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Tradição e modernidade
nas Faculdades
de Medicina
A medicina, ainda hoje vulgarmente encarada como acção individual, está a transformar-se, nos nossos dias, num serviço social,
cujos imperativos básicos são a promoção da
saúde, a prevenção, a cura e a reabilitação.
Simultaneamente, uma profunda revolução
dos conhecimentos e das tecnologias médicas
está em curso. Tudo isto implica que o ensino
médico deva ser reestruturado em moldes
inteiramente diferentes dos tradicionais, o
que em Portugal deveria ser feito mediante
criação de novas Faculdades de Medicina.

I.

Introdução

Os trechos que figuram na «Pequena Antologia do Ensino
Médico» que adiante se publica, estão longe de representarem
todas as opiniões sobre as Faculdades de Medicina. Pensamos
que os médicos são os universitários que têm discutido mais
o ensino e as suas instituições, em colóquios, conferências, entrevistas, orações académicas, artigos, publicações várias, e no âmbito dos conselhos das Faculdades. Por isso não foi fácil coligir
os textos, e muito menos escolhê-los. Neste caso foi a abundância e não a escassez a causadora de embaraços. Quem escolhe
expõe-se à crítica, porque distinguindo uns deixa forçosamente
outros na sombra, sacrificando critérios porventura mais judiciosos. Apesar dos riscos, a escolha efectuou-se, contando com a
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benevolência dos nossos colegas cujos trabalhos não puderam ser
citados.
A introdução podia quedar-se aqui, se o organizador da presente colectânea de Análise Social dedicada à Universidade, o
Dr. SEDAS NUNES, não nos tivesse solicitado amavelmente mais
umas palavras. Acedemos, menos por nos parecer necessário dar
explicações acerca dos autores ou dos excertos reunidos, do que
por cuidarmos que é uma oportunidade para manifestar a nossa
opinião sobre o ensino da Medicina. Com isso não queremos dizer
que ela valha grande coisa, mas num momento em que a Universidade está em discussão e atravessa, ou virá a atravessar, um
período crucial da sua existência, qualquer depoimento pode contribuir para o diagnóstico e terapêutica dos males (ou valorização
dos bens) que germinam no seu seio.
Está claro que as Faculdades de Medicina são apenas uma
parte da Universidade, como esta, por seu turno, é um aspecto
ou uma faceta, da sociedade global. Os três elementos dependem
uns dos outros, se bem que possa haver diferenças ou até discordância, no ritmo evolutivo e nas suas formas concretas, podendo chegar ao ponto de se constituírem assincronias pronunciadas. Isto quer dizer que as Faculdades estão para a Universidade, como esta para o meio socio-político àe onde dimana e em
que mergulha. Não há, nem pode haver, duradoiramente, Faculdades renovadas dentro de um sistema universitário tradicional e, muito menos, uma Universidade actualizada e vivaz numa
sociedade conservadora, amortecida. O estado inverso concebe-se
facilmente — uma Universidade imóvel, ou quase, num meio social
em desenvolvimento. São exemplos disso as Universidades dos países democráticos latinos, particularmente a Itália e a França.
Isto demonstra a resistência enorme que certas instituições tradicionais e tradicionalistas são capazes de opor aos incitamentos
exteriores.
Não se deve, porém, levar muito adiante o exemplo, porque,
bem analisado, pode conduzir-nos a conclusão de que nesses
países as estruturas socio-económicas são mais conservadoras do
que parecem vistas de longe. O estado da Universidade, portanto,
harmoniza-se com as realidades profundas que dominam a vida
social.
O que acabámos de dizer é ponto importante para a compreensão de qualquer estudo ou projecto sobre o ensino superior. Ainda que muitas vezes se esqueçam ou ponham de lado,
por motivos óbvios, as implicações das reformas universitárias,
a verdade é que elas se arriscam a cair no devaneio, se se concebem separadas do meio socio-político e do ambiente histórico.
Se isto se aplica à Universidade, com mais razão se aplica
às Faculdades que têm uma dupla dependência — institucional e
social.

A lógica pedia, portanto, que tratássemos da Faculdade de
Medicina como parte solidária da Universidade e, por intermédio desta, da vida social. Mas aqui deparam-se-nos alguns obstáculos. Um deles é que esse estudo demanda condições que não
existem no momento presente; outro é o poder-se discutir ideias
e factos que ultrapassam os limites usuais, como, por exemplo, as
perspectivas de mudanças socio-jurídicas, ou de programações
amplas do ensino relacionadas com factores dependentes de decisões políticas, etc.
Pondo de lado, por conseguinte, e apenas por dificuldades
ocasionais, estes magnos problemas, voltemo-nos para o nosso
assunto.
Respeitadas as particularidades das Faculdades de Medicina,
as causas de renovação que existem nelas são análogas às de
qualquer estabelecimento de ensino superior. Apenas faremos referência passageira aos factores comuns, demorando-nos um pouco
nos que são característicos da medicina.
2. A concepção das Faculdades de Medicina

Como as demais Faculdades, a de Medicina sofreu nos últimos anos uma dupla pressão, a que tem resistido até agora sem
alterar a sua estrutura e finalidades tradicionais. O aumento do
número de alunos, por um lado, o aumento dos conhecimentos, por
outro, são as causas principais que impelem as Faculdades a
modificarem o seu «statu quo», sob pena de se divorciarem das
funções que lhes incumbem.
Estas causas, por sua vez, são consequência de outras subjacentes que impulsionam as sociedades contemporâneas e que vêm
a ser a tecnologia científica e a explicitação das necessidades
humanas, subjectivas e objectivas. No que toca à Medicina, estes
factores projectam-se no exercício da profissão, no ensino e na pesquisa, isto é, atingem directamente as Faculdades, submetendo-as
às novas exigências e condições. Pode pensar-se, e assim infelizmente faz muita gente, que se trata menos de uma «mutação»
que de uma «evolução», isto é, de uma mera acentuação numérica de alunos, de disciplinas e de necessidades médico-sociais,
que de forma nenhuma prejudica as estruturas vigentes. Este
modo de ver pouca importância teria, se se limitasse a satisfazer um certo espírito conservador, retardatário, que fecha os olhos
às realidades novas, refugiando-se no passado. Mas a verdade
é que quem assim pensa, procede, na prática, irrealisticamente,
querendo remediar males que são novos, com processos velhos.
Desta maneira, para acudir ao excesso de alunos envereda pelas
soluções superficiais que apenas ampliam as dificuldades e impedem as reformas de fundo. Por exemplo: como os anfiteatros
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não têm capacidade, constroem-se mais salas de aula; como hâ
poucos docentes, nomeiam-se mais; como os estudantes se acumulam perdendo cadeiras e anos, modifica-se o regime das precedências e o regime de exames; como o rendimento escolar é diminuto,
alteram-se os programas e horários, suprime-se a tese de licenciatura, abrevia-se a duração do curso. Quem não vê o carácter
improvisado de medidas deste teor?
A questão tem de ser posta em outros termos, tomando a
realidade em si mesma, nua e crua, despida das roupagens que a
disfarçam. O movimento evolutivo dos nossos dias, englobando
as instituições universitárias, descobriu-lhe os anacronismos e a
incapacidade para corresponder às necessidades. Daqui derivaram os enredos e contradições em que se debatem as Faculdades,
que não é possível resolver enquanto se conservar o sistema.
Em duas palavras, eis as contradições principais que enleiam
o ensino médico que, como dissemos, são quase as mesmas do
ensino superior em geral.
A primeira procede do «tipo institucional» em que as Faculdades estão integradas, ou seja, do sistema napoleónico-latino
que instaurámos em 1836. O texto da Oração de Sapiência proferida por SOBRAL CID em 1906, transcrita na «Antologia», bem
como o estudo do prof. Alberto RALHA inserto nesta colectânea de
Análise Social, traçam as linhas mestras da Universidade instituída por Napoleão I, de que fomos imitadores e, de certo modo,
herdeiros.
Por mal dos nossos pecados, o legislador liberal foi influenciado pelas reformas imperiais francesas, em vez de o ser pelas
germânicas que por essa mesma época começavam a tomar consistência, inspiradas por HUMBOLDT. A século e meio de distância
é talvez fácil condenar as ideias que levaram à fundação da Universidade imperial, porque sabemos hoje que os caminhos da
modernidade foram os que a Alemanha abriu então, concebendo
uma Universidade baseada em dois pilares: a autonomia e a
investigação. Muito outros eram os fundamentos da Universidade de França, bem contrários ao progresso científico, tecnológico e pedagógico, como se está vendo. Constituiu-se um corpo
de doutrina que vertida numa instituição logicamente arquitectada e autoritariamente construída, perdurou até agora não só
nos países de origem mas, o que é pior, transplantada para todo
o orbe latino e latino-americano.
Centralização, autoritarismo, burocracia, imobilidade, dogmatismo, são características proeminentes da instituição napoleónica.
Os predicados das Universidades modernas, estilo anglo-saxónico, são muito diferentes: flexibilidade, pragmatismo, espírito
de empresa e competição, pluralismo, trabalho de grupo. Umas
encerram-se depressa no isolamento, favorecendo a conservação
das tradições. As outras, pelo contrário, abrem-se para a vida
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e meio ambiente, favorecendo a mobilidade e as inovaçõesUmas propendem para o retardamento, outras para o avanço.
As Universidades do primeiro tipo baseiam-se nas Faculdades e, estas, nas cátedras. Tantas vezes se têm apontado os
defeitos do «regime catedrático» que é quase supérfluo insistir
neles, embora não se possam passar por alto, pois é certo que
«le professeur de droit divin» é um dos maiores obstáculos às
inovações, mesmo quando se declara partidário delas. Ê que a
vontade dos indivíduos exerce apenas insignificante influência na
instituição a que pertencem, quando esta possui as raízes e o
vigor da universitária. O catedrático-reformador está sujeito às
«leis imanentes» do sistema escolar de que é usufrutuário. Reformando, destrói o fundamento da sua posição e privilégios, ou
seja, as suas condições de existência. Por isso se afirma com
acerto que as reformas inovadoras niunca são promovidas pelo
grupo a que elas respeitam; por outras palavras: as instituições
universitárias não se auto-reformam. Podem, é verdade, pedir
ou consentir alterações parciais, mas o conjunto permanece inalterado.
Mostra a história, e a experiência confirma, a incapacidade
de auto-reformação do ensino superior, assim como o facto de
todas as reformas de estrutura terem provindo de acções externas, geralmente o Estado quando interpreta os interesses colectivos.
3. A formação do médico e a estrutura sócio-económica
Posto isto, passemos à análise dos defeitos da educação médica. Repetimos: não se veja no nosso arrazoado mais do que
um minúsculo contributo para o esclarecimento das bases em
que poderá apoiar-se a reforma das Faculdades de Medicina.
Considerando, mesmo de relance, o sistema do ensino da
medicina que vigora, notam-se as seguintes características:
O curso está concebido tendo em vista a formação de médicos
«generalistas» ou clínicos gerais, isto é, prepara para o desempenho de um tipo de profissão que já não existe, ou pelo menos
já não tem semelhança com o modelo que tinha em mente o
legislador. Com efeito', o médico que «formam» as Faculdades
é o médico de família, o clínico-polivalente, figura modelada pela
sociedade individualista do séc. XIX. Este profissional cujas virtudes se apregoam tanto, como se fosse possível revivê-las hoje
inteiramente, é uma imagem idealizada do que nunca existiu senão
para minorias. O médico de família, conselheiro e amigo, era o
médico da família burguesa, endinheirada; a maioria da população, portanto, a maioria dos lares, nunca teve médico de família
nem outro qualquer. Aliás, o «médico da casa» é contemporâneo

