústria 
farmacêutica e da técnica de medicina. 
A qualidade deste forum é determi
nada pelo facto de só médicos e jorna-

listas de medicina terem acesso ao 
Clube-Médica de Médicos. Em 1988, 
3800 médicos registados visitaram o 

· clube.

O Congresso-MÉDICA 

O congresso-Médica é o maior cer
tame de aperfeiçoamento interdiscipli
nar do mundo. 

Mais de 800 conferencistas trans
mitirão, em cerca de 150 certames, 
conhecimentos que não só tocam os 
sectores clássicos de medicina, mas 
também as áreas periféricas da medi
cina e das profissões paramédicas. 

Tendo como pano de fundo o Mer
cado Único bem como temas de med 
cina de relevância internacional, úma 
parte do congresso de 1989 será inter
nacionalizada. Os temas fulcrais serão 
apresentados em alemão, inglês e fran
cês. Assim o Congresso-Médica com
plementa, como componente, a expo
sição profissional internacional e os 
seminários dos expositores, gratuitos 
para o visitante da exposição, que se 
debruçam sobre os resultados actuais 
de investigação da indústria, bem 
como sobre a aplicação dos mesmos. 
Este trio assegura todos os anos o 
aperfeiçoamento médico na teoria e na 
prática. 

Em 1989, esperam-se, mais uma vez, 
na Médica plus Biotic, mais de 1000 
expositores, 1/5 dos quais provenien
tes do estrangeiro, que, numa área 
líquida de stands de cerca de 40 000 m', 
apresentarão todo o sector da medi
cina, incluindo publicações e serviços. 

Alguns pontos de peso do 
sector da MÉDICA: 

A «via dos meios de divulgação» 

• 

A Médica 89 dá conta, de modo 
duplo, da cada vez maior necessidade 
de informação sobre a aplicação, 
orientada na prática, da informática 
em todos os sectores de medicina. Por 
um lado a Médica-Informática estabe
leceu, através da inauguração, em 
1987, da «via dos meios de divulga
ção», uma plataforma para os forne
cedores de hard e software utilizável 
na medicina, onde o visitante profis
sional pode conhecer os meios de 
comunicação electrónicos e os progra
mas indicadores do futuro. Por outro 
lado, esta oferta será completada, 
também em 1989, por seminários-con
gressos com temas adaptados à prática 
sobre a utilidade e as tendências de 
desenvolvimento da informática no 
consultório, no laboratório e no hospi
tal. 
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O MÉDICA-Business-Center 

Quem procurar ou oferecer infor
mações ou contactos sobre representa
ções, sobre possibilidades de importa
ção e exportação, sobre licenças, 
patentes, transferência de tecnologia e 
sobre serviços, está no lugar certo no 
Médica-Business-Center. Esta institui
ção fixa, desde 1984, conhecida como 
«Forum dos Contactos e Contratos» é 
acompanhada por peritos experientes 
do sector da consultadoria médico
técnica e deve ser entendida como 
oferta de serviços numerados e com 
disposição circular e oferece 165000m' 
de área de exposição. Esta disposição 
torna o recinto de fácil orientação. As 

.aassagens cobertas para peões que 
.am os pavilhões e os autocarros vai

vém tornam a visita à feira indepen
dente das condições climatéricas. 

Pavilhões de feira modernos 

A dimensão modular, nos pavi
lhões, oferece a cada expositor, inde
pendentemente do tamanho e da loca
lização do stand, um posicionamento 
de igual qualidade. 

As condutas de abastecimento, 
numa distância de 5 em 5 m, garantem 
um abastecimento perfeito de energia. 
Assim, cada stand dispõe de ligações 
eléctricas, de corrente forte, de água, 
de canalização, de ar comprimido e de 
comunicação por antena e por cabo. 
Outra vantagem é a possibilidade de 

Aíttrar nos pavilhões com os camiões, 
W>rnando assim muito rápidas, racio

nais e económicas quer a montagem 
como a desmontagem. 

As instalações de serviço 

A Messe Düsseldorf é conhecida 
pelos amplos serviços oferecidos para 
os expositores e para os visitantes. O 
correio, bancos, lojas, restaurantes em 
cada pavilhão e ofertas de serviços 
especificas, como, por exemplo, o 
Clube-Médica de Médicos ou o guião
-Médica dos hotéis, fazem parte da 
oferta. Também está ao dispor um ser
viço de técnica e comunicação moder
nas, com instalações completas e 
know-how global. O Centro de Con
gressos da Feira de Düsseldorf dispõe 
de salas ideais e das mais modernas 
instalações técnicas de comunicação e 
por isso, de condições óptimas para os 
certames paralelos às feiras, seminá
rios, palestras, simpósios e congressos. 

As actividades promocionais 

A «promoção», a nível mundial, é 
natural em feiras profissionais interna
cionais do formato da Médica plus 
Biotic. 

A Médica é apresentada pela Messe 
Düsseldorf, em colaboração com os 
seus parceiros das associações, a nível 
europeu. Numerosas conferências de 
imprensa e apresentações no estran
geiro chamam a atenção para a Médica 
e convidam a visitá-la. As actividades 
estrangeiras da Messe Düsseldorf são 
apoiadas por perto de 60 representan
tes estrangeiros. 

