GENESE E EMERGENCIA
DO SERVIc;O SOCIAL NA SAUDE 1
E~te artigo /em par ob;ecto a genese e emergencia do Servir;o Social no smide em Portugal. Pretende-se

mostrar que este proc!!sso aJ1cora em concepr;oes ter!ricas e em pl'lilicas medico-sociais ii!fluenciadaspelo positivismo e pelo cientismo, que se desenvolvem entre o.final do seculo XIX e as primeiras
decadas do seculo XX. nos llltimos {//lOS da Mo/11/l'quia Conslilucional e durante(/ I Repiiblica. E
nes/e contexto que viriam a emergirproposlas sus/entando a necessidade de wnnoro campo pro.fissional- o Servit;o Social- e se desenl'olveriam wirias iniciativas no sentido da sua estruturat;iio.

Maria Aurora Matias •

1. Caracterizac;ao do Contexto Teorico
A Modernidade e consequencia e acompanha o desenvolvimento da ciencia moderna.
A revoluc;:ao cientffica que se inicia no seculo XVI orientan1 o desenvolvimento das diferente.~ ciencias ate aos nossos dias. Uma das caracteristicas essenciais do desenvolvimento cientffico moderno ea relac;:ao entre conhecimento e desenvolvimento, expresso no
processo de industrializac;:ao. Com efeito, a ciencia moderna caracterizar-se-a pela sua
inserc;:ao na sociedade e pela sua utilidade social ao produzir tecnologia e ao usa-la na
explorac;:ao e transformac;:ao dos recursos naturais. Sendo assim, o seu desenvolvimento
pratico depende das caracterfsticas globais da sociedade em que se insere e de polfticas
especfficas que orientam a produc;:ao do conhecimento cientffico (N .E. Larousse:1997:1715
e ss).
Ea partir do fim do seculo XVIII que o ritmo de desenvolvimento cientffico se acelera,
sendo o seculo XIX conbecido internacionalmente como um "seculo de explosoes" no
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dominio cientffico (Rem~ Taton, 1981, in, Pereira e Pita: 1993: 653). 0 espfrito optimista do
seculo, assente na cren<;a absoluta da racionalidade e do progresso cientffico, permite
consolidare incrementar o desenvolvimento da Matematica, da Ffsica e Qufmica, daAstronomia e das Ciencias Naturais e fund amen tar cientificamente as Ciencias da Terra, da
Vida, as Biomedicas e ja na viragem do seculo, as Ciencias Sociais.

As descobertas prodigiosas que se fizeram no seculo XIX no campo da Biomedicina
viriam a alterar o conceito etio-patol6gico de doen<;a, manifestando o diagn6stico, o tratamento ea preven<;ao orienta<;6es inovadoras. Sao de destacar por um !ado os contributos da
Anatomia, Histologia, Fisiologia e da Microbiologia, por outro, o desenvolvimento do Metodo Experimental por Claude Bernard e os trabalhos de Pasteur que viriam a ser
detenninantes na constru<;ao de um novo campo te6rico-pratico- o da Medicina Moderna.
Com Pasteur a doen<;a passa a ser vista como resultado da contamina<;ao microbiana,
desenvolvendo-se uma concep<;ao medico-social ou higienista de doen<;a, controlavel pela
profilaxia ou preven<;ao. Esta concep<;ao higienista contribuin1 para alat·gar o campo da
Medicina na Iuta contra a doen<;a, que se estende apreven<;ao, impulsionando reformas
sanitarias e sociais com vista ao combate das causas das grandes epidemias, que passam
a ser associadas as condi<;6es deficientes de vida das popula<;6es. Por outro lado,
consequencia do desenvolvimento da Microbiologia, a descoberta cla assepsia e cla antisepsia ea forma<;ao de profissionais de enfermagem, transformarao o hospital de local de
ref(tgio e motte em centro de tratamento e de recupera<;ao da saude. Neste novo contexto
hospitalar e corn o concurso da anestesia e da transfusao sangufnea criam-se novas possibilidades ao desenvolvimento da Cirurgia e das diversas especialidades meclicas
(Ferreira, 1990:221 ).
A Claude Bernard deve-se a consagra<;ao do Metodo Experimentalna Medicina que,
articulando a pesquisa laboratorial ea pratica clfnica, relega para um piano secundario o
res to clas vel has escolas clogmaticas ou empfricas. 0 Metodo Experimental assenta numa
concep<;ao deterrninista dos fen6menos da vida, que para Claude Bernard se manifestam
em condi<;6es e leis tao constantes como as da materia bruta. Essas condiy6es e leis
explicam-se cientificamente nao sendo necessmio apelar a enticlades metaffsicas (Pereira
e Pita, 1993:662). Apesardo Metodo Experimental se aplicar tanto ao estudo dos fen6menos
da vida como aos ffsico-qufmicos, Claude Bernard nao reduz aqueles a estes ja que considera que os fen6menos da vida tem caracterfsticas pr6prias, quer pela sua complexidade
interna quer pela rela<;ao diferente que mantem com o meio ambiente. Por outro !ado, nao
reduz a Filosofia aCiencia, defendendo que devem ser independentes e simultaneamente
interligaclas para que a "Filosofia se nao perca nas nuvens ea Ciencia nao fique sem
clirec<;ao" (Abbagnano, 1970: XI:7).