da ascensão da burguesia ao domínio social e, como esta, teve
as suas origens no Renascimento. Médicos da corte, das casas
nobres e da gente grada, sempre os houvera; a burguesia, imitando neste ponto, como em tantos outros, as classes fidalgas,
passou a ter também o seu médico de família, constituindo-se
com o curso do tempo, o tipo de profissional que conheceu o
século passado e de que os saudosistas lastimam o declínio.
Este estilo de actividade profissional casava-se naturalmente
com a estrutura sócio-económica dominante: divisão classista, economia mercantil, artesanato, a que correspondia uma prática clínica pouco diferenciada científica e tecnicamente.
Por outro lado, o paradigma da medicina era um acto individualista, o encontro do doente com o médico na consulta (no
domicílio, no consultório ou no hospital) tendo por fim o tratamento. Semiologia, diagnóstico e terapêutica consubstanciavam
a acção clínica que utilizava meios simples e baratos. Medicina
artesanal, curativa, individualista, pouco eficaz, tinha por correlato o desinteresse ou pouco interesse do Estado por ela, a
pequena densidade médica, a elevada situação social do médico
(autoridade, prestígio). Estas características, projectadas no
ensino, deram-lhe a feição que ainda conserva: predomínio da
medicina curativa, pequena frequência das Faculdades, isolamento
da vida social, «formatura», isto é, o curso preenchendo completamente os requisitos da profissão.
A licenciatura, como é de prever, harmoniza-se com a sociedade antiga, pré-industrial, mas é inadequada ao tempo presente,
que reclama outro tipo de prática e, consequentemente, de aprendizagem. Os factos fundamentais que modificaram o panorama
médico, repetimo-lo, são os seguintes: o aumento rápido do conhecimento científico e tecnológico e a instauração de formas de
protecção médico-social generalizadas (serviços nacionais de saúde, segurança social ou previdência social e seguro de doença, e t c ) .
Estes factores, combinados de vários modos, segundo os países, os regimes e a estrutura sócio-económica, causam profundas
modificações no estudo da medicina que, embora ainda não se
veja claramente, existem em estado latente, prestes a manifestarem-se.
As transformações mais importantes da medicina nos últimos cinquenta anos, cifram-se no seguinte:
a) Aumento prodigioso da eficácia no quádruplo aspecto
da medicina contemporânea: promoção da saúde, prevenção, cura
e reabilitação. Em vez da acção se concentrar quase exclusivamente no tratamento da doença já declarada, estende-se para
aquém (promoção, prevenção) e para além (reabilitação), de modo
a abarcar no mesmo movimento todos os «níveis» da saúde e da
doença;
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b) Aumento da população urbana, dos sexagenários, daá
doenças degenerativas, crónicas, dos acidentes (traumáticos, tóxicos) .
c) Subida do nível educacional.
Todos estes factores tiveram o efeito de aumentar o poder
da medicina e, por conseguinte, de levar as populações a tomarem
consciência das possibilidades médicas actuais e, «a fortiori», a
procurarem usar delas em benefício próprio. Mais uma vez se
observa a inter-relação dos elementos que influenciam a vida
social e a dificuldade em isolá-los; todavia, o fulcro da transformação consiste na triologia: ciência, técnica e política social.
No nosso caso, significam: progresso das ciências biológicas;
desenvolvimento da física e da química aplicadas à medicina;
revolução da tecnologia médica (técnicas laboratoriais, radiológicas, cirúrgicas, técnicas de reanimação, «intensive care», computadores) ; finalmente, mobilização e utilização social plena dos
meios de prevenção e cura.
Acrescentem-se duas causas mais —e poderosíssimas— de
transformação do ensino: a investigação e o «envelhecimento»
rápido do saber.
A investigação científica, ou seja, a demanda de novas verdades e aplicações da ciência (inovação tecnológica), ocupava um
lugar modesto e marginal na vida escolar. Mas já não é assim:
na medicina dá-se o mesmo fenómeno que se dá em qualquer
ramo científico: o progresso depende da inovação, e esta da pesquisa. Um método semiológico, um processo terapêutico, uma medida preventiva, mal se concebem hoje como resultado de um
invento individual, da tradição ou do empirismo —as fontes seculares do saber médico. A indústria farmacêutica que vai à testa
do progresso, é hoje um vasto laboratório de pesquisa, assim como
o é um hospital, um centro de saúde, uma unidade de reabilitação,
sem falar das ciências médicas básicas que a sua própria natureza vincula à investigação fundamental orientada.
A investigação, tornando-se uma actividade constitutiva da
função universitária docente e discente, alterou profundamente a
orgânica, o regime de trabalho e a finalidade da cátedra. Ê evidente que a pesquisa tem requisitos que obrigam a organizar a
unidade de ensino que é a cátedra e, por extensão, a Faculdade,
de um modo muito diverso. Sem descer a particularidades, como
sejam as relações da função docente com a actividade investigadora, não há dúvida que, além do pessoal que ensina e investiga, é necessário haver quem se dedique exclusivamente à investigação ingressando numa carreira específica, a carreira de
investigação, paralela, mas não confundida com a docente. Voltaremos ao assunto.

Ô outro factor de que devemos faiar é das consequências da

investigação. Como os conhecimentos se renovam mercê de aperfeiçoamentos e descobertas incessantes, o saber envelhece em
pouco tempo. O facto tem dois efeitos imediatos: um, a necessidade de ministrar ao aluno menor volume e melhor qualidade de
conhecimentos, desenvolver-lhe o espírito científico, as inclinações para a descoberta e para a criação, o saber de base, alargando-lhe os horizontes da cultura biológica, social e humanista,
porque mais vale isso do que persistir em mobilar-lhe a mente
de erudição arquivística, que é ao que conduzem grande parte
dos cursos e matérias actuais. Ficar com o espírito ágil, pronto
para aprender pela vida fora, desperto e vivo para a novidade e
para o progresso, capaz de adquirir novos conhecimentos e aplicá-los, e de os abandonar logo que se tornam caducos, eis alguns
dos predicados que devem ornar a mente de um aluno moderno.
O segundo efeito do avanço rápido do saber diz respeito
às formas de ensino que prolongam e completam os programas
escolares. Referimo-nos, como é óbvio, aos cursos pós-graduação,
ou, de uma maneira mais genérica, à educação permanente que
foi excelentemente tratada pelo eng.° Manuel ROCHA. De há uns
anos para cá, tornou-se manifesta a insuficiência do curso ministrado pelas Faculdades para o exercício profissional.
O que é novo é o reconhecimento da impreparação académica para a clínica geral, pois desde tempos recuados que o
tirocínio das especialidades se fazia depois da «formatura». A própria designação «formatura», denota expressivamente um conceito antiquado, como se a conclusão dos estudos universitários
regulares fosse o ponto final do aprendizado. Hoje tem-se uma
ideia completamente diferente da função do curso — o licenciado
possui apenas os conhecimento indispensáveis para prosseguir no
estudo da medicina, e nada mais. O curso é como que um período
preparatório, de aquisição das bases da prática médica. A situação em que ficam as Faculdades no meio deste movimento renovador não é lisonjeira, pois cada vez se distanciam mais da sua
finalidade originária: educar os futuros médicos. Se o estado
actual se mantém, a breve trecho decairão para o lugar de escolas
preparatórias ou propedêuticas e, quem sabe, se de qualidade
medíocre. A pós-graduação está-se tornando mais importante que
a licenciatura nos países principais. Se a Universidade se desinteressa desta nova forma de educação, o seu futuro é sombrio.
4. O hospital: centro de assistência e instituição de ensino

Sem querer alongar estas notas, não podemos passar por alto
os hospitais, que desde o Renascimento constituem o centro de
ensino da clínica. De tal maneira se identificaram com a prática
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ínédica que mal sè concebe ainda hoje outro local de aprendizagerá.
Há aqui dois pontos a considerar. O primeiro, respeita ao monopólio dos hospitais no ensino; o segundo, refere-se à posição dos
hospitais escolares.
Ao falarmos de monopólio dos hospitais no ensino, chamamos
a atenção para um facto que, por ser banal, passou desapercebido até há relativamente poucos anos. Por motivos históricos, sociais e profissionais, o hospital tornou-se o ponto de confluência
de doentes e médicos e, devido ao relevo que adquiriram os seus
serviços, a medicina hospitalar conquistou um lugar privilegiado.
A explicação do facto tem raízes fundas, a que não podemos descer. Em resumo, a medicina praticada nos hospitais é a medicina curativa, aquela que o doente procura, que tem efeitos imediatos e visíveis, a mais estimada por isso e a de maior prestígio.
Desde que a sociedade alçaprema a medicina curativa a um lugar
muito elevado, compreende-se que os poderes públicos e as entidades particulares (instituições de beneficência, associações, etc.)
a protejam e desenvolvam. Sendo o médico o agente principal do
tratamento, é natural que o procurem para tratar, isto é, remediar ou curar, muito mais que para exercer qualquer outra acção:
prevenir a doença, por exemplo. À procura corresponde a oferta,
quer dizer, a formação de profissionais habilitados para cuidar
da enfermidade e aliviar o sofrimento.
Assim se consagrou o hospital como centro de assistência
e de ensino, o médico como agente do tratamento e a medicina
curativa como resumo e modelo de toda a medicina. Mais: visto
que o acto cirúrgico é o tipo acabado da medicina curativa, a
cirurgia tornou-se, para a maioria das pessoas, o símbolo do poder
médico, isto é, a «operação» é a síntese de uma síntese, a quinta-essência da tecnologia e das ciências médicas.
O cirurgião é o beneficiário de todas estas circunstâncias:
possui o «status» que todos conhecemos, a auréola que hoje cerca
a fronte do moderno deus Esculápio. Sem menoscabar o lídimo
prestígio da cirurgia, a verdade é que o tipo de medicina representado por ela, sofre presentemente a concorrência de outras
formas de exercício profissional. Já falámos acima da relevância
que estão conquistando os «níveis» de prevenção (no sentido amplo) : promoção, prevenção propriamente dita e reabilitação. Nestas condições, os hospitais não podem confinar-se no papel de
centros de diagnósticos e terapêutica. Para conservarem a sua utilidade e funções têm de se modernizar, no duplo sentido assistencial e educacional, a que se junta (ou juntará) uma terceira
função obrigatória: a pesquisa médica, social, e até administrativa.
Para tanto é preciso rever as estruturas, hábitos e modos
de pensar, coisas singelas de dizer, mas difíceis de praticar.

Com respeito aos hospitais escolares, pouco diremos âgórâ,
porque mais adiante reverteremos ao assunto.
Há divergências acentuadas sobre se a jurisdição dos hospitais de ensino deve pertencer às Faculdades ou ao Ministério
da Saúde. As Faculdades alegam a relevância do ensino e da
investigação relativamente à função assistencial e, como consequência, a importância que se deve conferir ao corpo docente
nos órgãos de direcção e administração. Por seu turno, o Ministério da Saúde aponta o seguinte: os hospitais constituem uma
unidade à escala nacional («rede hospitalar») com uma organização que os abrange a todos, sem prejuízo da diferenciação de
funções e de particularidades das atribuições.
Finalmente, porventura a objecção mais certeira à independência dos hospitais-Faculdades, é o aumento dos alunos, que excedem, de ano para ano, a capacidade física e pedagógica dos
hospitais actualmente destinados ao ensino. Das duas, uma: ou
se afectam mais hospitais às Faculdades existentes, ou se fundam
novas Faculdades. Seja como for, a consequência é a extensão
gradual dos hospitais escolares e, deste modo, por força das circunstâncias, surgiria um sistema ou rede hospitalar do Ministério da Educação, paralela à da Saúde e Assistência. Basta pôr
a questão, para concluir que a solução é indesejável. Já temos
muitas duplicações e serviços concorrentes, que tão difícil tem
sido corrigir, para agora estabelecer mais uma, e das piores,
porque diz respeito a estabelecimentos muito importantes.
5. A criação de novas Faculdades de Medicina, como base de
renovação do ensino médico

Uma vez concluído este sumário, cumpre-nos passar adiante
e estudar os remédios, ou as soluções.
É uma tentação introduzir modificações, dar retoques, fazer
aperfeiçoamentos nas Faculdades, com o fito de emendar erros,
corrigir abusos, endireitar distorsões. Assim, sem demasiados sacrifícios nem despesas, ir-se-ia fazendo a reforma. Este é o caminho usualmente seguido e aceite de bom grado. É, aliás, desta
maneira que as Faculdades acompanham a marcha da ciência
e da sociedade, salvo em certos períodos em que o remédio consistiu em inovar em vez de reformar. As respostas às exigências
históricas foram de duas espécies. Há uma tradição reformadora,
que tem sido geralmente a preferida, e uma tradição inovadora.
Pertencem à primeira as reformas joanina (1540), josefina (1772),
e muitas mais. Pertencem a segunda, a instauração do ensino da
medicina no convento de Santa Cruz de Coimbra, no reinado de
D. Sancho I, a fundação da Universidade (1290), a fundação da
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Escola Régia de Cirurgia (Í82S) no ííospítaí de S. José, e daà
Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa e Porto (1836).
A reforma de 1911 juntou ambas as tradições, a reformadora e a inovadora: por um lado, modificou a orgânica e o programa de ensino, por outro, fundando a Universidade de Lisboa,
insuflou vida nova à antiga Escola Médico-Cirúrgica.
Nada nos obriga a observar as tradições da pedagogia ou
da ciência, pelo contrário. Mas visto que as possuímos e de todo
o género, enveredando por uma via ou por outra, temos a certeza de as respeitar, o que, pelo menos, sossega o espírito de
muita gente inimiga das novidades.
Parece-nos trabalho baldado, imaginar ou propor reformações do ensino da medicina para serem executadas dentro dos
quadros universitários actuais. Já atrás dissemos o bastante para
se concluir que é preciso lançar novas bases do ensino, de modo
a fazê-lo corresponder a uma sociedade que já não é aquela para
a qual a Universidade foi reformada há cento e cinquenta anos.
Embora a cadência a que vão as nossas coisas não seja das
mais rápidas, deram-se, e vão dar-se, transformações na medicina
e na vida que originam um tipo de médico diferente do que «formavam» (e formam) as escolas de medicina. Como vimos, o clínico geral de velho estilo, é uma figura que só o subdesenvolvimento das regiões rurais ainda explica e sustém.
Pode dizer-se que salvo excepções cada vez mais raras, não
há recém-licenciado que se sinta com forças de exercer a medicina sem tirocínios complementares. Ora, repetimos, o curso não
prepara capazmente o estudante para a clínica geral, e muito
menos para as especialidades. Mais ainda: tai como está, nem
sequer constitui um verdadeiro período propedêutico da clínica,
da investigação científica ou da saúde pública.
A importância das remodelações que seria preciso introduzir
no curriculum e principalmente no regime e estrutura das Faculdades, com as consequentes modificações de comportamentos
e mentalidades, fazem descrer do êxito de tal empreendimento.
O peso enorme das tradições institucionais, as resistências psicológicas e grupais, são obstáculos quase invencíveis. Assim não
chegaremos a ter Faculdades de Medicina eficientes, novas.
Perante este quadro, porventura pessimista, há quem defenda
a solução catastrófica, que consiste em destruir desapiedadamente
para construir depois sobre novos alicerces. Delenda Universitas!
É a solução dos inovadores impacientes, pior que a dos conservadores comedidos, porque desencadeia os mecanismos de protecção dos grupos ameaçados. No fim de contas, ambas as atitudes
produzem o mesmo efeito paralisante, e o movimento não se dá.
Nestas circunstâncias, o êxito da acção reformatriz sobre o
sistema de ensino vigente é incerto. Parece-nos que não há outro
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íheio de levar a efeito a reforma, áenao criar novas Faculdades