Igual a todas a feiras profissionais 
de Düsseldorf, também é um aconteci
mento importante para a imprensa 
internacional especializada, econó
mica e diária. Os meios electrónicos 
são, através das numerosas reporta
gens, multiplicadores importantes 
para o trabalho de feira. O Clube de 
Imprensa, com telefones, telex, telefax 
e máquinas de cópias, asseguram a 
ligação instantânea às redacções. 

As ligações transitárias 

As ligações à Messe Düsseldorf 
- tanto faz viajar de avião, de com
boio como de carro - são excelentes.
O aeroporto de Düsseldorf, o segundo
maior existente na República Federal
da Alemanha, situa-se na vizinhança
imediata do recinto de feiras. Além
dos aviões charter, 29 companhias de
aviação têm voos para Düsseldorf.

A Estação dos Caminhos de Ferro 
de Düsseldorf, com mais de 800 liga
ções diárias, é um entroncamento 
internacional. De táxi ou por trans
porte público, os visitantes chegam, 
em menos de 20 minutos, ao recinto da 
feira. 

O acesso com o carro também não 
apresenta problemas. Seis auto-estra
das, de todos os sentidos, vão ter a 
Düsseldorf. Já fora da cidade, indica
dores mostram o caminho para os 
20 000 lugares de estacionamento. Daí, 
de cinco em cinco minutos, um auto
carro vaivém leva os visitantes directa
mente à feira. 

DUSSELDORF 

Düsseldorf, situada geográfica e 
economicamente no coração dos mer
cados da Europa Ocidental, oferece 
aos expositores e aos visitantes um 
ambiente de primeira classe. Mais de 
25 000 empresas, das quais cerca de 
3000 são sucursais e filiais de empresas 
estrangeiras têm a sua sede em Düssel
dorf. 50 empreendimentos multinacio
nais escolheram Düsseldorf como base 
europeia. Mas Düsseldorf não é só a 
metrópole comercial, mas sim também 
a financeira. 170 institutos bancários e 
a bolsa velam pela contínua circulação 
do dinheiro. 

Também no sector do lazer, Düssel
dorf é uma anfitriã excelente. 

Com a mundialmente conhecida 
«Konigsallee» para compras, a cul
tura, a ópera, o teatro, as revistas, os 
museus e as galerias, os restaurantes e 
as cervejarias com especialidades rena
nas até aos «templos culinários» inter
nacionais, nenhum desejo fica sem res
posta na metrópole do Reno. 

A Messe Düsseldorf tomou todas as 
providências para uma realização com 
êxito da Médica 89 plus Biotic. Os 
expositores e os visitantes poderão 
convencer-se disso no período de 22 a 
25 de Novembro. 
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PRESIDENTE DO CONGRESSO 

Manuel Machado Macedo 

CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 
COMISSÃO 'ORGANIZADORA 

Alberto Vilar Queiroz 
Alfredo Loureiro 
Alfredo Rasteiro 
Amélia Ferraz 
António Silva Leal 
C. Alves Pereira
C. Vieira Reis
C. Santana Maia
F. Costa e Sousa
F. Veiga Fernandes
Fernanda Stanislau
Hermes Castanhas
J. C. Fernandes Rodrigues
J. Germano de Sousa
J. Santos Bessa
Maria do Rosário Lameiras

SECRETÁRIO GERAL 

Luís Sampaio dos Reis 

PROGRAMA 
19 DE NOVEMBRO - DOMINGO 
18.00 horas 

- SESSÃO DE ABERTURA 
Presidida por Sua Excelência 
o Presidente da República 

- INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÕES 
- História da Medicina 
- Ane Médica 
- Livros Médicos Históricos 

20 DE NOVEMBRO - SEGUNDA-FEIRA 
MANHÃ: MESA REDONDA 
TEMA: A MEDICINA DOS 

DESCOBRIMENTOS 
Presidentes da Sessão: 

- Fernando Guerra / J. Caria Mendes 
Moderador: 

- J. Germano de Sousa 
Secretário: 

- J. C. Fernandes Rodrigues 
09.00 h. 
- Medicina e Descobrimentos 

Alfredo Rasteiro 
09.20 h 
- Garcia da Orla 

Amélia Ricon Ferraz e 
Maria Olivia Ruben de Meneses 

09.40 h 
- Amatus Lusitano 

Luís Garcia e Silva 
10.00 h 
- A Medicina em Fernão Mendes Pinto 

L. N. Ferraz de Oliveira e José Luís Dória 
10.20 h 
- A «Etiópia Oriental» e a Medicina 

Romero Bandeira 
10.40 h - Café 
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VII Congresso Nacional 
de Medicina 

Lisboa 19 a 22 de Novembro de 1989 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 