Em sfntese, a articula<;ao dos contributos dad os pelas ciencias basicas, Anatomia,
Fisiologia, Histologia e Microbiologia, eom a mentalidade experimentalista e laboratorial
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modifica a perspectiva da doenya, permite a expansao das ciencias Biomedicas e reorganiza a pnitica clfnica, que pass a a dispor de maior consistencia cientffica. Esta Medicina
Modern a, que surge no decorrer do seculo XIX, rejeita os sistemas e teorias metaffsicas,
cont:rapondo-lhe uma fe inabalavel nos processes cientfficos e nos seus resultados.
Em Portugal os resultados destc progresso s6 vem a manifestar-se tardiamente, a partir
da segunda metade do seculo XIX, especialmente a pmtir da decada de 80. 0 entendimento deste atraso exige que se tomem em considerayao os condicionalismos do desenvolvimento material da sociedade portuguesa e os seus reflexes a nfvel do ensino 2
Afundayao das Escolas Regias de Cirurgia em Lisboa e Porto, em 1825, viria a dar um
contribute importante na melhoria do ensino e na pnitica da cimrgia que, ate entao, tin ha
lugar em varios hospitais, com cankter muito rudimentar. Pm·em, os titulados por estas
Escolas sao discriminados em relayao aos da Universidade, estando limitados ao exercfcio
da Medicina em locais onde os medicos nao existissem ou fossem insuficientes. Esta
discriminayao funda-se na exigencia de habilita96es inferiores para acesso as Escolas. A
Reforma de Passos Manuel em 1836, que transforma as Escolas Regias de Cirurgia em
Escolas Medico-Cinirgicas ea permissao aos seus titulados do exercfcio livre da medicina
em 1866, embora se tenha mantido outro tipo de distiny5es ate 1911, data em que se cri am
as Universidades de Lisboa e do Porto e as Escolas se transformam em Faculdades de
Medicina, serao determinantes para o ensino medico em Pmtugal (Pereira e Pita, 1993:663).
Eneste contexto que a partir de meados do seculo se dao os primeiros passos no sentido de
dinamizar o ensino, a investigayao experimental e a sua aplica9ao aclfnica. No en tanto, a
distinyao entre ensino, produ9ao cientffica e pratica clfnica perdurou entre n6s de forma
muito acentuada, contrariamente atendencia predominante com vista a sua articulayao,
que se verifica nos pafses mais avanyados (Pereira e Pita, 1993 :663).
As dificuldades que enfrenta o ensino da Medicina em Portugal no fim do Seculo sao
identificadas por Miguel Bombarda quando retoma em 1898 a direc9ao de "A Medicina
Contemporanea", fundada em 1883. Assim, num artigo sobre a evolu9ao da Medicina
(MC, 1898: I) diz: "Das escolas nao sahem exclusivamente profissionais (...)as geray6es
modernas contam trabalhadores, que, embora com fraco pecUlio, aquelle que e compatfvel
corn a pobreza do meio, se dedi cam de boa vontade aexplora9ao das questoes cientfficas
e praticas e nao se acanham em apresentar os resultados das suas lucubra96es. Por outro
Iado, os trabalhos puramente cientfficos nao deixam deter os seus cultores. Aqui apenas h'1
tendencias. Os Jaborat6rios, no ensino medico, ainda sao a bem dizer um mytho. Recursos
ausentes por toda a parte. Apesar disso (...) nao falta quem se interesse pelos grandes
problemas da pura ciencia, embora corn um interesse que a pouco mais do que plat6nico
consegue levantar-se". Apesar destas dificuldacles em laborat6rios e outros recursos materiais, Bombarda reconhece no mesmo artigo que "Nos hospitais euma lide incessante, nas
sociedades cientfficas nunca ha falta de assunto; os jornais meclicos enchem-se de trabalhos
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e notas em que pelo men os a originalidade clfnica nunca falta". Ainda na mensagem
enviada ao I Congresso Nacional de Medicina din1 que "em Portugal a formac;ao dos
Medicos e superior ados outros pafses masque os meios para a pnltica e para a in vestigac;ao sao escassos, verificando-se falta de servic;os especiais e de laborat6rios"
(MC,1898: 157).