de Medicina, uma em Lisboa e outra no Porto.
Deste modo desaparecem os impedimentos citados, embora
se levantem outros, como é de esperar quando se introduzem inovações. Mas é muito melhor ter de vencer dificuldades ao abrir
novos caminhos do que a reparar os antigos.
Ãs considerações expostas sobre as razões e vantagens das
novas escolas médicas, juntam-se as colhidas no excelente estudo,
intitulado «Report of the Medicai School Advisory Committee»,
publicado em 1965, pela Universidade de Nottingham, sobre o
estabelecimento de uma nova Faculdade de Medicina. Lêem-se aí
as seguintes proposições, que vão em inglês para não perderem
o sabor: 1. «The establishment of a new medicai school presents
a challenge from the traditional pattern». 2. «The new medicai
school is particularly fortunate in having no past». 3. «The exceptionally favorable circunstances of a new medicai school offer a
splendid opportunity to make a fresh attempt». E, por fim, 4. «Provided that the staff of the new medicai school accept the principies we have outlined, their new course will constitute an experiment in education».
Acentuemos um ponto importante: é o carácter competitivo
que as novas Facsuldades introduzirão no ensino e cujos benefícios os países anglo-saxões exemplificam. Num sistema assim
é muito difícil que se criem ou persistam os defeitos das escolas
actuais, como o ensimesmamento e o feudalismo no duplo sentido
do termo: posse e vassalagem. Posse ou propriedade da cátedra,
sujeição dos graus inferiores da hierarquia. Escreveu isto, há
pouco, um professor da Universidade de Paris, mas a comparação tem de ser entendida em termos hábeis, como diria um
arguto lente de Direito de Coimbra, que conheci.
Talvez o fulcro das novas Faculdades de Medicina consista
na autonomia, no tempo completo, na concentração do curriculum
nas disciplinas básicas, no ensino integrado, no estreitamento das
relações com a vida médica nacional e com as instituições e
departamentos de que dependem os serviços de Saúde e Médico-sociais.
No meio de tudo isto, por estranho que pareça, o mais fácil
ainda é o planeamento do curriculum. Todos os outros pontos
implicam a intervenção de instâncias diferentes e algumas muito
distantes, tradicional e institucionalmente, do campo universitário. É por isso que a maioria das reformas e projectos de
reforma, insiste muitíssimo mais na organização interna do curso
do que na estrutura e conexões externas das Faculdades. Ora,
estas são essenciais, porque nelas se insere o «primum movens»
da inovação.
Sem descer a minudências, fixemos de relance a atenção
nos pontos assinalados.
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ô. Às funções docentes perante o dualismo centralizaçâo-autonomia

Comecemos pela autonomia, que é um conceito sedutor, mas
confuso. Talvez pela imprecisão que contém, a autonomia constitui uma reivindicação pertinaz, mas difícil de satisfazer. Por
autonomia entende-se ordinariamente a independência em face
do poder central, isto é, a libertação da autoridade governamental
sobretudo em matéria pedagógica e administrativa. Caberia às
Faculdades o recrutamento dos professores, a programação dos
cursos, a admissão dos alunos, a eleição do corpo directivo e,
finalmente, a gestão dos seus «negócios internos».
A ideia assenta em duas noções simplistas: que todos os males
dimanam da centralização e que as Faculdades são capazes de se
autogovernarem. Crê-se que a supressão da tutela do Estado
aumenta a liberdade individual dos membros do corpo docente,
isto é, a possibilidade de tomarem decisões livremente. Posta a
questão nestes termos, é improvável que a almejada autonomia
tenha efeitos libertadores, visto que, se desaparecem sujeições,
criam-se outras sob a forma de inter-dependências e solidariedades que por força acorrentam as vontades individuais à nova
disciplina. A autonomia completa, a ser possível, tem o risco de
encerrar as Faculdades em particularismos, afastando-as dos interesses gerais da Nação. No mundo em que vivemos, tudo corre,
os grupo e os indivíduos, na direcção do estreitamento dos laços
de cooperação e solidariedade, sem suprimir a espontaneidade e a
independência. Mas entre os extremos, o centralismo herdado da
instituição universitária napoleónica e a autonomia sem marca
nem medida, é preciso encontrar uma solução intermédia que
acabe com o estado presente sem cair no oposto. Os juristas
encontrarão com certeza uma fórmula satisfatória, se se persuadirem da necessidade de mudar o regime vigente.
A autonomia que deverá ser concedida às Faculdades permitiria conjugar duas tendências dificilmente conciliáveis que são
um do enleios do ensino médico — a inflexibilidade dos mecanismos centralizadores e as solicitações do ambiente científico, tecnológico e social. Um sistema administrativo demasiadamente centralizado, autoritário, move-se a custo, e não se adapta às
modificações rápidas que imprimem as forças actuantes à vida e à
sociedade. De onde resulta que o atraso da instituição relativamente ao mundo que a cerca, é cada vez maior, pois à medida
que os problemas se multiplicam, redobra a dificuldade de os
resolver, como é próprio de um organismo que a velhice desadaptou à função. Torna-se necessária a autonomia das Faculdades
para poderem responder em tempo útil à intensidade das solicitações que recebem, sem terem de esperar pelas decisões das
instâncias superiores. Aqui, como em qualquer ramo da admi-
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nístragâo pública moderna, as virtudes essenciais sâo a flexibilidade e a capacidade de adaptação.

O corpo directivo das Faculdades novas deverá ser constituído de maneira muito diferente da actual. Os principais interessados no ensino deverão, com efeito, ter nele representação,
para que todas as vozes se ouçam e não apenas a dos catedráticos, como agora. Alvitramos, por isso, a estrutura seguinte:
além do director da Faculdade, haveria um conselho composto
por cinco professores catedráticos, cinco docentes não catedráticos, cinco estudantes, o director clínico do hospital, um representante dos investigadores de carreira, um representante dos
médicos da carreira hospitalar e o administrador da Faculdade,
que seria licenciado em medicina. Pelo menos o director e decerto
também outros membros do conselho (nomeadamente, os representantes dos assistentes e dos estudantes) deveriam ser eleitos
pela Assembleia da Faculdade. Esta seria composta pela totalidade dos corpos docente e discente, funcionando segundo regras
que permitissem assegurar a participação paritária dos dois corpos naquelas eleições.
Esta estrutura teria carácter experimental, isto é, seria susceptível de modificação, aperfeiçoando-se em contacto com a experiência.
Aliás, toda a construção institucional, administrativa e pedagógica das novas Faculdades, deve ser encarada com o mesmo
espírito evolutivo, aberto à vida e ao movimento, e de forma nenhuma como um quadro de limites fixados de uma vez para
sempre. Está-se na época das estruturas flexíveis, adaptáveis,
experimentais, coisa inconcebível, bem o sabemos, pela mentalidade conservadora; mas não é justamente essa uma razão para
procurar novas soluções?
Falta-nos tempo e sobretudo competência para tratar da delicada questão do financiamento. Claro está que a autonomia,
mesmo sob a forma moderada de semi-autonomia como a concebemos, é incompatível com a atribuição autoritária e minuciosa
de verbas e rubricas orçamentais, como é próprio das administrações hiper-centralizadas. No entanto, compreende-se que as Faculdades se sujeitem, neste capítulo, às normas gerais de fiscalização dos gastos.
Este assunto, porém, está intimamente ligado à estrutura da
Universidade para ser levado mais longe. Todavia, lembramos uma
solução intermediária entre o regime centralizador e o regime de
semi-autonomia que nos parece ser o que convém às instituições
universitárias modernas. Talvez a constituição de um fundo nacional do ensino e da investigação, alimentado pelo Estado e
eventualmente por outras fontes (Ministério da Saúde, Previdência Social, Fundações, contratos de investigação com os sectores público ou privado), seja a solução profícua. Um conselho
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nacional composto por representantes das diversas entidades interessadas pela medicina, encarregar-se-ia da recolha e gestão das
verbas, repartindo-as pelas Faculdades, sem que isto impedisse a
recolha de fundos privativos pelas próprias Faculdades. Isto é o
alvitre de quem, sendo estranho ao mundo das finanças e às suas
regras, tem atrevimentos vedados aos sabedores. Mas, como diz
LOPE DE VEGA, «por Ia boca de una sierpe sale un cano de água».
Talvez haja quem fique surpreendido por tratarmos, a seguir a autonomia, do tempo completo. Parece questão de pequena
monta relativamente ao programa de estudo, por exemplo. Assim
se pensa, mas a verdade é que o tempo de trabalho útil que actualmente professores e estudantes gastam na Faculdade, é diminuto,
pois quando falamos de tempo de trabalho referimo-nos ao ano
lectivo e não à actividade quotidiana. Valerá a pena repetir o
que se tem dito a respeito da baixa produtividade do ensino,
comparada com a de uma empresa industrial? Sabe-se que descontadas as férias, os exames, os feriados, os domingos, o tempo
escolar útil reduz-se a pouco mais de um terço dos dias do ano.
Sabe-se também que as aulas se concentram na parte da manhã,
ficando as tardes desaproveitadas. Sabe-se, por fim, que a irregularidade da distribuição dos horários, determina «tempos mortos», isto é, lapsos de tempo inaproveitados, etc, etc.
Contra o tempo completo, isto é, o trabalho assíduo de seis
horas diárias na Faculdade, argumenta-se que a preparação das
lições, a redacção de trabalhos, o estudo, o exercício da clínica
nos seus variados aspectos, a assistência a conferências, os congressos e outras ocupações, tudo somado, representa um volume
de labor e de tempo que excede largamente as seis horas por dia.
Tudo isto tem o seu lado exacto, mas não se pode aceitar sem
discussão como argumento contrário ao tempo completo. Como
o assunto dá pano para mangas, cingimo-nos a dois pontos. O primeiro é que a função docente é tão importante, científica, profissional e socialmente, que devem ser facultados os meios suficientes
(remuneração, instalações, pessoal) a quem a ela se dedique inteiramente sem ser preciso lançar mão de outra tarefa ou cargo. A
própria clínica privada poderá exercer-se no hospital, mediante um
regime conveniente. Em segundo lugar, do ponto de vista pedagógico e médico, permanecer regularmente meia dúzia de horas
no serviço ou no laboratório, entre os alunos e as equipes de
trabalho, é coisa muitíssimo diferente de estar longe do ambiente
normal e natural da função docente. O rendimento escolar, científico e assistencial, sobe imediatamente, logo que o regime tradicional muda para o operacional. Quem passa o seu tempo no
serviço, interessa-se por ele, procura melhorá-lo e fazê-lo progredir. A lógica diz isso, e a experiência (estrangeira) confirma-o.
Esperemos que as novas Faculdades, exemplificando as vantagens
do tempo completo, contribuam para que se generalize e radique.
6SS