11.00 h 
- Índia, Portugal e a Medicina dos 

Descobrimentos 
Luís Aires de Sousa 

11.20 h 
- O Hospital de Todos-os-Santos 

Anastácio Salgado 
11.40 h 
- A Medicina dos Descobrimentos, o Brasil 

e a América do Sul 
Francisco Guer�a 

12.00 h 
- A Cirurgia dos Descobrimentos 

Carlos Vieira Reis 
12.20 h 
- Os Descobrimentos e o Tabagismo 

Cayolla da Mota 
12.40 h 
- A Medicina dos Bárbaros do Sul 

J. Germano de Sousa 

TARDE: MESA REDONDA 
TEMA: OS DESCOBRIMENTOS 

DA MEDICINA 
Presidentes da Sessão: 

- Conrad K1ifta I C. Costa Salema 
Moderador: 

- F. Veiga Fernandes 
Secretário: 

- Maria do Rosário Lameiras 
15.00 h. 
- Relações entre as Ciências Básicas e a 

Medicina: Implicações Institucionais, 
Profissionais e Pedagógicas 
Hugo Gil Ferreira 

15.20 h 
- A Física nos Novos Horizontes da 

Medicina: Magnetoencefalografia 
E. Duelo Soares 

15.40 h 
- O impacto da Tecnologia de Informação no 

ambiente clássico: Perspectiva do curto e médio 
prazo em Portugal e no Espaço Europeu 
Pedro Guedes de Oliveira e 
José M. Nunes Leitão 

16.00 h - Café 
16.30 h 
- Clinical Magnetic Ressonance 

Spectroscopy 
Conrad Kufta 

17.00 h 
- PET (Positronic Emission 

Tomography) Diagnosis 
Ralph MacRead 

17.30 h 
- Clinical lmplications of lhe Spatial Medicine 

Frank M. Sulzman 
18.00 h - Encerramento 

21 DE NOVEMBRO - TERÇA-FEIRA 
MANHÃ: MESA REDONDA 
TEMA: INTEGRAÇÃO EUROPEIA 
Presidentes da Sessão: 

- A. Berguer IA. Pinto de Andrade 
Moderador: 

- C. Santana Maia 
Secretário: 

- A(fredo Loureiro 
09.30 h. 
- Organizações Médicas no âmbito da 

Comunidade Europeia 
Alberto Berguer 

09.45 h 
- Implicações legais na Medicina da 

Integração Europeia 
H. Anrys 

10.00 h 
- Emprego Médico em Instituições 

Públicas antes de 93 
Alexandre Mebazar 

10.15 h 
- Integração Europeia e Sistema Juridico 

Português 
José Manuel Durão 

10.30 h - Discussão 
11.00 h - Café 

TEMA: ÉTICA MÉDICA 
Presidentes da Sessão: 

- A. Wynen I Alberto Queiroz 
Moderador: 

- ·walter Oss,vald 
Secretário: 

- Fernanda Stanislau 
11.30 h. 
- Conferência Internacional das Ordens 

Louis René 
11.45 h 
- Persistência dos valores éticos da Medicina 

André Wynen 
12.00 h 
- Étique médicale, une realité universelle 
12.15 h 
- A Ética e os valores. Que futuro? 

Daniel Serrão 
12.30 h - Discussão 
13.00 h - Almoço 

TARDE: MESA REDONDA 
TEMA: POLÍTICA DE SAÚDE 

- SISTEMAS DE SAÚDE E 
INDEPENDÊNCIA PROFISSIONAL 

Presidentes da Sessão: 
- J. Beaupére I C. Alves Pereira 

Moderador: 
- F. Costa e Sousa 

Secretário: 
- A. Caldeira Fradique 

15.00 h. 
- Panorama dos Sistemas de Saúde Europeus 

André Wynen 
15.15 h 
- Independência Profissional 

F. Costa e Sousa 
15.30 h - Discussão 
16.00 h - Café 

SINDICALISMO - CLÍNICA GERAL 
Presidentes da Sessão: 

- Louis René I Serafim Paranhos
Moderador: 

- A. Pinto de Almeida 
Secretário: 

- José Cabeças 
16.30 h. 
- Missions et responsabilités du Syndicalisme 

medical dans l'organisation des soins de santé 
J. Beaupére 

16.45 h 
- «O Papel dos Clinicos Gerais na 

Política de Saúde» 
Alan Rowe 
Comen1adores: M. Jácome Ramos 

A. Silva Leal 
17. 30 h - Discussão 
18.00 h - Encerramento 

22 DE NOVEMBRO - QUARTA-FEIRA 
MANHÃ: - CONCLUSÕES 

- ENCERRAMENTO 
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MEDICINA 

E 

CULTURA 

• FREDERICO DE MOURA

O designar-se este convívio de Médicos com a etiqueta de «Ciência Médica e 
Cultura» não creio que possa dar origem e mantença para alguém, de má fé, vir 
arguir o promotor de mudar os marcos nas estremas de propriedades alheias. 
E creio, até, que podemos, sem quaisquer remorsos, repousar na certeza de que 
não vamos parasitar actividades onde o nosso contributo se não tenha exercido, 
podendo ficar convictos de que a simbiose que estabelecemos usufrui de uma legi
timidade que, só por daltonismo mental, pode ser contestada. 