Apesar das dificuldades que os medicos portugueses enfrentam, Costa Sim5es, em
Coimbra, defende a investigac;ao microbiana, dedica-se ao estudo da Histologia e da Fisiologia e cria o respective laborat6rio, introduzindo em Portugal, o Metodo Experimental, na
Universidade. Em consequencia do seu trabaTho, serao introduzidas na Universiclade, em
1886, as disciplinas de Histologia e Fisiologia.
Embora, em 1886, Augusto Rocha tenha fundado na Universidade de Coimbra um
laborat6rio de Microbiologia, onde se faziam am'ilises de agua e de produtos patol6gicos e
em que se apoiava para ministrar o seu ensino, foi Camara Pestana, em Lisboa, no Instituto
Bacteriol6gico, fund ado em 1892, que maior impacto produziu na ciencia medica, garantindo a institucionalizac;ao da Microbiologia portuguesa (Pereira e Pita,1993:664).
Segundo Catroga ( 1988) o amplo desenvolvimento cientffico que se verifica no fim do
seculo XIX, infcio do Secu1o XX, em que se insere o desenvolvimento da medicina moderna, fu nda-se e ganha unidade pela adesao ao positivismo, que se torna nesta epoca a
concepc;ao cientffica e ideol6gica predominante na sociedade portuguesa. Esta clominancia
ter-se-a dado pelo facto de o positivismo ter conseguido condensar e reflectir os conflitos
sociais e polfticos que atravessavam a sociedade portuguesa na altura (Catroga; 1988:153 e
ss.). Ao colocar explicitamente em causa o pensamento teol6gico ea sua expressao s6ciopolflica, em nome de um sabertido por detinitivo, valorizava-se a crenc;a na perfectibilidade
humana, <uudando a desenvolveruma visao anti-pessimista do homeme da sociedade. Por
is so, a ele aderiram os intelectuais que exprimiam as aspirac;oes sociais e polfticas dos
sectores marginalizados pelo regime.
A recepc;ao do positivismo em Portugal, em que as Escolas Medico-Cirurgicas tem
importante papel, nao se deu de forma punt mas heterodoxa, abrindo caminho a varios
contributos de cariz anti-teol6gico e anti-metaffsico. Segundo Catroga ( 1993: 573 e ss)
trata-se de um positivismo sincretico, onde cont1uem vatias influencias, por vezes contraclit6rias. P01·em, apesar das suas diferenc;as, interligam-se num grancle movimento que
pro mete a definiti va libertac;ao do espfrito clas influencias teol6gicas e metaffsicas. Para
alemclas inlluencias de Comte e sobretuclo de Littre encontram-se as de Spencer, de Stuart
Mill, de Haeckel, de Darwin, de Claude Bemard, de Huxley de Lombroso, de Ferri, etc..
Estas int1uencias constituem uma corrente eclectica em que a caracterfstica essencial se
define cad a vez mais pela clefesa da ciencia sem qualquer t1delidade exclusiva a uma
tilosotia. Assim, paulatinamente, o positivismo foi-se diluindo nu ma posic;ao que Catroga
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designara por cientismo (1988: 191 e ss). 0 autor caracteriza o cientismo por urn conjunto
de concep96es que directa ou indirectamente aceitam a ciencia como forma terminal do
conhecimento humano, procurando inferir dos seus resultados, apesar do seu valor problematico e parcelar, leis de validade universal, nomeadamente a lei da evoluyao, a partir das
quais se sistematiza uma visao do mundo e de vida, anti-teol6gica e anti-metaffsica e tida
por definitiva (Cau·oga, 1993:583 e ss). Esta visao do mundo a que e au·ibufdo um estatuto de
objectividade e de universalidade, caracterfstico das ciencias naturais, foi incorporada
pelo projecto republicano que, pretendendo demarcar-se do bloco aristocrru:ico-clerical e
de propostas colectivistas, visava regenerar a sociedade do ponto de vista econ6mico,
politico, morale intelectual (Cau·oga, 1977:295 e ss).
Partindo dos resultados obtidos pelas ciencias naturais e da sua aplica9ao no desenvolvimento industrial, acreditava-se que as ciencias da sociedade seriam igualmente capazes
de produzir conhecimentos uteis e consensuais para aplicar na ordenayao racional da
sociedade e que a crescente cientifizayao de todos os dornfnios ea sua gradual traduyao
em termos de educaylio popular, acabariam por anular a visao teol6gica do mundo
(Catroga, J 977:310 e ss.). Daf a importancia que os republicanos atribufram ao combate
anti-clerical, radicalizando-o, aeduca9ao e ao desenvolvimento da ciencia, como meios
de obter a perfectibilidade human a ea sociedade ideal, em que o home m nlio necessita.ria
mais de Deus.
Neste contexto os cientistas e intelectuais em geral tinham urn a fe inabalavel nos
resultados da ciencia e empenhavam-se na transformayao da sociedade. Concebiam a
ciencia como forma definitiva do conhecimento nao questionando os seus resultados. A
ciencia u·ansf01mou-se no ceme da ideologia do progresso que combateria a supersti9ao, o
obscurantismo ea opressao (Hobsbawm, 1988:360).