7. Acerca do «curriculum» médico

Indicados os três pontos de apoio das Faculdades a instaurar,
a autonomia, a gestão e o tempo completo, é a altura de nos
ocuparmos do curso propriamente dito, que é o tópico versado
mais amiúde. Como dissemos, há razões para isso, porquanto
figura-se mais simples gizar o «curriculum studiorum» do que
lançar os fundamentos institucionais de uma Faculdade. O primeiro, toca somente em matérias intrínsecas à Faculdade, que
podem ser modificadas dentro dos quadros estabelecidos. O segundo, implica alterações extensas, geralmente difíceis de harmonizar com o «statu quo». Isto significa, como já assinalámos
atrás, que o sistema de ensino superior esteja indissoluvelmente
ligado à estrutura de uma dada sociedade. Um regime pouco evolutivo pode consentir um surto renovador das Universidades; pelo
contrário, estas são capazes de resistir algum tempo à pressão
de um meio socio-político favorável à mudança. Exemplos não
faltam para ilustrar estas reflexões na história pátria e na história alheia. Como adiante se verá com mais vagar, as condições
para a instauração das novas Faculdades de Medicina são múltiplas e convergentes; só quando se reunirem será possível atingir
o fim almejado. Mas essas condições preparam-se, suscitando e
robustecendo as tendências favoráveis e contrariando as opostas.
Ê neste sentido, e só neste sentido, que se pode dizer que «1'avenir
est une affaire de volonté».
Como íamos dizendo, o planeamento dos estudos médicos é
matéria mais versada do que a criação de uma Faculdade, principalmente quando se concebe com o intuito de a fazer diferente
e independente das que existem, como é o nosso caso.
Os trechos trasladados na «Antologia», dispensam-nos das
considerações que havia a fazer sobre o curriculum. Cada um dos
autores foca aspectos de muita importância, havendo pouco a
acrescentar da nossa lavra. Chamamos, porém, a atenção para
o trecho extraído do «Relatório das Carreiras Médicas», porque
exprime sucintamente o parecer da Ordem dos Médicos, facto
notável por ser a primeira vez que os médicos colectivamente
emitem opinião sobre o ensino, apontando a necessidade de o
reformar. Embora não seja esta a boa ocasião, não queremos
passar adiante sem sublinhar o significado da interferência dos
médicos estranhos à docência universitária num campo do qual
se têm alheado inexplicavelmente. É um exemplo, e também uma
causa, do isolamento em que vivem as Faculdades do meio social
e até da própria profissão. Concluído o curso, a maioria dos
licenciados deixa os «bancos da escola» com recordações saudosas, quando muito. Os laços com a Faculdade que os «formou»
terminaram, a não ser que se reatem por intercadências com
algum professor ou serviço. Levar-nos-ía longe a análise, mas
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merece a pena fazê-la um dia, pois encontrar-se-á, com certeza,
a razão do desinteresse do licenciado pela sua escola e, o que
tem maior importância, o modo de restabelecer as relações, não
diremos cortadas, mas interrompidas. Quando na parte final deste
escrito tratarmos do estreitamento da ligação das Faculdades
com a vida nacional, veremos que os contactos com a profissão
médica, são um dos seus aspectos.
Já é tempo de falar do curriculum, isto é, das matérias e da
organização do curso. Cremos que as inovações principais a fazer
são as seguintes. Divisão do curso em duas partes interdependentes, a primeira, compreendendo as disciplinas básicas, a segunda, as disciplinas clínicas.
A primeira parte é a essencial, visto que nela se ministram
as matérias em que se apoia a medicina científica e que permite
ao futuro médico exercer a profissão baseando-se em conhecimentos precisos, em métodos exactos e com um espírito liberto das
estreitezas do empirismo. São pontos de muita importância:
a) estabelecer a ligação das cadeiras básicas com as cadeiras, departamentos ou centros de investigação e ensino similares, pertencentes a outras Faculdades (Ciências, Farmácia, etc.);
6) coordenar as disciplinas básicas com as disciplinas clínicas, de modo a interpenetrarem-se, fecundando-se mutuamente;
c) levar os alunos, desde os primeiros anos, a travarem
relações com a clínica;
d) incluir nas disciplinas básicas, dando-lhes o relevo devido, as ciências do comportamento, de modo a incutir nos futuros
médicos a ideia de que a medicina é uma profissão assente simultaneamente nas ciências biológicas, sociais e humanas.
O período clínico compreende o estudo dos dois grandes
ramos da profissão, a Medicina e a Cirurgia, assim como a
Psiquiatria, a Obstetrícia, a Pediatria, a Saúde Pública e a Clínica Geral. Esta última deve constituir uma especialização, deixando de ser, como tem sido, o somatório de todas as disciplinas e o escopo do curso.
Deverá dedicar-se atenção especial aos aspectos socio-médicos e profissionais, quebrando o hermetismo em que se fechou
a medicina tradicional, individualista na prática e na ideologia.
As relações do homem com o seu meio natural e social, a função
do médico na sociedade, os aspectos éticos, económicos e administrativos da medicina, são assuntos muito mais úteis para a
vida do que as miudezas eruditas, científicas, estéreis.
Concluído o curso que duraria 5 anos (3 do período pré-clínico e 2 do clínico), o aluno estaria apto a entrar no período de
pós-graduação. De resto, a redução do curso a 5 anos, em vez
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dos 7 actuais, não podia fazer-se sem prolongar o tempo de aprendizagem. Reduzir o curso, simplificando-o, para licenciar médicos
mais cedo, é sonho de algumas pessoas preocupadas com a escassez de clínicos. A nosso ver, as dificuldades não se resolvem
fabricando médicos aceleradamente. Há outros modos de atingir o mesmo fim, mais demorados, mas mais proveitosos. O que
era preciso era ter previsto a estagnação da frequência das Faculdades de Medicina, remediando-a a tempo, usando o único
meio eficaz que consiste em cercar a classe médica de garantias
profissionais, para que só agora (volvida uma dúzia de anos)
se principia a olhar, depois de a Ordem dos Médicos ter chamado
a atenção para isso. (v. «Relatório das Carreiras Médicas»).
Já anteriormente nos referimos ao carácter tradicionalista do
ensino ministrado no hospital, às suas limitações, e à necessidade
de as superar transitando para uma concepção que simultaneamente dilate o âmbito das funções hospitalares, as coordene e
integre num novo tipo de serviço. Insistamos neste ponto mais
uma vez. Por imprevidência ou erro, abriu-se um hiato entre
a administração e o corpo docente, gerando atritos a cada passo
e, portanto, uma situação contrafeita de ambas as partes. As Faculdades conservaram uma certa nostalgia do «statu quo ante»,
quando o hospital era efectivamente um hospital escolar no sentido pleno. Daqui acalentarem o desejo de reconquistar a posição perdida, regressando os hospitais ao Ministério da Educação,
a que haviam pertencido. Assim, retomando a gerência, seria mais
fácil organizar o ensino e a investigação de acordo com os imperativos pedagógicos e científicos, sem interferências de burocracias estranhas. Reconstituindo-se a unidade de direcção, pensava-se suprimir do mesmo passo a divergência entre os conceitos
administrativos e médicos.
Se um dia se fizer a história sincera dos hospitais escolares,
ver-se-á que esta controvérsia das Faculdades com as administrações, é apenas uma faceta de um fenómeno genérico: o de
uma profissão liberal-individualista que sofre as primeiras consequências da intervenção do Estado. Como era de esperar, o
encontro não se fez, nem fará, suavemente porque é impossível
suprimir de um dia para o outro atitudes, mentalidades e hábitos
enraizados. As estruturas estatais e os seus agentes, estão mal
preparados para o desempenho das novas tarefas — daí promanam as hesitações, as incongruências, que muitas vezes são fraquezas, embora não raro tenham a aparência de actos e resoluções autocráticas. Um dos defeitos vem da falta de preparação
em ciências administrativas que se devia adquirir numa Escola
de Administração (Social e de Empresas) que não possuímos,
porque ainda se confia na omnisciência do licenciado em Direito.
É claro que a ciência administrativa não era bastante para
limar as arestas que têm origens de diversa índole, mas seria
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um passo para a eficácia da acção e, por conseguinte, para dar
mais autoridade às administrações.
O que nos importa agora é simplesmente apontar a natureza
circunstancial das desinteligências que são apenas um aspecto
das modificações gerais que se estão operando, embora muito
vagarosamente. Figura-se que a dificuldade está menos na subordinação dos hospitais escolares a um ou a outro Ministério, do
que no modo como se exerce o controlo, se reparte a competência
e as responsabilidades. O importantes é a «estrutura do poder»,
e esta depende da constituição dos conselhos e comissões onde
devem equilibrar-se as tendências e os representantes dos vários
sectores da vida hospitalar. Lembremo-nos que existem dentro
do hospital três hierarquias paralelas: a administrativa, a hospitalar e a universitária e que esta última tem um estatuto
próprio, independente, em relação à administrativa. Daqui resulta
uma anomalia do ponto de vista da administração que não pode
dar ordens, nem tem meio de as fazer cumprir, a uma das hierarquias, que, para mais, goza de uma situação académica, técnica
e social elevada, pertinazmente defendida. Por outro lado, as
hierarquias universitária e hospitalar, determinam grande parte
das despesas e dos gastos, visto que a admissão, diagnóstico, tratamento e alta dos doentes, está a seu cargo — e não pode deixar
de estar. Pode dizer-se que qualquer acto médico tem um lado
administrativo, em regra desconhecido do clínico, mas que virá a
constituir uma das dimensões futuras da prática médica. Ora
é justamente no ponto de cruzamento da clínica com a administração (agora no sentido lato) onde surgem presentemente as
dificuldades que se podem solucionar pela cooperação crítica e
de forma nenhuma suprimindo a parte incómoda. Pretendemos
significar com esta expressão a colaboração inteligente, activa,
pronta a contestar ideias e actos conformistas, aberta às inovações, e livre. Para isso, convirá que o corpo clínico se debruce
sobre os problemas administrativos, deixando de os considerar
um campo estranho, profano.
A constituição de novas formas de gestão e direcção tem,
pois, importância primacial, devendo compreender representantes
de todas as hierarquias hospitalares, dos estudantes, dos médicos
da zona correspondente ao hospital, e das principais entidades
utilizadoras dos serviços, como a Previdência.
É incompreensível que os médicos estranhos ao corpo clínico
hospitalar e que de uma forma ou de outra estão sob a sua
influência, se vejam separados do hospital. É esta uma das ligações que se precisam estabelecer com a vida circundante a fim
de acabar com o isolamento.
Os membros do conselho directivo e das comissões serão
eleitos pela assembleia geral do hospital em que todas as hie657

rarquias (administrativa, universitária, da carreira médica, da

enfermagem e do serviço social), participam.
Outra ligação que deve estabelecer-se é com os serviços de
saúde pública, segundo as modalidades recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, em cujas particularidades não podemos
entrar.
Em suma: o hospital escolar tem a tripla função de ensino,
investigação e assistência. Nele se integram parcialmente, com
vista ao ensino, a clínica geral e a saúde pública. Prática clínica,
saúde e sociedade, constituirão um conjunto que reflecte a vida
médica tal como ela é na realidade, e não apenas uma das suas
faces, a medicina curativa seleccionada, como é o caso dos hospitais de tipo tradicional.
A medicina pode começar a ser ensinada em toda a sua
extensão: prevenção, cura e reabilitação, com as implicações
que são cada vez mais importantes, com a estrutura e comportamento social. A educação abrindo-se à vida comunitária, prepara o futuro médico para o desempenho da alta missão que lhe
cabe, não só de cientista, de investigador e de profissional, mas
de homem culto, capaz de entender o processo socio-histórico
e, o que é mais, de cooperar na sua evolução. Deixa, pois, de
ser levado pela corrente dos acontecimentos e das ideologias que
confusamente compreende, tornando-se um elemento mais prestante da comunidade.
8. O ensino de pós-graduação
A função propedêutica do curriculum pressupõe o prolongamento da aprendizagem para lá do ensino ministrado nas Faculdades, o qual se tornou absolutamente insuficiente. Há pois que
abrir possibilidades aos alunos de continuarem a sua preparação por intermédio de cursos de pós-graduados.
A primeira questão a resolver é se estes cursos podem ou
devem ser instituídos pelas próprias Faculdades, utilizando as
mesmas instalações e equipamentos, ou se devem ser ministrados em estabelecimentos distintos, embora ligados às Faculdades.
Para não nos alongarmos, diremos que, no nosso entender, deviam
ser separados das Faculdades, possuindo um corpo docente, organização e locais particulares, constituindo-se assim um Instituto
de pós-graduados. As funções seriam as seguintes: complemento
da educação (dois anos); tirocínio das especialidades, clínica geral inclusive; introdução à carreira de investigação e preparação
do doutoramento que virá a constituir uma qualificação profissional, um grau de competência, sem pressupor necessariamente o
ingresso na carreira docente.
Na pós-graduação os interesses do professor ficam mais pró658

ximos do dos alunos do que nos cursos de pré-graduados, porquanto as matérias incidem sobre conhecimentos adiantados, assentes em grande parte na ciência em formação e na pesquisa.
Pode dizer-se que nos cursos de pré-graduados domina a preocupação do ensino, ao passo que nos de pós-graduados é a da
investigação, tomando os termos no seu significado amplo.
O Instituto dependerá de várias entidades conjuntamente,
de todas quantas têm interesse directo na medicina. Esta representação múltipla dentro dos corpos dirigentes, quebra o isolamento das instituições de ensino médico, pondo-as em comunicação com a sociedade de que elas são, no fim de contas, um dos
aspectos.
A responsabilidade da gerência e direcção caberá, simultaneamente, ao Ministério da Educação (por intermédio das Faculdades de Medicina), e aos Ministérios da Saúde e das Corporações, assim como à Ordem dos Médicos, mas com preponderância, naturalmente, dos representantes da Educação.
A composição do corpo administrativo do Instituto de pós-graduados incluirá, portanto, representantes de sectores da vida
nacional que tradicionalmente eram excluídos do ensino da medicina, que é apenas da responsabilidade do Ministério da Educação. Esta maneira de ver corresponde a uma época passada
na qual a compartimentação das instituições traduzia a separação das diversas actividades humanas: a educação para um
lado, o exercício da profissão para outro; a formação intelectual
era uma coisa, a utilização do talento era outra. Ã clausura
universitária correspondiam outras clausuras: da saúde, da assistência, da previdência, da política social. Separar, dividir, compartimentar, tal era o pensamento que criou as estruturas vigentes. Muito diferentes são as tendências da modernidade. Estas
levam à convergência, à cooperação, à desvinculação das antigas
formas de comportamento dos indivíduos das estruturas. «Tout
se tient» na natureza e na história. O viver em sociedade é um
tecido denso de relações de que o homem é ao mesmo tempo a
causa e o efeito. Introduzindo, portanto, nas novas instituições
as inter-relações que a evolução social criou, fazem-se participar no movimento da comunidade, dando-lhes vida e dinamismo.
Obsta-se desta maneira à propensão para o endurecimento e para
a esclerose que constituíam o risco das instituições tradicionais.
Aliás, o facto era inevitável porque nas sociedades pouco evolutivas as instituições reflectiam os ritmos lentos da história, fixando-lhe as características por tempo indefinido. Não assim nas
sociedades modernas, em que as mudanças se fazem com rapidez,
quando não inesperadamente.
Ora o ensino de pós-graduados sofre mais intensamente que
o de pré-graduados o efeito das transformações sociais, por dois
motivos: por estar mais próximo da fonte das inovações, que é
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a investigação, e por se repercutirem nele imediatamente as necessidades de «mão-de-obra médica». A actividade científico-médica cria novos meios de melhorar a saúde e tratar da doença,
o que desperta e consciencializa necessidades, as quais, por sua
vez, incitam o empreendimento de novas pesquisas e aplicações
tecnológicas. Logo que se desencadeia o processo, principia a
mudança acelerada, e, com ela, a transformação fatal das estruturas, das instituições e das inteligências. «Rien ne s'arrête dans
une société ou Ia technique évolue», diz Louis ARMAND.
9. Investigação e ensino: um problema de organização