O médico está, mercê da actividade 
que exerce, mais do que nenhum outro 
profissional, próximo das traves mes
tras da condição humana exactamente 
nos momentos em que o homem, pos
tado na atitude de excepção que a 
doença condiciona, mais relaxa os 
mecanismos que lhe defendem a inti
midade, abrindo-se para uma confis
são possibilitadora daquele estado de 
«osmose afectiva», de· que fala Lopez 
lbor. 

Deste modo, ao médico que o saiba 
ser, integralmente, nada do que é 
humano lhe pode ser indiferente. E
daí, a circunstância de, através dos 
tempos; sempre a sua inquietação o ter 
feito resvalar do cercado das matérias 
do seu ofício para veredas culturais 
que não são, propriamente, as que 
conduzem apenas ao homem somático 
ou mesmo às ressonâncias afectivas 
que somatopatia possam determinar. 

O médico não é - nem creio que 
deva ser - apenas um mero depositá
rio de conhecimentos científicos 
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quando tem de se abeirar da enxerga 
do enfermo porque lhe compete, com 
base nesses conhecimentos, exercer 
uma arte. 

E foi por isso que o ilustre Trous
seau pôde, numa lição inaugural da 
Clínica do Hotel Dieu, exprimir-se 
deste modo: 

«Não confundamos em medicina, 
arte com ciência; inteligências 
menos privilegiadas podem adqui
rir ciência; mas não é dado a todos 
ser artista. 
Os Senhores sabem muito mais 
química do que Paracelso; muito 
mais do que Lavoisier. 
Sabem química - mas não são 
químicos. Uma coisa é o sábio que 
recebe a ciência criada; outro o 
artista que por si próprio cria e 
produz. 
Por favor, meus Senhores, à beira 
dos doentes um pouco menos de 
ciência e um pouco mais de arte.>> 

Por seu lado Landouzy postulava 
que 

«O médico completo deve ser um 
sábio doublé de artista.» 

Pois é com base nesse conceito de 
arte que o médico deve saber encon
trar-se com um polimorfo espectro de 
personalidades que vai do rústicA
ignaro que se exprime, quer através dl!llt" 
um sumarismo esquálido, quer através 
de uma prolixidade caótica, até ao 
intelectual especioso que povoa a ana
menese de referências subjectivas e de 
inquietações tantas vezes construídas. 

E o médico não pode ficar-se por 
um mero depositário de conhecimen
tos e tem de adaptar o seu saber à espe
cificidade individual que tem entre 
mãos ciente de que, como dizia o velho 
Professor Daniel de Matos, «as doen
ças estão nos livros mas os doentes 
estão na cama». 

Classe fustigada, através dos tempos 
pelos epigramas mais azedos e pelas 
sátiras mais rábicas, apesar de tudo, os 
médicos têm mantido uma grande 
nobreza cultural expressa, não apenas 
no exercício da sua arte, mas, também, 
extravasando para domínios do saber 
que ultrapassam a especificidade da 
sua função: 

Mesmo quando um Gil Vicente na 
sua «Farsa dos Físicos» junta à roda 
do catre de um D. Juan Tenório tonsu
rado os arquiatras mais célebres do 
tempo, a errar, rotundamente, o dia-
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gnóstico em frente do proscénio e lhe
diz atrevidamente que

«levais um bom caminho;
está o doente em Bilbau.
Vós is p'ra Entre Douro e Minho»;

ou quando o peçonhento Padre José
Agostinho de Macedo, na sua montu
reira de «Os Burros», dá vasão pela
pena a escorrências tão aleivosas que o
Doutor Vicente é taxado de

«cirurgião de táctica sublime
de pernas serrador, pudão de

[membros»;

e o Dr. Manuel Luís era um médico
que

«mandava ao Dr. Gall milhões de 
e [crâneos,

a décima era só dos que matava»;

ou quando o Dr. Almeida era apon
tado como

«cabouqueiro de rins
de grãos carrasco»;

e quando, até, o ilustre Bernardino
António Gomes, o ofegante pesquisa
dor das virtudes da quina, é referido
nestes termos:

«princípios vegetais na quina
[encontra

arrebentando seja em cinchonina»;

Mesmo assim, os médicos não fica
ram contusos o que só prova que a
nossa classe apesar de ter sido alvo das
chufas mais estercorais e das diatribes
mais ervadas e se tem conservado
indeme.

• Mas ... , por outro lado, o grande
rasmo não se coibiu de gastar algu

mas páginas num folheto que intitulou
o «Elogio da Medicina» e não deixou
de no seu celebérrimo «Elogio da Lou
cura» dizer que

«É crime recusar aos médicos as
[honrarias

que lhe são devidas.>>
Por outro lado o nosso Padre Antó

nio Vieira no seu «Sermão do Evange
lista S. Lucas» faz do médico o maior
elogio que eu encontrei em letra de
forma portuguesa.

Enxuguemos, ao menos, o suor nes
tes oásis sobretudo nesta hora em que
a nossa corporação se encontra entre
fogos cruzados de proveniências várias
e se ergueu à sua roda um clima
-quase oficial- de desconsideração
expressa e verrinosa.