No campo da Medicina a ideologia cientista eo uso do metodo positivo, seriam
determinantes na transformayao da sua pratica de moldes especulativos e metaffsicos
nu ma pratica positiva, caracterfstica da Medicina Modema. Por ouu·o !ado, sob a intluencia
directa do cientismo funda-se urn novo campo clillico- a Psiquiatria e particularmente a
teoria da degenerescencia, que em Julio de Matos recebe intluencias de Comte e de Spencer,
em Senna de Spencer e em Miguel Bombarda de Haeckel, para ale m dos contributes do
novo ramo medico e das escolas de criminologia italianas. Tambem a Medicina Social se
desenvolveu neste contexto te6rico/ ideol6gico. Os Higienistas visavam a construyao de
uma nova ordem pela ciencia, au·aves de uma disciplina sintetica, estreitamente ligada aos
multi pios aspectos das ciencias sociais e humanas, procurando intervir aescala das grandes unidades socio-polfticas, nacionais, governamentais e administrativas para transfermar, de acordo com o fim em vi sta, ao mesmo tempo estruturas e acyao (Murard e
Zylberman: 1987). A transforma9ao visada efectuar-se-ia atraves de uma evoluyao gradual, usando a persuasao ea pedagogia, aliando-se aeduca9ao uma serie de mecanismos de
natureza psicopedag6gica e tecnicas normativo/axiol6gicas.
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Foi a fe absoluta na racionalidade cientffica e na possibilidade de contribuir para o
progresso social, por analogia corn os resultados obtidos na economia, que inspirou a
medicalizac;ao das classes populares na !uta contra os t1agelos sociais e por conseguinte o
desenvol vi mento do Higienismo Social e de prciticas que viriam a originar o Servic;o Social
(Aron:1988).

2. Caracteriza~ao das praticas medico-sociais
Os progressos que se veritlcam no campo Biomedico a partir do fim do seculo XIX
fundados na ideologia cientista, virao a concretizar-se em realizac;oes que serao mm·cos
fundamentais do ulterior desenvolvimento da Medicina em Portugal, tanto na area daMedicina Social como na da Medicina Hospitalar e do desenvolvimento das Especialidades
Medicas.
2.1. A Medicina Social no Fim do Seculo XIX e Infcio do Seculo XX
Na area da Medicina Social clestacamos a importancia da realizac;ao do I Congresso
Nacional de Medicina, em 1898, organizaclo pela Socieclacle das Ciencias Medicas, no
seguimento do qual se viria a organizar a !uta contra a tuberculose, coma criac;ao em 1899
da ''Assistencia Nacional aos Tuberculosos"(ANT), por iniciativa da Rain ha D. Amelia e
a seguir da "Liga Nacional contra a Tuberculose", por iniciativa da Sociedade das Ciencias Medicas de Lisboa, com o apoio da Sociedacle de Medicina e Cirurgia do Porto.
Enquanto a primeira iniciativa esta voltacla para a assistencia, a Liga visa sobretudo
informar e vulgarizar conhecimentos cientfficos sobre a tuberculose, atraves de folhetos,
de conferencias, da imprensa e estudar e intervir sob re questoes sociais, nomeadamente
sobre legislac;ao, controle da qualidade dos alimentos, higiene do meio, me1horia das condic;oes de habitac;ao, etc. (MC, 1899:227 e s). Pelos objectivos que se propoe e pe1as tarefas
que vem a assumir (realiza 4 Congressos entre 1901 e 1907, pro move conferencias, ab re
cursos de higiene popular, distribui folhetos de propaganda sobre higiene, sffi1is, etc.) e
pelos metodos que emprega, a Liga viria a ser uma referencia significativa no campo da
Medicina Social em Portugal. Com efeito Miguel Bombarda ao anunciar a criac;ao daANT,
diz que a assistencia nao eo aspecto principal da !uta contra a tuberculose, defendendo a
necessidade de ir as causas, modificando o terreno pe1a melhoria das condic;oes de vida
das classes proletarias, atacando a transmissao informanclo o povo, por meio de folhetos,
conterencias,jornais e coordenando a acc;ao do medico e do filantropo, comvista aprotilaxia
(MC,I899:2 11 es).