Chega agora o ensejo de reatar as reflexões que fizemos
atrás sobre as relações do ensino com a pesquiza científica. Devido
a circunstâncias e razões já expostas, a investigação alcançou
um lugar de primeira grandeza, convertendo-se numa ocupação
regular, profissionalizada. A utilidade dos seus resultados e o seu
prestígio, atraem para a carreira de investigador os melhores estudantes, os mais aptos e competentes, privando a carreira docente
de elementos valiosos. Até hoje tem-se considerado o ensino e a
investigação ligados tão intimamente que se chegou a identificar
o professor com o investigador. Começam, porém, a aparecer dificuldades do lado pedagógico e do lado da pesquisa, parecendo
que a identidade se volve em relativa separação. Claro está que
estas tendências manifestam-se por enquanto nos centros de ensino mais avançados; nos retardatários o problema ainda não se
põe. Ê, contudo, conveniente ponderar os motivos que levam à
desarticulação parcial das duas actividades. Limitamo-nos a citar os argumentos principais.
O primeiro, e talvez o importante, é a complexidade progressiva da investigação que obriga a consagrar-lhe todo o tempo
e inteligência, não deixando lugar para exercer o professorado.
O segundo, é que os predicados de um bom investigador não são
os mesmos que os de um bom professor. Este tem mais afinidades com o clínico, pois ambos necessitam de dotes afectivos e
intelectuais que favorecem os contactos humanos. Por isso a
combinação clínico-professor talvez venha a ser mais frequente
que a de investigador-professor. Além da disposição psicológica
há a considerar outras de diferente natureza, por exemplo, o
prestígio crescente da investigação, as remunerações mais altas
(indústria privada, contratos de investigação), a comodidade
(pense-se nas dependências da clínica e da função docente), etc.
Por outro lado quem se consagra de alma e coração à pesquisa
deixa-se absorver por ela; a atenção concentra-se em pontos limitados, o horizonte escolar, pedagógico, pode restringir-se até comprometer o gosto pelo ensino. Os alunos vêem que o professor se
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interessa mais pelo laboratório do que por eles e, naturalmente,
a eficiência e o prestígio da função docente baixam, assim como
o da profissão. Elevam-se, pelo contrário, os da pesquisa e os
estudantes sentem-se atraídos por ela. Assim se explica, em
parte, que os jovens se inclinem hoje para a investigação científica, laboratorial, e comece a notar-se um certo abandono do
exercício da clínica e da actividade docente.
Seria uma excentricidade dissociar o ensino da investigação, quando a medicina é cada vez mais uma profissão científica. Investigar deve constituir uma actividade inerente à docência, visto que é pela prática da investigação que o ensino se
aviventa, se liberta da rotina e progride. A questão não é portanto restaurar o antigo lente e o ensino magistral-expositivo,
mas harmonizar o espírito de indagação, de crítica dos factos e
das doutrinas, com o ensino, isto é, com a transmissão do saber,
de hábitos de trabalho, de autonomia intelectual. O professor,
para isso, não necessita consagrar-se totalmente à pesquisa, fazendo do magistério uma ocupação subsidiária que o distrai dos
seus interesses principais, mas precisa de desenvolver o espírito
científico, experimental, renovador. Segundo as suas preferências,
cultivará com mais desvelo a clínica, o ensino ou a pesquisa, mas
sem que a investigação constitua condição «sine qua non» do
professorado. O importante é que as estruturas sejam suficientemente elásticas para consentirem e, mais do que isso, para
incitarem, o livre desenvolvimento das tendências de cada docente, para que a variedade se torne fonte de progresso e obstáculo à uniformidade e à rotina. O escopo do professor é o ensino,
apoiado nas ciências naturais, sociais e humanas, e na tecnologia,
numa atmosfera de investigação.
As novas Faculdades devem possuir uma carreira de investigador paralela e intercomunicante com as carreiras docente e
hospitalar. A situação presente é insustentável, se queremos ver
um dia a investigação deixar a contextura artesanal, e o regime
aleatório em que vive, cercando-a das condições precisas de desenvolvimento. A produção científico-médica é baixa porque carece
de estrutura, organização, gente, equipamento, dimensões e, sobretudo, de verbas.
A carreira por si só não remedeia nada, pode até ser um mal,
se acaso for instaurada sem os precisos condicionamentos e garantias. «Vocações» não faltam, o essencial é aproveitá-las, proporcionando-lhes uma carreira que não seja um beco sem saída.
Numerosos jovens sentem-se atraídos pela investigação, mas quase
todos se extraviam por falta de estruturas acolhedoras. Ora enquanto elas não existirem, o trabalho científico criador permanecerá tal como é — alimentado por um ou outro talento esforçado à beira do desânimo.
Ao falarmos de isolamento e dispersão dos investigadores
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e dos centros de pesquisa, não aludimos somente à falta de relações entre os centros nacionais, mas principalmente à pequena
ou nula ligação com os grandes centros europeus. É uma ilusão julgar que o labor científico é produtivo quando se efectua
no âmbito de uma Faculdade ou de um país pequeno com fracas
tradições neste particular. Devia ser estimulado o contacto permanente, orgânico e recíproco, com os centros principais em que
a criatividade e as ideias germinam e de onde irradiam para toda
a parte. Há uma espécie de espírito provinciano na noção de que
em ciência as fronteiras funcionam de isoladores, como se de
«folklore» se tratasse. A ciência em Portugal não pode ser senão
um aspecto da ciência universal, embora com o carácter peculiar
que lhe imprimem as pessoas e o meio. A ciência portuguesa é a
ciência feita em Portugal, e nada mais.
Também aqui é imperioso desvincular as ideias e a acção
dos conceitos tradicionais que favorecem o isolamento dos centros de estudo nacionais entre si e entre estes e os estrangeiros.
Seria utilíssimo estabelecer programas de investigação à escala
europeia, centrados num núcleo estrategicamente situado, em
torno do qual gravitem laboratórios especializados e coordenados.
Em face da complexidade científica e administrativa, da extensão da pesquisa, da especialização e do número dos investigadores,
do pessoal técnico e do volume das despesas, só a concentração
em grandes unidades alcança as finalidades desejadas. Graças aos
meios modernos de informação e comunicação, a unificação do
trabalho científico é compatível com a descentralização relativa,
porque a integração pode fazer-se a distância.
Porventura será esta a maneira de levar as regiões ou países cientificamente retardatários a entrarem na via franca do
progresso. O esforço de pequenas unidades é incapaz de determi*
nar o arranque.
10. O acesso às Faculdades: aspectos qualitativos dum fenómeno
quantitativo
Deixaríamos uma lacuna aberta se não tocássemos num dos
pontos nevrálgicos da modernidade do ensino da medicina — o
acesso às Faculdades. Como se sabe, a causa imediata da reorganização universitária é a afluência dos alunos. Foi este facto que
chamou a atenção dos responsáveis, criando-lhes problemas insolúveis com os métodos reformistas, isto é, introduzindo apenas
melhoramentos. Considerando, como há ainda quem considere, «a
invasão da massa» um fenómeno «quantitativo», sem ver nada
mais para além disso, é-se levado a adoptar soluções imperfeitas,
portanto a reformas superficiais. O facto é que assistimos à confirmação da ideia hegeliana que tem sido combatida em nome de
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certas ideologias anti-modernas: a quantidade, atingindo determinado grau, transmuda-se em qualidade. Ora é justamente o que
sucede. O número de alunos destrói as velhas estruturas e o conceito elitista de Universidade. Não se aceitando esta ideia, desconhece-se a raiz da «crise» universitária, por conseguinte, não
se aplicam os remédios apropriados, contribuindo-se para o prolongamento da situação.
Por um facto explicável, as nossas Faculdades de Medicina
só há três ou quatro anos começaram a sentir os efeitos da
«explosão escolar». Mas estão presentemente a braços com dificuldades que vão agravar-se infalivelmente. Não é preciso ser
adivinho para prever as perturbações que o aumento da população estudantil determina. O ensino, já deficiente, piorará pelas
razões conhecidas, a principal das quais é a desproporção da
relação pedagógica aluno-professor. Se nas cadeiras básicas a
situação é má, quando os alunos chegarem nos próximos anos
às cadeiras clínicas, tornar-se-á melindrosa. As relações com os
doentes nas consultas e nas enfermarias, são diferentes a todos
os respeitos das relações com cadáveres, aparelhos ou tubos de
ensaio. Passa a haver, além de um problema pedagógico, um problema humano e deontológico delicadíssimo, que se repercutirá
na preparação dos médicos «formados» pelas Faculdades.
Perante a gravidade do caso, apontam-se soluções derivadas mais da inquietação e nervosismo perante um estado imprevisto, que de um pensamento prospectivo, realista, crítico. A ideia
é singela, expedita, falsa. Consiste em obstar à entrada de alunos
em excesso, isto é, além da capacidade pedagógica das Faculdades. Mas logo se vê que esta prática conduz a exclusão de numerosos candidatos, quando temos grande necessidade de médicos;
a consolidação do regime e métodos do ensino, cujos defeitos são
patentes; ao desperdício de aptidões e, por fim, a adiar ou impedir a instauração de novas Faculdades. Além disso, o «numerus clausus» favorece a selecção social, contrariando a escolha
baseada no talento. O candidato preterido, mas «economicamente
forte», repetirá o concurso as vezes precisas até entrar; o outro
sairá vencido e frustrado à primeira tentativa.
O «numerus clausus» é defensável quando há lugar em outras
Faculdades para os alunos eliminados, circunstância que não se
observa entre nós. O «numerus clausus» dá bom ou péssimo resultado, segundo as condições: pode ser um meio de seleccionar os
mais aptos, mas pode também ser, e seria no nosso caso, uma
maneira de agravar a falta de médicos perpetuando uma selecção imperfeita. Pouco acrescentaremos às inteligentes objecções
que o Prof. GOUVEIA MONTEIRO faz no trecho transcrito na «Antologia» sobre o exame de aptidão. Apenas sublinhamos que a
designação peca por ser demasiadamente expressiva, quer dizer,
inculca virtudes à prova que ela não tem, nem pode ter. Na ver663