E no entanto, só uma cegueira axio
lógica total; só uma amaurose de opa-·
cidade crítica intransponível podem
incapacitar para ver que, para além do
que à profissão diz respeito, os médi
cos contribuiram largamente para
enriquecer variadíssimas zonas de cu!-

tura - desde a Filosofia à História;
desde a Psicologia à Literatura; desde
a Arqueologia à crítica de Arte; desde
a erudição pura até à epistimologia
mais penetrante.

Assim, logo no século XIII, e por
avantajados dois séculos, as escolas de
toda a Europa estudaram Lógica pelas
«Sumulae logicales», do nosso Petrus
Hispanus que, para além disso, consti
tuíam livro de cabeceira de todos os
Filósofos e Teólogos do tempo; o
médico Francisco Sanchez foi autor de
um livro - o «Quod Nihil Scitur» -
que dentro do seu ceptimismo metó
dico teve sumo suficiente para que
Emilien Sanchet viesse a defender a
prioridade da «dúvida Sanchesiana»
como percussora da «dúvida Carte
siana».

O primeiro foi professor de medi
cina em Siena; o segundo ensinou
Medicina e Filosofia em Toulouse e
ambos trouxeram contributos do
maior interesse para o enriquecimento
do pensamento filosófico. Podemos,
ainda, ajuntar a estes o nome de Leão
Hebreu, de seu nome civil Leão
Abranvanel, também conhecido por
«Leão Médico» e que é figura cimeira
do neo-platonismo da Renascença
com os seus «Diálogos de Amor» -
obra que teve várias edições e foi tra
duzida em vários ediomas.

Mas saindo das nossas fronteiras
não será de anotar que um Claude Ber
nard que para além do seu fecundo
trabalho de laboratório escreveu esse
discurso do método que é a «Introdu
ção à Medicina experimental» que o
alçou à posição que, justamente lhe é
atribuída, de verdadeiro teorizador do
«Raciocínio experimental».

E um Littré não é, para além de
coluna mestra do positivismo de
Comte e seu rigoroso sistematizador,
um profundo conhecedor do Grego,
do Latim, do Árabe, do Sânscrito, o
tradutor operoso da Obra de Hipócra
tes, o colaborador principal do grande
Dicionário da Língua Francesa e o
afincado cooperante da Grande Histó
ria Literária de França?

E se nos virarmos para a psicologia
não foi o Dr. Wundt o criador do pri
meiro laboratório de psicologia experi
mental? E não foram médicos um
Pierre Janet que depois de agregado
em Filosofia faz os seus estudos médi
cos? E um George Dunas que se Dou
tora em Medicina aos 60 anos depois
de concluídos os seus estudos filosó fi
cos? E um Dr. Simon, e um Dr. Freud,
um Dr. Jung, um Dr. Alfredo Adleer,
um Dr. Fechner e um Pavlov? E na
pedagogia não foram médicos um Dr.
Decroly, uma Dr.ª Maria Montssori,
um Dr. Seguin, colaborador de ltard?
E um Dr. William James que após os
seus estudos médicos se torna o maior
nome da psicologia Americana?

E até Max Scheler, o grande axiolo
gista, é depois dos seus estudos médi
cos que é levado pelos contactos com
Husserl para a vereda filosófica. E um
Dr. Karl Jasphers, dub/é de médico e
filósofo?

Seria um nunca acabar de citações
se o tempo não fosse a condicionante
categórica e frenar-me o gosto de falar
com V. Exas.

Abordemos pois o pendor que os
médicos mostraram para a Literatura,
para a História, para a Estética, para a
Arqueologia, e para todos os domínios
das Ciências Humanas.

Não foi médico um Rabelais - o
Grande Rabelais, o sarcástico autor
dos romances de «Pantagruel» e de
«Gargântua» que têm no conteúdo
recheio de críticas ao ensino e tantas
sugestões de ricas ideias para a con
duta pedagógica?

E um Leão Dandet, um Paul Bour
get, um George Duhamel, um Henri
Roger, um Maurice Bedel, um Somer
set Maughan, um Afránio Peixoto,
um Axel Munthe, um Antão Takerov,
etc., etc., não foram médicos?

Mas estamos em Portugal, por isso,
confinemo-nos, franciscamente, à
prata da casa que a temos no arcaz e,
sem vaidade, às vezes bem cinzelada.
Sem revertermos ao nosso Pedro
Julião que no século XIII ensinou
lógica à Europa, Medicina em Siena e
chegou a ser Papa - o único Portu
guês que na história do Papado se sen
tou na cadeira de S. Pedro - o Petrus
Hispanus cantado por Dante na
«Divina Comédia» e autor do «The
saurus Pauperem»; sem realçarmos
que, para além de tudo isso, escreveu o
Tratado «De Anima» que o Professor
Grabmann, que o encontrou na
Biblioteca Nacional de Madrid, consi
dera de grande interesse e projecção
como do melhor que se escreveu na
Idade Média sobre psicologia; livro
que, para além de tudo, veio resolver a
controvérsia sobre a nacionalidade do
autor porque, na sua portada se diz
claramente, «por Petrus Hispanus,
portugalensis»; sem abordarmos,
embora tangencialmente um Rodrigo
de Castro que, para além de ser um
percussor da Ginecologia, escreveu a
obra -o «Medicus Politicus» - em
que o conteúdo deontológico vai ao
ponto de enumerar o que deve ser a
biblioteca do médico onde não deixa
de incluir prateleiras recheadas com
nomes como o de Homero, de Vergí
lio, de Lucrécio, de Varrão, de Jose
phus, etc.; e sem ajuntarmos a estes
nomes os de Amatus, de Zacuto, de ,
Henrique Jorge Henriques, de Jeró
nimo de Miranda, que tanto influen
ciaram os estudos deontológicos. Mas
descemos a tempos mais próximos da
nossa vivência actual.
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Não é, evidentemente, possível 
nesta visão panorâmica seguir com 
minúcias eruditas - para que, de 