Esta profilaxia em sentido moderno funda-se no conhecimento da ciencia, para transformar a sociedade e particu1armente as condic;:oes de saucle, a partir do desenvolvimento
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de uma eficiente organizac;ao sanitaria que abranja toda a populac;ao.Assenta na convicc;ao de que muitas doenc;as tbn origem social ou pelo menos sao em grande parte devidas
a causas sociais e sempre tem consequencias sociais. Assim, para alem dos cui dad os
medicos, requer-se outro tipo de intervenc;ao que se deve integrcu· num quadro mais alargado de reformas sociais, visando a Iuta contra o pauperismo, o desenvolvimento da protecc;ao social, a luta contra a habitac;ao insalubre, a melhoria da alimentac;ao das classes
trabalhadoras, das condic;oes de trabalho, reformas que, segundo Miguel Bombarda e outros medicos progressistas, se deveriam basear na associac;ao e nos direitos numa perspectiva laica e nao religiosa (Martins: 1993a)
A organizac;ao da !uta contra a tuberculose surge na continuidade de um intenso debate
que se desenvolve a partir da decada de 80 sobre problemas de higiene nos hospitais,
separac;ao dos doentes por patologia e distinc;ao enu·e problemas clfnicos e sociais (MC,
1883: 36, 52, 85, 116, 139, 147 e 271). Por outro lado, em 1885 e aprovado um projecto
sobre "Regulcu·izac;ao dos socorros domiciliarios a cholericos em Lisboa" (MC,l885:253
e s) e procura fazer-se a profilaxia das doenc;as da infancia, causa de elevada mortalidade
(MC, 1892:73 e ss), em que se empenham entre outros Silva Carvalho e Miguel Bombarda,
que defendem a criac;ao de dispensaries ea visitac;ao domiciliaria para evitar a sobrelotac;ao
dos hospitais e proceder a educac;ao das maes. Estas questoes ea hospitalizac;ao de alienados, a hospitalizac;ao e educac;ao de crianc;as idiotas e epilepticas, a vacinac;ao obrigatoria,
a profilaxia da tuberculose ea criac;ao de sanatorios, entre outras, viriam a fazer parte das
propostas votadas no I Congt·esso Nacional de Medicina,realizado em 1898 (MC,1898:J90
e s).
Como resultado deste debate, Augusto da SiIva Carvalho e encarregado pela Rainha
D. Amelia, em 1893, de organizar e dirigir o primeiro dispensario pcu·a crianc;as com men os
de 12 anos, que ela manteria financeiramente e onde, por sua exigencia, trabalhariam as
irmas dominicanas. 0 dispensario viria a ocupar-se da vacinac;ao gratuita, do en sino de
pn'iticas de higiene e assistencia infantil, da disu·ibuic;ao de leite as crianc;as que nao podiam ser alimentadas ao peito, da assistencia alimentar, medica e cirurgica as crianc;as
pobres (Martins, 1993a:60). Depois da fundac;ao deste dispensatio foram cri ados outros e
instituic;oes de protecc;ao a infancia, por iniciativa da Misericordia de Lisboa, que tradicionalmente se ocupa da assistencia a infancia, da Camara da Figueira da Foz e de instituic;oes de assistencia publicae pcuticular (Mmtins, 1993a:61). Nestes dispensaries tera infcio
a pn1tica da visitac;ao domiciliaria, que se realizara a partir da acc;ao voluntaria de senhoras da sociedade e da propria Rainha.
Tambem aAssistencia Nacional aos Tuberculoses (ANT), abre varios dispensaries
anti-tuberculoses em varias cidades do pafs, sendo o primeiro inaugurado em Lisboa, em
1901, por proposta deAntonio Lencastre (Martins, 1993a:56). A partir destes dispensaries
realizar-se-a uma assistencia domiciliaria, procurando combater-se as causas sociais da
tuberculose e de outros flagelos sociais.
lnterven~iio Social n"20, 1999
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Para alem da !uta contra a tuberculose e contra outros flagelos sociais e da protec~ao a
infancia, os medicos mais conscientes da vertente social da doen~a, na Sociedade das
Ciencias Medicas de Lisboa, debateme procuram propor solu~oes para diversos problemas sociais que afectam as condi~oes de vida das popula~oes pobres, constituindo em
alguns casos comissoes para apresentarem propostas aCamara de Deputados. Destacamse, entre outras, as seguintes quest6es, que mereceram a aten~ao da Sociedade: legisla~ao
!aboral (lei do descanso semanal dos trabalhadores, 1902), efeitos do ensino secunda.rio na
saude mental dos alunos, habita~ao insalubre, remodela~ao da assistencia, carestia de vida
e aumento dos impostos, ali menta~ao dos operarios, cria~ao de lact<1rios, creches, previdencia open1ria, higiene escolar (MC entre 1983 e 1903). Quando em Novembro de 1906,
Alfredo da Costa toma posse do cargo de Presidente da Sociedade das Ciencias Medicas
de Lisboa, no discurso inaugural refere a necessidade da Sociedade se preocupar mais
comas questoes da Medicina Social, nomeadamente corn as questoes da habita~ao, educa~ao, alimenta~ao e assistencia. Refere a necessidade de se realizarem inqueritos para
se conhecer a s itua~ao, a serem aplicados pela classe medica e associa~oes de classe,
coma colabora~ao de informadores do meio open1rio, segundo o modelo de Calmette.