dade o exame é incapaz de averiguar se o candidato possui ou
não aptidão para médico, mas somente se conhece as matérias
constantes da prova. O ponto delicado é justamente saber quais
são as aptidões para ser médico. Apesar de o assunto ter importância, não podemos demorar-nos. Convém atentar, no entanto,
que ser médico, isto é, exercitar a medicina clínica, é um conceito muito mais restrito do que ser licenciado em medicina. Este
pode seguir carreiras ou exercer funções completamente estranhas à função clássica do médico — aquele que observa e trata
doentes. Um radiologista, analista, anatomista, fisiologista, anátomo-patologista, bacteriologista, sanitarista, investigador, e tantos outros, podem ter contactos episódicos, fugazes ou nulos com
os doentes. Quando se fala em aptidão, que tipo de médico, que
especialidade, se tem em vista?
Por outro lado, segundo a época, o lugar, as condições de
vida e cultura, o modelo varia, e é sempre atrasado em relação
ao momento presente. A imagem do médico, o arquétipo, é naturalmente uma realidade criada pela tradição do grupo social.
Ainda mesmo nas sociedades desenvolvidas persiste a figura idealizada do «médico de cabeceira» e da medicina-sacerdócio. Aqui
surge outro estorvo: é que as Faculdades têm de preparar o
médico do futuro e não reproduzir o do passado. É mais que
certo que daqui a vinte anos o médico será muito diferente do
de hoje. Por consequência as Faculdades têm de saber antecipadamente qual é a evolução social e médica, para poderem com
tempo adaptar o curso às necessidades futuras e não às passadas.
Antigamente, como o progresso era lento, a previsão era
fácil a curto e a longo prazo. Mas as coisas mudaram de figura:
prever não só é muito mais difícil como se tornou também imprescindível. Ê claro que a visão antecipada do rumo que vai
seguir a medicina, de tal maneira que se possa por aí orientar
o ensino, não está ao nosso alcance, mas já é muito ter a noção
que é preciso fazer previsões, não deixando as coisas ao acaso
da oferta e da procura.
Baseando - nos em observações e conjecturas próprias e
alheias, talvez se possa esboçar a fisionomia da medicina das
décadas que se aproximam. As diferenças tornam-se mais evidentes comparando-a com a medicina tradicional. Como vimos,
esta é um medicina individualista, cujo paradigma consiste no
colóquio entre o doente e o médico, sem interferência de ninguém. Em segundo lugar, é uma medicina curativa, que se dirige
a remediar males ou enfermidades já declaradas. Em terceiro
lugar, os serviços médicos para os doentes sem recursos, que são
a maioria, têm carácter assistencial, isto é, o Estado e as organizações benévolas, acodem às carências principais discricionàriamente.
Este tipo de serviço clínico atingiu o apogeu na época do
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capitalismo liberal, do qual, aliás, é o reflexo no campo da
medicina. Hoje está em decadência, ainda que a defesa encarniçada que dele se faz possa levar a crer no seu vigor. São combates de retaguarda, travados por todas as formações sociais
quando se avizinham do crepúsculo, como é sabido.
As transformações que experimenta presentemente a medicina e as que estão à vista, consistem no seguinte: se bem que
o acto médico continue a ser a relação entre o doente e o médico,
as suas condições de realização modificaram-se pela interferência
de factores externos que lhe garantem a eficácia, médica e social.
A sociedade que na medicina tradicional se alheava, ou quase,
da distribuição igualitária dos serviços médicos, passa a tomá-los a seu cargo, afiançando assim o direito positivo à assistência
médica a todos quantos necessitam dela. Em vez de acção individual, a medicina torna-se um serviço social.
Esta será a característica preponderante da medicina do
futuro. Outras são as seguintes: predomínio das actividades preventivas e reabilitadoras sobre as curativas; medicina de equipa,
de grupo, concentrada em grandes ou pequenas unidades (hospitais gerais e especializados, centros de saúde, dispensários),
integrados num Serviço de Saúde. Ã dispersão e à multiplicação
anárquica de instituições e estabelecimentos médicos, que tem
sido uma causa de ineficiência, sucede uma organização coerente,
homogénea, capaz de reunir os meios e de os ordenar de modo
que qualquer indivíduo, no momento necessário, tenha os serviços médicos de que precisa.
Este vasto programa foi esboçado pela Ordem dos Médicos
no «Relatório das Carreiras Médicas» (1961).
11. Conclusões
Em suma. As condições em que se desenvolveu a medicina impregnaram o seu ensino, no qual domina a centralização, a
rigidez e o espírito dogmático. O curso é constituído por disciplinas isoladas, tendo por base as ciências morfológicas e a medicina curativa hospitalar. O curso e o ensino estão de facto
separados da vida médica nacional (Saúde, Assistência, Previdência, etc). O curso tem uma única saída: a clínica geral.
Muito diferentes são os atributos do ensino moderno que,
naturalmente, reflectem a ideologia e os sistemas sociais do nosso
tempo. Em vez de centralização, autonomia; de rigidez, flexibilidade; de dogmatismo, espírito crítico. O curso é constituído por
disciplinas integradas, fundamentando-se nas ciências biomédicas e na medicina preventiva (em sentido lato). As Faculdades
contraem relações estreitas, orgânicas, com a vida da comunidade. O ensino pós-graduado, primeiro passo para o ensino per665

manente, institucionaliza-se. O curso tem saídas para as carreiras hospitalar, de saúde pública, universitária, de investigação,
e para a medicina livre.
Pensa-se geralmente que a educação é o agente do desenvolvimento social e do progresso da cultura, bastando reformá-la
para se efectuarem as transformações desejadas. Ã primeira vista
a ideia é exacta, pois que os conhecimentos e as acções humanas
dependem da educação em máxima parte. Porém as coisas são
mais complicadas. Em primeiro lugar e contra as teses habitualmente defendidas, o que é preciso quase sempre é educar (ou
reformar) os próprios educadores (ou reformadores), porquanto,
se assim não sucede, o sistema educacional converte-se num factor de conservantismo. Isto é muito evidente nos períodos de
transformação rápida, como aquele em que vivem as civilizações
modernas. «Loin d'être un véhicule des transformations sociales,
et comme on Ta souvent proclame et voulu croire, Tinstruction
peut s'avérer une prison d'idées périmées, surtout en période de
changements rapides, telle qu'est le nôtre». (Alexandre KiNG).
Por outro lado, o sistema educacional pode ser utilizado,
e é, como mecanismo de controle, inibidor ou facilitador, da evolução sócio-cultural. Será preciso dar exemplos?
Diz-se que as disciplinas históricas, literárias e jurídicas,
são mais fáceis de submeter à vigilância da ideologia dominante
do que as ciências experimentais, mas não é bem assim, como
o prova a experiência quotidiana. Umas e outras estão acorrentadas a formações socio-jurídicas que lhes podem coarctar os
movimentos espontâneos. A ciência, mesmo a ciência experimental, depende de condições exteriores que vão dos meios de trabalho à definição das suas finalidades. Isto mostra-nos mais uma
vez a conexão íntima que hoje se observa por toda a parte entre
as variadas actividades, funções e tarefas. O isolamento do educador, do cientista, do professor, do médico, da vida social, tem
de substituir-se pela cooperação e pelas estruturas flexíveis da
participação-contestação. Como bem diz F. JOLIOT-CURIE, na homenagem a LANGEVIN, «c'est en homme de science que vous vous
préoccupez des questions sociales. Même au point de vue unique
de Fintérêt de Ia science, ces préoccupations sont necessaires, car
chacun sait que Ia science ne peut se développer harmonieusement
que si les conditions extérieures lui sont favorables».
Resumindo este comprido arrazoado, concluímos:
1. As estruturas tradicionais das Faculdades de Medicina
deviam ser substituídas por estruturas modernas, criando novas
Faculdades, uma em Lisboa e outra no Porto.
2. Seria preciso criar também um Instituto de pós-graduados, em Lisboa.
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O fim da educação médica consiste em habilitar o estudante
para cumprir os quatro imperativos da medicina actual que repetimos mais uma vez: a promoção da saúde, a prevenção, a cura
e a reabilitação. O médico torna-se um agente impulsor do desenvolvimento social que compreende três finalidades essenciais: a
elevação do nível de vida, a correcção das desigualdades e a
cooperação crítica nas acções comunitárias.
A realização destas aspirações é longínqua e penosa; entretanto, é preciso combater com ardor, mas sem ilusões — ou antes,
com as ilusões necessárias para não desistir.
7-8-1968.

PEQUENA ANTOLOGIA DO ENSINO MEDICO
José
Sobral
Gid

As faculdades napoleónicas

«Nas faculdades napoleónicas separava-se o ensino da sciência, ficando reduzidas a meras escolas do Estado destinadas a
habilitar para as carreiras liberais e a preparar os funcionários
do Império, simples bureaux de exames para o bacharelado,
única coisa que na verdade lhes restava da antiga organização
universitária.
A Universidade, no sentido tradicional, deixou de existir, e
a própria palavra teria desaparecido, se a dictadura napoleónica,
coroando a sua obra, não tivesse reunido Faculdades, Lyceus
Imperiaes, Escolas primarias n'um todo único, symetricamente
construído e militarmente hierarchisado — a Universidade de
França.
Toda esta immensa machina pedagógica, imponente e grandiosa mas sem alma e sem vida, collocada sob a direcção suprema
de um Grão-Mestre, delegado da auctoridade imperial, foi organizada para ministrar em toda a França o mesmo ensino typico,
uniforme, pautado pelas mesmas regras, visando a educar a
* Os títulos dos textos publicados nesta Antologia são da responsabilidade da redacção de Análise Social,
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juventude nos mesmos moldes e segundo princípios fixos, porque,
proclamava NAPOLEÃO, «sem uniformidade de pensar e de sentir
o estado jamais será nação e descansará em bases pouco seguras,
exposto a desordens e a revoluções».
A vida intellectual fugiu das Universidades, especialmente
das de provincia, outrora tão activas e laboriosas como a de Montpellier, onde desde a Renascença vivia o espirito emancipado de
Rabelais.
N'este regimen de centralisação o Estado não só assumiu
a superintendência administrativa dos estabelecimentos de ensino
mas outhorgou-se competência e infallibilidade pedagógica.
Assim, por exemplo, em 1836 como a Faculdade de Medicina
impossibilitada de executar por completo a reforma, abrisse as
aulas segundo plano de sua escolha, logo o governo lhe significou
que não podia alterar a seu talante a ordem de estudos, ordenando-lhe que organizasse o seu curso em stricta conformidade
com o decreto reformador.
Facto análogo sucedeu em 1861 com a Faculdade de Mathematica, rejeitando o governo a proposta académica de distribuição de cadeiras para lhe impor plano seu inexequivel na pratica e inconveniente para o ensino. Representou a Faculdade
respeitosamente ao governo, que immediatamente replicou, estranhando que a Faculdade a pretexto de representar não cumprisse
as ordens de Sua Majestade. Quantas vezes o professorado se
não tem encontrado na necessidade de responder como o conselho da Faculdade de Mathematica em 1861:
«As Faculdades devem às ordens do governo e de sua Magestade não obediência cega, mas inteligente, respeitosa e discreta, como convém que seja a de homens livres, por interesse
do mesmo governo que não tem o dom da infallibilidade».
Alem de não reconhecer às Faculdades auctoridade e competência para ordenar e dispor livremente o curso dos seus estudos, o Estado reservou-se o direito de approvar em ultima instancia os livros escolhidos para o ensino. E até que ponto foi
levada essa tutella? Quem lêr as Memórias Históricas, publicadas em commemoração do centenário da Faculdade de Medicina
depara com o facto único na historia moderna das Universidades,
de uma Faculdade se dirigir ao Parlamento pedindo auctorisação
para reformar e substituir os compêndios officiaes!
Effectivamente, dentro do compendio se moveu quase exclusivamente, durante muito tempo a actividade do professorado.
Fora d'elle a sua missão limitava-se a dar conta das ultimas descobertas ou a discutir os grandes problemas controvertidos, com
espirito critico, sagacidade e elevação, mas sem elementos de
investigação pessoal que lhe permitissem derimir as controvérsias ou sequer esclarece-las.
Assim foi organisado o ensino superior pelo Estado constitu€68

cional. Autorictario e centralisador como todos os Estados occidentaes collocou a Instrucção superior sob a sua tutella administrativa e pedagógica e attendendo apenas ás necessidades sociaes, mais instantes, fez dos estabelecimentos de ensino meras
escolas profissionaes, desinteressados da pura investigação scientifica, verdadeiras fabricas de diplomados, de onde havia de sahir
em grande parte o exercito dos funccionarios públicos e os dirigentes políticos da Nação.»
(in Oração de Sapiência pronunciada na
sessão de abertura do ano lectivo de
1907-1908, na Universidade de Coimbra).

J.
Gouveia
Monteiro

O exame de aptidão
e o "nnmerus clausus"