· resto, não disponho de cabedais - a
evolução seriada e exaustiva da com
participação dos médicos nas activida
des culturais mas, apenas, colocar
balizas nas retentivas para lembrar que
o médico Pedro Nunes se celebrizou
nas Ciências Matemáticas, que Garcia
d'Orta e Felix Avelar Brotem brilha
ram nas botânicas, que António
Nunes Ribeiro Sanches, para além da
sua . brilhante actividade clínica se
notabilizou em problemas de educação
e foi colaborador da Enciclopédia
Metódica de Diderot e D' Alambert;
que um Jacob de Castro Sarmento fez
proeminência no ambiente intelectual
londrino, não apenas como médico,
mas como homem de cultura.

Mas desçamos resignadamente a 
tempos mais próximos de nós para aí 
encontrarmos argumentos - exemplos 
paradigmáticos - dos grandes contri
butos dados pelos médicos em vários 
departamentos da cultura fora das 
raias que delimitam as ciências médi
cas. 

Manuel Bento de Sousa que foi um 
notável Professor da velha Escola 
médico-cirúrgica de Lisboa, extra
vasou para fora dos seus profundos 
conhecimentos médicos e investiu com 
a crítica dos costumes como o seu livro 
«A Parvónia» publicado, aliás, sob o 
criptónimo- de Marcos Pinto, vindo, 
mais tarde, a publicar sob o seu pró
prio nome civil. «O Doutor Minerva» 
que constitui uma das mais aceradas e 
lúcidas críticas ao nosso ensino e que, 
produzindo muita efervescência no seu 
tempo, ainda hoje se lê com vivo inte
resse e muito proveito. Nesse tempo os 
médicos falavam e escreviam um Por
tuguês escorreito bem testemunhado 
nos exemplos de um Sousa Martins, de 
um Serrano, de um Bombarda, de um 
Augusto Rocha, etc. 

Logo na geração seguinte avulta um 
nome que, não sendo, apenas, um 
higienista com audiência universal, era 
possuidor de uma cultura multiforme e 
um prosador de primeira água. Senhor 
de um estilo que parecia lavrado em 
cerne de castanho, era, ao mesmo 
tempo, de uma expressividade capaz 
de valorizar os temas mais árduos de 
conteúdo médico. Refiro-me a Mestre 
Ricardo Jorge, que para além de ser 
uma voz com uma audiência respeitosa 
na Comité de Higiene da Velha Socie
dade das Nações, deixou páginas de tal 
forma ricas e culturalmente tão escor
reitas sob o ponto de vista literário que 
só a incurável distracção portuguesa 
poderia ter remetida para o limbo do 
esquecimento. 

Ler hoje o seu «Médico Penitente» a 
sua «Inter-cultura de Portugal 
Espánha», o seu seivoso estudo sobre 
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«Amato Lusitano», as suas «Passa
gens do Erradio», os seus estudos 
sobre o Poeta Rodrigues Lobo é 
encontrar nutriente informativo e 
regalo para a sensibilidade de quem 
não seja, de todo, anoréxico para 
valores culturais e seja guloso de uma 
prosa de riquíssimo léxico c de sabo
rosa expressividade. Mesmo nos tra
balhos científicos o seu poder ali
ciante, o polimorfismo da informação 
e a medula cultural são de tal modo 
assombrosos que aglutinam os leitores 
mais exigentes. O seu relatório ao 
«Ofice Internacional de Higiene» 
sobre «Encefalite letárgica» além de 
ser cientificamente exaustivo é esto
fado no saber histórico e escrito de 

Mas desçamos 
resignadamente a 
tempos mais próximos 
de nós para aí 
encontrarmos 
argumentos - exemplos 
paradigmáticos - dos 
grandes contributos 
dados pelos médicos em 
vários departamentos 
da cultura 

uma forma tão rica que só uma 
cegueira axiológica empedernida não 
fixará o leitor que o aborde. E, da 
mesma forma, quando investe com a 
crítica de arte e aborda o cavalete do 
Greco, embora o faça munido da cra
veira do anatómico a medir os alonga
mentos grecoides e do cefalómetro de 
Perret a anotar as microcefalias, não 
deixa,de trazer elementos· de real inte
resse para o estudo do pintor Can
diota. Sente-se que é o anatómica que 
se arrepia em frente das disformias o 
que, aliás, era no tempo bem com
preensível se nos lembrarmos de que a 
crítica de arte, de então, se afadigava a 
contar duas vértebras a mais no dorso 
da «Grande Odalisca» do Ingrés. 