Propoe ainda que se realize urn congresso social (MC, 1906:246).
Entre os ultimos anos do seculo XIX e os primeiros do seculo XX, "A Medicina Contemporanea" da conta de intenso debate sobre questoes de assistencia, particularmente da
assistencia ainfancia, em que se procura clarificar a diferen~a entre a assistencia organizada segundo as directrizes da ciencia e aquela que s6 se baseia na pura caridade. Sobre
este ass unto Miguel Bombarda din\ em 1898 (MC:241): "0 que se faz la fora e deixar a
cada urn as suas crem;as e procurar o m6bil das ac~oes sociais em alguma coisa de mais
solido e de mais positivo (..... ).As necessidades sociais sao estudadas pela ciencia, os
remedios ea profilaxia sao igualmente objecto de estudo e e ainda na ciencia que se vao
conquistar (... ) aqui s6 ha iniciativas de pura caridade em que se acham embmlhados os
idealismos religiosos". Apresentam-se modelos de organiza~ao da assistencia naAiemanha (Sistema de Elberfeld) e em Inglaterra, e fazem-se propostas concretas para a
organiza~ao da saude e assistencia que sao sempre encaradas em estreita inter-rela~ao
(MC, 1903: 18).
2.2. Crise na Medicina antes da Implanta~ao da Republica: A Necessidade de
Reformas Estmturais
Depois do Congresso Internacional de Medicina de 1906, em que se consagram os
exitos alcan~ados pela medicina portuguesa nos ultimos 15 anos e se refor~am as preocupa~oes dos meclicos tanto em rel a~ao ao desenvolvimento da meclicina social como das
especialiclacles medicas, continuam a manifestar-se preocupa~oes de natureza social, expressas, por exemplo em Novembro de 1907, por Oliveira Feijao, ao pronunciar, como
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presidente, o discurso de abertura da Sociedade das Ciencias Medicas, sobre "Previdencia
eAcidentes de trabalho", dizendo que se a ciencia faculta novos meios, estes devem ser
usados para proteger os que cooperam no trabalho industrial, os open\rios, que ate ha pouco
mendigavam aquilo a que tinham direito. Elogia aAlemanha por se situar na vanguarda de
pafses como a Suf~a, a Austria, a Noruega, a Inglaterra, a Dinamarca, a Italia ea Fran~a,
em relac;,;ao a protecc;,;ao social e critica P01tugal pelo atraso neste campo e sobretudo por
nao aplicar devidamente a pouca legi sla~ao que promulga.
Em 1908 verificam-se algumas discuss6es na Sociedade das Ciencias Medicas de
Lisboa sobre o problema da assistencia publica, insistindo-se na insuficiencia da legislac;,;ao
portuguesa (MC, 1908:117). No entanto, assinala-se uma crise na Sociedade das Ciencias
Medicas de Lisboa, reflexo da crise que atravessa a Medicina no pafs e que Francisco
Gentil, no seu discurso como Primeiro Secretario, assinala em Novembro desse ano: "Se o
anno que terminou foi melhor do que os anteriores, isso s6 mostra que ha ainda boas
vontades aproveitaveis para combater as causas extrfnsecas e intrfnsecas da no ssa decadencia, e que temos o clever impreterfvel de trabalhar pelo bom no me d' esta casa e da
medicina portuguesa.". Prop6e como meclidas para transformar a situac;,;ao: a refonna do
ensino meclico de que se ocupa h<'i mais de um ano a Escola Medica de Lisboa, a reforma
dos hospitais, a criac;,;ao do internato e externato medicos, a retoma de cursos de apelfeic;,;oamento para medicos, iniciados em 1902 por Miguel Bombarda, a criac;,;ao na Sociedade de
secc;,;6es especiais, que realizem anualmente congressos de medicina, de cirurgia, de
urologia, etc. onde se preparem trabalhos para apresentar nos congressos internacionais, a
!uta dos meclicos e cirurgioes pelos seus interesses, quanto as condi~6es de trabalho nos
hospitais (MC, 1908:393 e 394).

2.3. A Republica: Concretiza~ao deAlgumas Reformas
Ap6s a proclamac;,;ao da Republica a classe medica esteve envolvida nas diferentes
reformas, nomeadamente na do ensino medico, na organizac;,;ao do funcionamento do Hospital de Santa Mmta, como Hospital Escolar (MC, 11°39, 2110/9 10), na preparac;,;ao para
1912 da realiza~ao do Congresso Nacional de Medicina e Cirurgia eo m duas sec~oes
organizadas de forma independente, na refonna dos Hospitais Civis, no desenvolvimento
da assistencia domicili:iria, na remodelac;,;ao do servic;,;o de internato e externa to medico e
procm·a pressionar o poder atraves do meclicoAugusto de Vasconcelos, eo m vista a constru~ao de uma maternidade, que ele proprio havia proposto no ano anterior na Socieclade e
adefini~ao de uma polftica coerente de protecc;,;ao materno-infantil. P01·em, dentre estas
quest6es a que mais polemica viria a levantar seria a da reforma dos Hospitais Civis (MC,
1912a 1915).