«Em nossa opinião, nada justifica o pretenso exame de aptidão. Na verdade, que se pretende com essa prova? A julgar pelo
nome, quer-se avaliar da capacidade do aluno para vir a ser um
bom médico. Ora sustentar que tal se consegue com o actual
«exame de aptidão» seria perfeitamente indefensável. Através de
uma prova escrita e de um exame oral, são os alunos interrogados sobre problemas de Física, Química, Zoologia e Botânica, de
que já haviam dado provas no liceu, que nada têm a ver com a
matéria médica e nenhuma perspectiva podem oferecer sobre a
vocação do aluno para a clínica. De resto, o facto de haver dispensa para os alunos liceais que atingem determinada média,
demonstra que a própria legislação oficial lhe não atribui o
carácter de verdadeira prova de aptidão. Na verdade, o exame
não passa de uma redundância injustificada, que não serve qualquer propósito útil. Não acreditamos que alguém advogue, com
seriedade, mantê-lo como está. Se quisermos ser objectivos, só
temos dois caminhos: modificá-lo ou suprimi-lo.
Modificá-lo, apenas se concebe desde que seja possível fazer
dele uma prova que sirva eficientemente a consecução de um
objectivo desejável. Ora, à entrada de um curso superior, tal
objectivo só poderá ser um de dois: aquilatar da aptidão do
estudante para o curso a que se destina, ou limitar o número de
alunos admitidos à primeira matrícula universitária. Aliás, o
segundo apenas se justificaria em função do primeiro.
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Muito se tem falado nos exames de orientação profissional
€ muito se esperou dos testes psicotécnicos com o fim de bem
distribuir os homens pelos diversos ramos de actividade que se
lhes oferecem. Acontece, porém, que a prática não justificou tão
grandes esperanças, pelo menos por enquanto. No domínio da
Medicina, por exemplo, realizaram-se largos inquéritos, cujos resultados foram muito curiosos.
Assim, à entrada do curso médico, fizeram-se previsões sobre
o comportamento futuro dos alunos, durante o curso e já na vida
prática, usando, para esse prognóstico, diversos critérios. Depois, foi-se ver quais tinham sido os resultados reais. Então
descobriu-se que o critério de apreciação que mais concertadamente jogava com o comportamento futuro dos estudantes era o
seu passado escolar, no decurso do ensino secundário. Os testes
psicotécnicos mostraram-se muito mais falíveis.
Duvida-se, pois, que seja possível criar um autêntico exame
de aptidão à entrada da Faculdade. Sem dúvida, a escolha da
profissão é um passo grave na vida de um homem, e ver-se obrigado a dá-lo aos 16 ou 17 anos é decerto um pouco prematuro.
Como, porém, não se vê maneira de diferi-lo, há que enfrentar
a dificuldade à luz do que a experiência vai ensinando. Ora esta
não favorece os testes psicotécnicos a ponto de se lhes atribuir
papel decisivo.
Contudo, pareceria excessivo fazer tábua rasa da orientação profissional e deixar o aluno do liceu inteiramente entregue
n si próprio, na escolha da carreira. Felizmente, alguns dispõem
de pais compreensivos e esclarecidos, ou de outros orientadores
inteligentes, que lhes dão ajuda preciosa. Muitos, porém, não
têm essa felicidade e vêem-se desamparados. Como socorrê-los?
Poder-se-ia dar ao problema uma solução racional, pondo à
disposição dos alunos do 3.° ciclo liceal conselheiros habilitados,
a quem pudessem livremente dirigir-se. Entrevistas repetidas, ao
longo do ano lectivo, despidas de formalidades, no estilo de conversa amiga, poderiam dar ao conselheiro uma ideia bastante
segura sobre as características do aluno e suas aptidões, e sobretudo habilitariam o estudante com uma visão mais exacta das
realidades que o esperam nas várias carreiras abertas à sua
frente. A decisão final caberia sempre ao aluno, pois deve ser ele
o responsável pela vida que há-de viver, mas a escolha seria
então, para muitos, menos cega que frequentemente tem sido.
Tudo feito em ambiente liberal, sem qualquer espécie de obrigatoriedade ou coacção, e a cargo de conselheiros competentes,
honestos, interessados e compreensivos, seria um bom serviço
que se prestaria aos jovens em período tão delicado da sua vida.
Se o exame de aptidão não serve o primeiro dos objectivos
focados, poderá ele atingir o segundo? Isto é, poderá ser tomado
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como critério para uma selecção de admissões, caso se queira
restringir o número de matrículas na Faculdade?
Em primeiro lugar, há que discutir se tal restrição se justifica. Tudo o que, num Estado, sejam medidas coercitivas, merece,
em princípio, a nossa oposição. Particularmente, barrar o acesso
a uma educação superior que voluntariamente se procura, é atentatório da liberdade e dignidade pessoais e entrave absurdo à elevação do nível social. Nestas circunstâncias, só razões extremamente ponderosas poderiam legitimar um numerus clausus.
Não é moral invocar a escassez do pessoal docente para justificar a limitação numérica dos cursos. Se o desequilíbrio existe,
tem que eliminar-se pela multiplicação dos monitores e não pelo
rateio dos alunos. Isto não só porque todo o indivíduo deve ter
direito à educação superior, como ainda porque iria limitar o
número de médicos que saem das Faculdades, desta maneira comprometendo a cobertura sanitária da Nação.
A única razão aparentemente válida para o numerus clausus
seria a pletora médica. Acontece, porém, que esta não existe em
Portugal, país onde há falta e não superabundância de médicos.
Ainda que houvesse excesso, pergunta-se até que ponto seria
legítima a restrição. Estes ajustamentos fazem-se mais ou menos automaticamente, e a ter de haver alguns prejudicados —
sempre os há— antes o sejam por sua própria culpa que por
imposição oficial.
Além disso, ainda mesmo admitindo que algum dia surgisse
a necessidade absoluta de impor limitações às licenciaturas, não
se seguia necessariamente que houvesse de processar-se através
do numerus clausus. Tem este, é certo, uma vantagem que é o
desviar precoce do rejeitado para outra carreira, antes de ter
perdido anos que lhe serão praticamente inúteis. Mas tem igualmente um grave inconveniente, qual seja o de uma selecção
prematura e mal fundamentada. Não são raros os alunos que,
depois de um curso liceal apagado, ou até difícil, vêm a brilhar
na Faculdade e na vida profissional. O aparente paradoxo compreende-se bem pela desigual rapidez de maturação dos vários
indivíduos e pelo carácter algo unilateral de certos talentos. Por
isso, a fazer-se um rateio, haveria que colocá-lo um pouco mais
tarde, possivelmente nos anos básicos da Faculdade, elevando o
padrão dos respectivos exames. O aluno teria assim desperdiçado
um ou dois anos, mas a selecção seria mais segura. Numa ou
noutra modalidade, sempre haveria vítimas, mas o numerus clausus traria muito maior risco de condenar inocentes.»
(in «Considerações sobre o exame de aptidão e o numerus clausus », Estudos, Junho-Julho de 1967).
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J.
Cândido
de
Oliveira

Estrutura do curso médico

«A substância do curso médico deverá iniciar-se por uma
educação sobre a história natural da saúde no tríplice aspecto
físico, mental e social e, só após esta introdução ao homem total
são, se poderá apreender o homem doente dentro dum conceito
multifactorial de doença. Por outro lado, a par da medicina curativa, o estudante deve ser imbuído, desde o início e em todas as
matérias versadas, do espírito duma medicina preventiva indispensável à promoção da saúde positiva, isto é, aquela que não
olha apenas a ausência de doença, mas uma condição de bem-estar físico, mental e social, como ficou bem expresso na definição consabida da Organização Mundial de Saúde.
Esta orientação só pode ser visada se o ensino médico, ao
longo do curso regular, for administrado com a devida integração.
O estudante industriado nas matérias duma disciplina sente erradamente que a sua obrigação para com as citadas matérias cessou com o exame. Deste modo, o ensino das várias cadeiras assume
um aspecto fragmentário que falseia a unidade do curso. É indispensável que se introduza o ensino de ligação (liaison teaching),
único que permite não só uma integração horizontal das disciplinas de cada ano, mas ainda uma integração vertical das matérias ao longo do curso. Para tal é imprescindível que os professores se adaptem a esta nova metodologia, hoje já ensaiada em
várias escolas por esse mundo, e saibam colaborar uns com os
outros neste ensino integrado. Mas, por seu lado, é também
imperioso que a ordenação das disciplinas do curriculum médico
seja revista nesse sentido. Sem pretender ultrapassar as generalidades que ora me impus, devo no entanto acrescentar que
a tendência integrativa vai tão longe em certas universidades
— como por exemplo a de Nottingham com o seu novo plano revolucionário de estudos médicos— que se propõe uma inter-relação das disciplinas iniciais do período chamado pré-clínico com
as correspondentes carreiras de ciências básicas da Universidade.
Dar-se-ia assim ao estudante uma preparação biológica funda
que, no estado actual da ciência, só pode ministrar-se com o concurso dos biologistas não médicos. E a verdade é que este substrato biológico é hoje tão importante nos estudos médicos que já
serve para aquilatar do padrão da Universidade que o ministra.
Assim, as escolas americanas já hoje se cindem em dois grupos;
as que ensinam profundamente biologia molecular e as que não
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atingiram ainda esta excelência. A reforma francesa de Debré
deu particular realce ao estudo das ciências biológicas e criou
mesmo, como derivação, um doutoramento em Biologia Humana
para os que quiserem abraçar a carreira de investigação em
ciências médicas básicas ou aplicadas.
Onde, porém, a integração terá de ser a regra é no período
clínico do curso, a tal ponto que, na recente e curiosa publicação
de WALKER sobre a educação médica em Inglaterra, se propõe
a abolição das velhas barreiras entre medicina e cirurgia e a
criação de unidades clínicas (cardíaca, respiratória, urológica,
neurológica), cujo pessoal de ensino seja um misto de internistas
e cirurgiões. Provavelmente poucas escolas ousarão enveredar por
este caminho que implica uma radical modificação de estrutura.
É já hoje opinião quase obsessiva a de que educar um estudante não consiste na mera instilação continuada e progressiva
duma multiplicidade de conhecimentos factuais. Torna-se impossível exigir do escolar, ainda que de feição muito superficial,
toda a avalanche de matérias hoje indispensáveis para enfrentar
uma prática clínica sem angústia. Tal é a raiz da insatisfação que
atinge, a um tempo, o professor, o estudante, o médico e até o
público consciente.
Mais do que um ensino coercivo de informação, espera-se
duma escola médica que apronte os seus graduados de modo a
serem capazes: de aprender por si próprios, de pensar cientificamente, isto é, criticamente, de saber aplicar o método clínico e, finalmente, de ter consciência das responsabilidades que
cabem a quem exerce uma profissão liberal. Uma escola que
preencha tais objectivos pode orgulhar-se de ser uma instituição
de ensino superior que sabe formar profissionais basicamente
educados.
Para tal cuidará, porém, de mondar escrupulosamente as
matérias ensinadas e só ministrar aquelas que sirvam ao objectivo de educar. E aqui se digladiam educadores e professores,
todos ciosos da sua disciplina, sobre a natureza das matérias a
suprimir. No fundo, o problema poderia resolver-se a contento
se cada mestre quisesse responder honestamente à pergunta: em
que é que o ensino da minha disciplina contribui para fazer um
médico basicamente educado? Assim desapareceriam do curriculum estudantil muitas das especialidades que agora o estão pejando e que teriam lugar apropriado noutro escalão mais avançado do ensino.
Neste particular muito têm os educadores a reflectir, e
hoje a soma de reuniões e publicações especializadas é tão volumosa que custa a tomar dela completa informação.
Dificilmente se pode, na época actual, falar em educação
médica sem tomar como base os métodos da sua investigação.
Há uma pedagogia médica substanciada em numerosos estudos,
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provinda de muitos países, mas particularmente da Grã-Bretanha
e dos Estados Unidos, onde se reúnem congressos anuais só para
discutir os problemas da investigação em educação médica. Não
cabe portanto ao leigo, e até ao professor pouco informado, pontificar sobre semelhante tema. Desta feita me penitencio pela
ousadia, sem deixar de extrair a lição de que muito temos entre
nós que aprender para estruturar um novo curriculum médico
que sirva às necessidades da ciência, às aspirações do estudante
e às solicitações da sociedade portuguesa.
Há que recordar que a ciência não se pratica sem esforço
nem meditação e, para tanto, é mister que o professor se vote
inteiramente ao ensino e à pesquisa. Assim o entenderam os
países mais progressivos criando a função em tempo integral,
devidamente remunerada, e esse foi o segredo da alta qualidade
da medicina anglo-americana. A própria França se rendeu à evidência com a inclusão do exercício integral do professorado na
última reforma médica. Não têm faltado vozes entre nós a defender tal princípio, que situaria desde logo as nossas Faculdades
ao nível das mais cotadas. Vou mesmo ao ponto de afirmar que,
enquanto não enveredarmos por esta senda, nunca sairemos do
estado de menoridade científica, que é timbre das nossas instituições culturais. Só então o professor, liberto doutras preocupações, poderia juntar aos seus deveres pedagógicos e científicos,
o de investigar também em matéria de educação médica. Vão,
todavia, mais além os países evoluídos, uma vez que contam nas
suas Universidades educadores em tempo integral exclusivamente
dedicados à pesquisa dos problemas educacionais.
Longo seria este tema da investigação médica para ser tratado de relance, mas não posso eximir-me ao dever de lembrar,
mais uma vez, que não há Universidade sem investigação e que
todo o esforço a dispender neste sentido é a mais nobre tarefa
que governantes e governados podem empreender. Alma da própria Universidade, a pesquisa exige um espírito de devoção que
não pode apagar-se, e um substrato de investimentos que não
deve ter medida. Um arremedo de subsídio distribuído em múltiplos quinhões exíguos poderá sangrar o tesouro nacional, mas
não gera um clima de investigação válida.
Se o plano de estudos impõe uma constante adaptação às
necessidades, também os métodos de ensino vão evoluindo. Fala-se hoje de ensino programado e de máquinas de ensinar, tendo
em vista uma lógica sequência dos diferentes passos de aprendizagem, e já pululam os livros de medicina que obedecem a
tais princípios. Os pedagogos doutros ramos do saber ocupam-se
agora do problema da programação, entre nós, mas, no campo
da Medicina, não temos um vislumbre de experiência a este propósito nem estamos em posição de a fazer.
No tipo de universidades napoleónicas, de que a França nos
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deu o molde, é difícil tentar novas experiências educacionais, porquanto vigora o regime de completa uniformidade de padrões em
todos os colégios universitários. Programas rígidos, quadros docentes rígidos e Faculdades rigorosamente iguais são um exo-esqueleto coriáceo pouco propício a inovações. Disto mesmo se
queixou publicamente Debré ao gizar, há pouco, a reforma dos
estudos médicos franceses. Diferente é o conceito das universidades de língua inglesa que, vivendo em regime de autonomia,
empreendem anualmente as mais variadas experiências de ensino, algumas das quais duma ousadia quase chocante para nós.
É este porém um dos nervos do seu progresso e, há bem pouco,
o prof. HUBBE declarou que «a diversidade das escolas médicas
inglesas só tem contribuído para o progresso médico porque assim se encoraja uma rivalidade salutar entre elas e um entusiasmo entre os professores».
E DARLEY, director da Associação dos Colégios Médicos Americanos, desferindo o mesmo bordão, proclamou que é a verdadeira independência, diversidade e descentralização que têm conferido ao sistema ianque a sua excelência e eficácia. Junto o meu
voto aos daqueles que corajosamente têm pugnado pela autonomia das Universidades portuguesas, na medida em que se me
afigura redundar daí benefício considerável para a ciência e para
o ensino.
Não se pode discorrer sobre a Universidade sem considerar
os estudantes, razão básica da sua existência. É neles que as
escolas de medicina depositam todas as esperanças de futuro
progresso no estudo e protecção da saúde dos povos. Os problemas e métodos educacionais são forjados em seu benefício. Devemos ficar-lhes gratos por terem escolhido uma carreira semeada de escolhos, plena de humanidade, votada a um estudo
permanente, com uma responsabilidade sem par e recompensada
por um salário irrisório. Há pois que tornar-lhes a tarefa mais
branda e escolher a melhor forma de incutir e de apreciar os
seus conhecimentos ao longo do curso. O actual regime de exames não satisfaz alunos nem professores. Ê necessário encontrar
solução que conduza a um convívio estreito entre mestres e discípulos, de modo a suprimir em grande parte o acto traumatizante
e inquisitorial do exame. Mas, para tanto, há que cuidar de diminuir a relação entre o número de docentes e o de discentes, ao
ponto de se caminhar para um tipo de ensino tutorial ou seminarial a pequenos grupos, que tem dado boa frutificação noutras
latitudes.
Quando pretendemos aliviar os estudantes do seu árduo trabalho, topamos com o edifício monumental das ciências médicas
que não consente tolerâncias e a rigidez ética da profissão médica
*jue não permite desvios. Terão, pois, não só de se conformar
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com a satisfação do labor cumprido, mas ainda de sofrer uma
selecção rigorosa que permita lançar para o exercício da medicina apenas os mais aptos. A Sociedade não aceita médicos incompetentes: está em jogo a sua saúde. Nesta conformidade,
as escolas anglo-saxónicas estabeleceram como norma uma rígida
filtração dos seus candidatos, à entrada do curso, escolhendo
apenas os que oferecem maiores garantias de êxito e limitando
o seu número às possibilidades educativas da instituição. Os latinos, mais brandos, têm aberto as portas a todos os requerentes
e admitido nos laboratórios e hospitais uma massa estudantil
incomportável para a estrutura pedagógica das escolas. Não creio
que esta medida, por demasiado liberal, traga benefícios ao próprio estudante e à escola que frequenta. Diz a experiência e
confirmam-no os números, que há anualmente, uma quebra
enorme no aproveitamento escolar, e que o pessoal de ensino
médico se vê a braços com uma multidão de alunos pouco interessados que vão pejando as salas de aula e gastando inutilmente
o tempo e o esforço dos mestres. Os mais aptos são prejudicados pela indiferença ou a incapacidade dos menos dotados. Há
certamente um remédio para este mal, de que eu não possuo o
segredo, mas tenho informação, através de algumas visitas e de
múltiplas publicações, de que se vão efectuando experiências
em diversas escolas estrangeiras, tendentes a seleccionar os estudantes de medicina por métodos mais racionais. Oxalá eles possam ser um dia introduzidos entre nós. E, se porventura, apesar
duma selecção a rigor se provar que é desmedido o número de
estudantes aptos desejosos de seguir carreira universitária, então
não se vê outra solução correcta que não seja o desdobramento
da escola e a gestação de novas instituições providas de nova
massa professoral. Tal é o caminho que nos apontam os povos
mais progressivos. Mais professores, integralmente votados ao
ensino e caldeados na investigação, maior número de escolas,
mais perfeita selecção dos estudantes, maior estreitamento das
relações professor-aluno, eis as regras de ouro a adoptar para
a Universidade portuguesa que eu visiono.»
(in «A universidade e a educação médica»
— Oração de Sapiência proferida na sessão de abertura do Ano Académico da
Universidade Clássica de Lisboa, em 16
de Novembro de 1966).
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Jaime
Celestino
da
Costa