Foi médico essa figura acética de 
sábio que se chamou José Leite de 
Vasconcelos e que tendo abordado na 
dissertação inaugural da Escola 
Médica do Port9 como tema «a Evolu-

ção da Linguagem» viria mais tarde a 
doutorar-se em Filologia Românica, 
na Sorbone, com um ensaio sobre Glo
tologia e que ensinou durante muitos 
anos na Faculdade de Letras de Lisboa 
para além da Filologia, a Arqueologia, 
a Etnografia, a Numismática, etc. 

Começando a sua carreira como 
delegado de saúde do Cadaval, a breve 
trecho, voltou-se para o ensino das 
ciências humanas e deixou atrás de si 
uma monumental obra onde avultam 
os nove volumes da sua exaustiva 
«Etnografia Portuguesa» e as «Reli
giões da Lusitânia» onde a sua cultura 
médica muitas vezes aflora como, por 
exemplo, quando descreve o santuário 
de Endovélicus - sorte de Epidauro 
lusitano onde se presta culto a um deu 
local que era um sucedâneo de Escul' 
pio. 

Médico foi também um Sousa 
Viterbo que, para além de uma erudi
ção assombrosa trouxe para a luz do 
sol uma profusão de documentos há 
séculos inumados nos Columbários 
sombrios dos arquivos e foi notável 
Professor de Arqueologia na Escola 
Superior das Belas Artes de Lisboa. 
Médico foi ainda, o subtilíssimo João 
Barreira que logo na sua tese inaugural 
sobre o «Delírio das Negações» deixou 
patente o primoroso estilista que mais 
tarde se viria a confirmar com a publi
cação das «Gouaches», da «História 
de uma Catedral», etc. Tendo come
çado a sua vida como médico Munici
pal da Caparica onde largamente 
conviveu com Bolhão Pato, acabou 
professor distintíssimo de Estética e 
História de Arte da Faculdade de 
Letras de Lisboa. 

Da mesma forma foi professo 
daquela cadeira da Faculdade d 
Letras de Coimbra essa curiosa figura 
de intelectual e boémio que foi Joa
quim Teixeira Martins de Carvalho 
- o célebre «Quim Martins» - que,
Doutor de Borla e Capelo em Medi
cina, deixava o cadáver na mesa do 
teatro anatómico onde o seu escalpelo 
fazia prodígios de arte nas preparações 
anatómicas, para saltar à Faculdade de 
Letras a dar a lição de estética e de 
História de Arte que aglutinava a 
juventude à volta da sua cátedra. E, 
para além disso, estendia o seu magis
tério à mesa do café e - noctívago 
inveterado - prolongava a sua con
versa aliciante num ensino paripatético 
que se prolongava pela noite adiante 
nas ruas sombrias da velha Coimbra. 

Isto sem falar de um Queirós Veloso 
que, da medicina resvalou para o 
ensino da História a nível Universitá
rio e que deixou atrás de si uma pro
fusa obra de investigação, grande 
parte da qual realizada quando a 
anciania lhe dava direito a um repouso 
merecido e que, afinal, ele preencheu a 
catar laboriosamente nos Arquivos de 



Madrid e, sobretudo, de Simancas, 
elementos para dilucidar certos acon
tecimentos da História de Portugal; e 
sem abordar a personalidade de um 
Silva Teles que foi o primeiro Pro.fes
sor de Geografia a nível Universitário 
que existiu em Portugal. 

Mas não há remédio senão confor
marmo-nos com extensas lacunas 
nesta sequência de médicos que se não 
limitaram a tocar piano com um dedo 
só e que, ao contrário, souberam 
acompanhar a actividade clínica com 
lúcidas incursões em variadíssimos 
domínios do saber humano. 

Certo é que alguns deixaram em des
canso o termómetro e a lanceta trans
ferindo-se da cabeceira da enxerga dos 
doentes para caminhos onde as huma
nidades os solicitavam. Mas em todos 
- ou em quase todos - não é preciso
catar muito para topar com a marca

Mas em todos - ou em 
quase todos - não é 
preciso catar muito 
para topar com a marca 
que a profissão lhes 
deixou na pena ou lhes 
impregnou a palavra e 
o método rigoroso de
observação que,
oriundo da
aprendizagem médica,
aflora, quer no rigor
com que pesquisa o
documento, quer na
minúcia com que
formula as hipóteses

que a profissão lhes deixou na pena ou 
lhes impregnou a palavra e o método 
rigoroso de observação que, oriundo 
da aprendizagem médica, aflora, quer 
no rigor com que pesquisa o docu
mento, quer na minúcia com que for
mula as hipóteses. 