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2.4. A Reforma dos Hospitais Civis

Em 1912 surgem em ''A Medicina Contemporanea" artigos assinados por Arruda Furtaclo sobre a necessidacle cl areform a dos Hospitais Civis (MC, 1912: 392 e 399).As lacunas
que refere para fundamentar essa necessidade sao: a nao existencia de servi9os
especializados e con·espondentes enfermarias, a falta de pessoal face ao numero de doentes, a baixa remunerayao do pessoal clfnico e auxi1iar e sobretudo a ausencia de verbas.
Num desses artigosAnuda Furtado din1: "Dirigir os hospitais mesmo e cousa impossfvel.
As peias burocn1ticas e as peias econ6micas inutilizam todo o esfor9o (....) Nao ha realmente quem dirija -ha quem ande quase mendigando o que deveria ter for9a para imp6r"
(MC, 1912, 11°49:392). Ainda em 1912 se publica urn artigo sobre "Hospitais Moclernos"
onde se infonna cla cria9ao de uma comissao para elaborar um projecto para construyao
de um hospital em Lyon, que contemple j<1 no seu funcionamento normas cientfficas de
higiene (separa9ao dos doentes por patologia, limite do numero de doentes por enfermaria,
etc.), quadro de pessoal de enfermagem, quartos de isolamento para determinadas patologias, nao aclmissao de tuberculosos, etc. (Mc,1912:337). Sera publicado ainda em 1912
pela direcyao dos Hospitais Civis urn regulamento provis6rio que restabelecia os serviyos
de Internato e Externa to Medico.
Em 1913 continuam a publicar-se artigos deArruda Furtado, Mac-Bride, Ant6nio de
Azevedo, sobre os Hospitais Civis (MC,l9 13: 103, 142, 166, respectivamente) em que as
tematicas principais sao: a admissao nos hospitais de velhos miseraveis e de invalidos de
quem a assistencia deveria ocupar-se, a necessidade de descentralizayao dos casos mais
simples para hospitais da provfncia, o aumento dos subsfdios ahospitalizayao por parte das
Miseric6rdias e das Camaras Municipais, o desenvolvimento da assistencia domiciliaria.
Basicamente defend em a organizayao raciona 1cl a assistencia em Lisboa, pela coordenayiio das cliferentes obras publicas e privaclas, ja prevista pela reforma de 1901eo desenvolvimen to da assistencia domiciliaria eo m a participa9ao de enfermeiras, como acontecia
nas cidades inglesas e americanas, eo mo objectivo de climinuir o internamento hospitalar,
o que alias o Hospital deS. Jose pretencleu fazer no final do seculo XIX, em colabora9ao
coma Misericordia de Lisboa.
Desde 1908 publicam-se em "A Medicina Contemporanea" informa96es sobre assistencia clomicili<1ria nos Estados Unidos, em Baltimore, Boston, New York, Philadelphia e
Chicago (MC, 1908:56), sobre Escolas de Filantropia naAmerica, descrevendo-se a mais
antiga emNew York como clirigindo-se a ambos os sexos, que se queiram ocupar a titulo
voluntario ou coma modo de vida aassistencia publica ou privada, sendo formada por tres
secy6es: Escola, Bureau de Pesquisas Sociais e Biblioteca de Estudos Sociais
(MC; 1910:297) Noticia-se ainda a introduyao do tratamento moral dos hospitalizados nos
Hospitais de New York, onde se considera que 2/5 dos hospitalizados necessitam desse
tratamento. Este sera realizado por oito visitadores, secundados por auxiliares benevolos,
que se ocupam de conselhos de higiene e do encaminhamento dos doentes para obras que
lntervcn.;iio Social n"20. 1999

os poderao ajudar (MC, 1910: 184). Estes artigos e notfcias evidenciam que para os mcdicos portugueses ecada vez mais clara a relac;ao entre o funcionamento racional dos
hospitais eo desenvolvimento de medidas de protecc;ao e de assistencia a populac;ao,
especialmente a mais pobre e comec;am a sentir a necessidade de profissionais que se
ocupem especificamente desta tarefa.
Ainda em 1913 o governo publica um decreta sobre a reforma hospitalar, vindo posteriormente a nomear os directores dos hospitais civis. Sobre este decreta, Arruda Furtado
(MC, 1913:295) refere a sua importancia apesar de deixar por definir questoes fundamentais sendo diffcil prever a sua consequencia. Defende que teria sido melhor terem-se
apenas nomeado os directores e deixar ao seu criteria os outros aspectos da reforma. Por
outro !ado, considera que, se nao se resolve a questao econ6mica e se nao se melhoram os
salarios do pessoal, os directores pouco poderao fazer.