Objectivos do ensino clínico

«Os objectivos do ensino clínico, ou seja, da medicina aplicada, são essencialmente dois:
1) o homem doente, o indivíduo doente: é o objectivo, imutável, da medicina curativa. É o que se poderia chamar
uma continuidade ou invariabilidade histórica, pois ao
longo dos séculos nem a estrutura do homem nem a
natureza humana sofreram variações apreciáveis.
2)

O conjunto dos homens sãos, doentes ou aptos a adoecerem: esta é a expressão colectiva da medicina — pois
o seu objectivo é a sociedade humana.
Saúde pública e medicina social variaram, de época para
época, com as regras profilácticas, epidemiológicas, de
higiene mental, etc, e de acordo com a própria evolução social: as sociedades mudam mais do que os homens que as constituem.

A estruturação dum ensino clínico deve pois ter em conta
estes dois aspectos dissemelhantes e complementares: o da medicina individual (que em regra se identifica com a medicina curativa) e o da medicina social.
Ê necessário que ao hospital, órgão fundamental da medicina individual, se associe um centro de saúde representante da
medicina colectiva, estabelecendo a ligação com a sociedade.
Na Medicina Individual há dois aspectos diferentes a considerar:
1)

O indivíduo é uno e indivisível pela extraordinária integração das suas partes. Esta feição da medicina individual mantém as características permanentes da medicina clínica no seu aspecto humano, ético, afectivo, etc.
O indivíduo, como tal, desejaria um contacto singular,
individual, com a medicina, no tão falado binómio
doente-médico. É o aspecto unificador e integrador da
medicina clássica.
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2)

Mas a análise do homem, cada vez mais perfeita e complexa, conduziu a técnicas múltiplas de longa e difícil
aprendizagem, com características próprias para cada
aparelho e sistema, que passaram a ser executados por
múltiplos homens especializados, utilizando múltiplas
técnicas das ciências básicas.

A medicina clínica conhece assim duas forças ou tendências
antagónicas. A primeira é de natureza sintética: integração dos
múltiplos exames na unidade individual. A segunda é de natureza
analítica: análise exaustiva de todos os aspectos do organismo.
Em conclusão: a medicina clínica, pelo que diz respeito ao
médico, deixou de ser individual, pois necessita de múltiplos homens especializados. Ê um trabalho de grupo, que exige uma
estrutura e orgânica hospitalares tão complexas como o próprio
organismo e que, a exemplo deste, seja completamente integrado.
Sem essa gigantesca oficina que é um hospital de ensino
não há hoje educação médica. Como é possível que leigos, ou
recém-chegados a estes problemas, nos falem da «utilização» de
hospitais para o ensino, quando são as necessidades e objectivos
deste que ditam estrutura e orgânica hospitalares?
O hospital não é uma concepção arquitectónica ou administrativa: é uma concepção médica, biológica se quisermos, e deve
ser concebido, arquitectado e posto a funcionar à imagem e semelhança do próprio organismo humano.
O hospital de ensino tem de viver de departamentos (que
representam os aparelhos e sistemas) integrados no todo (como
no indivíduo).
Esta concepção é seguramente revolucionária para o nosso
meio, mas é a única que se ajusta à medicina moderna.
Implica, no entanto, que se esbata, duma forma muito significativa, o limite entre a medicina e a cirurgia.
A designação de «Medicina Interna» é tão anacrónica como
a de Patologia Interna e Externa. Medicina e Cirurgia ocupam-se
hoje dum terreno comum — não há territórios que as separem.
Só a ortopedia, a cirurgia plástica, etc, representam hoje a antiga Patologia Externa.
Mas há ainda outra consequência revolucionária desta concepção: ele exige uma completa reorganização de quadros e de
cadeiras.
Estas não podem mais crescer segundo um esquema aditivo:
terá de ser estrutural o seu desenvolvimento. E, tal como acontece no organismo, para muitos e complexos aparelhos e sistemas, haverá poucos, raros, órgãos coordenadores. Isto significa
poucos professores catedráticos e muitos chefes de departamentos.
Esta organização permitirá tratar melhor os doentes, tratámos em maior número e agrupá-los por problemas afins. Assim
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se alargará a experiência e competência de cada grupo clínico.
As clássicas divisões dos serviços gerais em Propedêutica,
Patologia e Clínica, ou, como se usa em Espanha e algures, Medicina ou Cirurgia I, n , III perderam todo o seu significado
(e não é por eu ser professor de Propedêutica!). Serviços gerais
repetidos e constituídos por departamentos semelhantes não podem multiplicar-se num mesmo hospital.»
(in «O ensino clínico», O Médico, n.° 817,
1967).

Eduardo
Coelho

Uma nova Faculdade
de Medicina

«Impõe-se a criação em Lisboa de uma nova Faculdade de
Medicina, que seria estadual ou privada (livre). Poderia constituir um dos grandes empreendimentos da Fundação Calouste
Gulbenkian. Já verificámos que as que existem não são suficientes. Antes de mais. implica-a a actual inscrição de alunos
no primeiro ano, em Lisboa. A maior cidade de um país, capital
ou não, pode ter mais de uma Faculdade de Medicina. Cite-se
c exemplo de Nova Iorque (com quatro, em breve cinco) e outras cidades dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, S. Paulo,
Londres, Amesterdão. A Universidade de Sevilha tem duas (uma
em Sevilha e outra em Cádiz) e fala-se no país vizinho, na necessidade de construir mais duas Faculdades de Medicina em
Madrid.
Como noutros países, não é necessário que a quarta Faculdade de Medicina (e 2.a da Universidade de Lisboa) tenha uma
organização similar às três Faculdades clássicas. Ê até necessário que a não tenha, e que constitua uma Escola de Medicina-padrão, a nível do 3.° quartel do século XX, como a Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de S. Paulo, diferente de todas as Faculdades de Medicina do Brasil».
(in «Do ensino da Medicina às exigências da
Saúde Pública», Lição de abertura do
curso de 1965-1966 da Clínica de Propedêutica Médica, O Médico, n.° 472, 1965).
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Relatório
das
Carreiras
Médicas

Sugestões para a reforma do
ensino da Medicina

«a) O volume dos conhecimentos médicos mínimos, teóricos e práticos, excedeu há muito tempo a capacidade do curso
de medicina, segundo os moldes clássicos, ainda hoje em vigor.
Por isso o curso já não pode ser considerado senão como a introdução ao exercício da profissão; o estudo da Medicina deve estender-se ao longo da Carreira Médica. «Quando o estudante português passa do sector médico da Universidade para a profissão,
da aprendizagem para o exercício efectivo, entra num mundo que
lhe é completamente estranho. Os conhecimentos científicos que
possui são, no plano teórico, não raramente importantes, mas a
sua prática é forçosamente exígua. Se procura aperfeiçoar-se,
numa palavra, se continua a aprender, os meios que lhe são
facultados são anacrónicos» \
b) É necessário que se organize o ensino de modo a aumentar o tempo de escolaridade, aproveitando o ano lectivo muito
melhor do que se faz actualmente e sobretudo intensificar o
ensino das disciplinas básicas.
c) O curso deverá ser constituído essencialmente pelas cadeiras básicas e as grandes clínicas, libertando-se quanto possível
do estudo das especialidades. Algumas especialidades seriam totalmente leccionadas em cursos pós-graduados; outras, parcialmente leccionadas durante o curso, seriam completadas também
em cursos pós-graduados.
d) O tempo do curso deverá concentrar-se, ganhando o ensino em intensidade o que perderia em extensão e dispersão.
Isto faz-se em escolas estrangeiras em que os estudantes
não são de melhor quilate que os nossos, mas em que os hábitos
de trabalho e a persistência são, possivelmente, qualidades diferentes.
e) O ensino deverá ter feição mais prática. Tanto nos trabalhos de laboratório como nos clínicos, é necessário que o aluno
tome uma atitude activa (colabore, execute, pratique). Para
tanto é preciso que os quadros de pessoal auxiliar docente, se1

Prof. Jorge da Silva

Boi. Ordem dos Médicos. 1959.
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HORTA,

«Da Universidade para a profissão»,

jam substancialmente ampliados, e atribuídos aos serviços dotações convenientes.
/) Considera-se necessário proceder ao ajustamento dos
programas às exigências da actual política da Saúde, nos moldes
insistentemente recomendados pela Organização Mundial de
Saúde. O curso não deverá continuar exclusivamente centrado
na doença e nas numerosas minúcias da fenomenologia mórbida
individual; deverá compreender também a metodologia preventiva e os aspectos sociais da Medicina.
g) Deverá promover-se e intensificar-se o estudo das ciências humanas conexas com a Medicina (Antropologia médica,
Psicossociologia, História das ciências médicas, Dentologia),
para dotar o aluno com conhecimentos sociológicos, humanísticos
e éticos, habilitando-o a situar a medicina no âmbito de uma
concepção filosófica da cultura, e no espírito das realidades presentes.
h) A tese de licenciatura deverá ser abolida. O aparecimento de algumas teses, porventura valiosas, não justifica a
perda do tempo que ocasionam, obrigando os estagiários a sacrificar a preparação clínica no período em que ela deve ser
mais intensa e formativa para o futuro médico. A atitude científica e de investigação, no sentido actual, é indispensável ao
médico, mas deve já ter-lhe sido incutida durante o curso, especialmente nas cadeiras básicas pré-clínicas. Se o aluno tiver
mostrado pendor para a pesquisa científica, então deve estimular-se e aproveitar-se para a carreira de investigação, cultivando-lhe as aptidões em aprendizagem pós-graduado.
i) O actual estágio do curso de Medicina, deve ser profundamente remodelado. Deverá ser um ano de verdadeira e intensa
prática clínica, orientada por pessoal docente a isso devidamente
destinado. A sua duração deverá ser de um ano civil, isto é,
12 meses completos, em que o estagiário passará em sistema
rotativo, 4 meses pelos serviços de Medicina, 4 meses pelos de
Cirurgia, 2 meses pelos serviços de Pediatria e 2 meses pelos de
Obstetrícia.
Durante esse tempo o estagiário, devidamente guiado, observará e cuidará dos doentes nas consultas externas, nas enfermarias, nos serviços de urgência, nos serviços domiciliários, tomando parte no estudo e discussão dos casos nas reuniões
clínicas.
j) O exame de admissão à Faculdade deverá ser suprimido, por supérfluo, pois não é mais do que a repetição de
provas já prestadas no liceu.»
(in Relatório das Carreiras Médicas, 1961).
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