Veja-se por exemplo a obra de 
Teixeira de Queirós - O Romancista 
Bento Moreno - e só por distracção 
não se encontrará no seu romance o 
dedo de um Claude Bernard que 
informa o rigor do desenho das perso
nagens que, sem quebra do gosto lite
rário, são recortadas com um escrú
pulo positivista, sobretudo, patente na 
sua «Comédia Burguesa». Atente-se 
no médico Gomes Coelho - o Júlio 
Dinis - e repare-se nos contornos de 
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um João Semana - personagem 
médica que se não envergonha em 
frente do Dr. Brenassis do Balzac, que 
pede meças no rigor do contorno ao 
Dr. Pascal do Zola e que ombreia em 
humanidade com o Dr. Rieux do 
Camus. Percorra-se a obra de Fialho 
onde só por cegueira ou distracção se 
não topará com o médico não, apenas, 
na forma de escrever, mas na própria 
temática e na terminologia que, impor
tada da medicina, impregna a prosa 
quase plateresca com que se exprimiu 
de uma marca indelével de saber 
médico. 

Seria um nunca acabar se tivéssemos 
a preocupação de sermos exaustivos 
porque médicos foram um Jaime Cor
tesão - essa distinta figura de Escri
tor, dub/é de historiador austero e ali
ciante; um Reinaldo Santos autor de 
uma profusa obra de crítico e historia
dor de arte que é manancial indispen
sável para estudos subsequentes; um 
Francisco Fernandes Lopes, lucidís
simo polígrafo que se notabilizou na 
História dos Descobrimentos e em tra
balhos relacionados com problemas 
estéticos; um Abel Salazar, sábio his
tologista, crítico de arte e artista plás
tico de real interesse; um João Carlos 
Celestino Gomes que levantando a 
mão do arado da clínica empunhou 
um lápis peregrino e uns pincéis subtis 
para realizar uma obra plástica cheia 
de originalidade e sentido estético. 

E um Egas Moniz que, para além do 
que cientificamente significa com uma 
obra de projecção Mundial que lhe 
conquistou o prémio Nobel de medi
cina pôde, ainda, abrir mão do mar
telo de reflexos e gastar as disponibili
dades que a cátedra lhe facultou, para 
abordar assuntos de índole literária 
onde avultam os seus estudos sobre a 
vida e a obra de Júlio Dinis e o polifor
mismo de assuntos com que investiu 
nas suas conferências e comunicações? 
Glória deste Distrito é penosamente 
que me resigno a não abordar mais 
detidamente a sua personalidade tão 
polimorfa que se difundiu pela polí
tica, pela diplomacia e até pela crítica 
de arte. 

No nosso tempo - neste tempo 
ingrato em que vivemos - anote-se 
ainda um Fernando Namora autor de 
uma notável obra de romancista, de 
um Bernardo Santareno que veio · 
transfundir com a sua actividade lite
rária um estímulo ao teatro Português 
que tão exangue se apresentava e que, 
na linha de um Marcelino Mesquita e 
de um António Patrício, foi de um 
outro médico que veio a receber a 
transfusão; um Mário Sacramento, 
crítico lucidíssimo, etc. 

E para terminar não pertence à 
nossa classe, enobrecendo-a, o grande 
Artista Miguel Torga cuja altíssima 
obra poética trouxe para Portugal o 

grande «Prémio Internacional de Poe
sia» e que, pelo profundo sentido 
humano que impregna toda a sua obra 
e pelo revestimento estético com que a 
exprime, pôde trazer-lhe o «Prémio 
Montaigne» que distingue as figuras 
mais gradas dos Países Europeus de 
língua Românica e de cultura Latina? 

Deixo pelo caminho figuras como 
João de Araújo Correia, Júlio Dantas, 
etc., porque não é possível abarcar nos 
limites de tempo que disponho, todo o 
manancial que das hostes da medicina 
borbulhou para os rumos variados da 
cultura. 

O tempo não me concede disponibi
lidade para continuar esta cega-rega de 
trazer à tona mais exemplos paradig
máticos a ilustrar a tese que pretendi 
defender, o menos canhestramenta,
que me foi possível. W' 

Será portanto altura de pararmos 
por aqui, firmados na convicção de 
que - Medicina e Cultura� viveram, 
através dos tempos, no convívio mais 
harmonioso realizando uma simbiose 
que nos permite - sem quaisquer 
complexos que nos embaciem o 
orgulho de exercermos esta profis
são - afirmar que nunca fizeram 
chispa entre si. 

-Medicina e
Cultura - viveram,
através dos tempos, no
convívio mais
harmonioso realizando
uma simbiose

-
Iluminámos caminhos de investiga

ção histórica; arejámos veredas do 
pensamento filosófico; aplanámos 
dificuldades de indagação arqueoló
gica e, ainda tivemos tempo para dar à 
literatura e à arte nomes que deixaram 
marca incisa na criação estética. 

Esta profissão levou à Presidência 
da República um filho seu; trouxe para 
Portugal o único Prémio Nobel que 
possuímos; levou ao sólio pontifício o 
único Português que ali tomou assento 
e nem sequer nos faltou um nome para 
enriquecer o hagiológio - o do nosso 
S. Frei Gil de Santarém.

O subtilíssimo Montaigne disse um
dia que «a palavra era metade de quem 
a proferia e metade de quem a escu
tava» ... 

Receio sinceramente que tenha abu
sado da metade que me cabia e por 
isso, termino aqui nã.o sem bater no 
peito a mea culpa pelo tempo exces
sivo que, abusivamente, ocupei a V.V. 
Excelências. 