Francisco Gentil pertenceu a comissao que geriu os hospitais entre 20/6/913 e 1ulho de
19 14, na qualidade de relator des sa comissao. Em 1915 publica em "A Medicina Contemporanea" um conjunto de seis artigos sobre a reflexao que a comissao fez e as propostas
que apresentou ao governo, mais concretamente ao Ministro do Interior, de quem dependia
(1915: 153/155,166/168, 171/176, 179/183, 195/197,211/212).SegundoFranciscoGentil as
questoes principais que afectam os Hospitais Civis sao: a falta de dinheiro, a falta de
organi za~ao e de disciplina, a realizac;ao de pouco trabalho util, o tratamento insuficiente
dos doentes, a ma alimentac;ao, 0 perigo do contagia para doentes e pessoal, devido a falta
de higiene ea acumula9ao de doentes, a faita de instalac;oes ea falta de pessoal clfnico e
de pessoal de enfermagem.Assim, em FevereiJo de 1914 a comissao apresentou ao Ministro do Interior um certo numero de bases com vista apromulgac;ao de uma Jei, que colocasse os hospitais em condi96es de evoluir a coberto das vicissitudes polfticas. Segundo Francisco Gentil, em Dezembro de 1914 foi promulgado um decreta promissor que cntretanto ja
havia sido revogado. Considera a situac;ao dos Hospitais Civis deploravel e por isso se
propoe, eom a publicac;ao desta informac;ao, contribuir para o seu debate.
Entre as propostas apresentadas, em 1914, ao governo, salienta: a reorganizac;ao do
Internato Medico, a criac;ao de especialidades, a reorganizac;ao do quadro de pessoal
auxiliar dando aos enfermeiros a par de melhor forma9ao profissional, melhor remunera9UO, incutindo-lhes a noc;ao do seu justo valor e da aIta func;ao social do seu trabalho, a
melhoria da alimenta9ao dos doentes, a cria9ao do conforto indispensavel aos que sofrem,
a orientac;ao dos servi9os clfnicos de forma a que concorram para a protilaxia geral e para
o nipido e bom tratamento das vftimas de qualquer acidente, a transforma9ao dos hospitais
em escolas de educac;ao de ciinicos e de enfenneiros. A proposta contemplava a necessidade de autonomia dos servic;os de apoio ao grupo dos Hospitais Civis e nao a sua depcndencia da Provedoria Central de Assistencia, a necessidade de uma contabilidade e cscri turac;ao independentes ea necessidade de um funcionario nao medica- adminislrador
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adjunto, para a!em dos directores que deveri am mudar, pelo men os parcialmente, de seis
em se1s an os.
Sobre a importancia das reformas Francisco Gentil afirma: "Em cada enfennaria o
numero de doentes imobilizados durante semanas, por falta de exame clfnico, avulta; o
movimento de safdas e pequenfssimo. 0 n(tmero dos que deveriam transitar para asilos ou
ter alta pode calcular-se em l/3 da populac;ao hospitalar e dali deriva que sendo de 30 dias
a permanencia media individual nos hospitais italianos, franceses, alemaes (....) descendo
a um mfnimo de 24 dias para aAustnllia ea um maximo de 41 dias para a Noruega (...)
entre nos era de 39,77 dias em 1896 I 1897 e de 48,41 em 191111912 (...)continuando a
aumentar nos hospitais de Lisboa por insuficiencia de pessoal clfnico, pelas mas instalac;oes clfnicas, pe1a ausencia de meios de diagn6stico e de muitos meios terapeuticos indispensaveis." Diz ainda que sal as com capacidade para 30 ou 40 doentes sao ocupadas por
70 ou 90 e que mesmo com esta "acumulac;ao repugnante" nao temos o numero de camas
necessarias.
Apesar deste debate e da clareza e qualidade das propostas sobre a reforma hospitalar,
esta nao se realiza coma abrangencia que a categoria medica considera necessaria. 0
descontentamento com as condi~oes de trabalho nos Hospitais Ci vis de Lisboa viria a
culminar em 1917 com uma manifestac;ao dos clfnicos desses hospitais, classiticada por
Armda Furtado (MC, 1917: 177) "em termos de rara e desusada violencia" tendo sido entregue uma representac;ao ao Ministro do Interior para apresentar a Camara de Deputados,
para discussao, o projecto ja apresentado anteriormente, com algumas correcc;oes.
2.5. Descontentamento da Categoria Medica coma Republica
Durante 1917, para alem da polemica sobre os Hospitais Civis, voltam a tratar-se corn
algum destaque temas de Medicina Social. Devido a situac;ao de guerra em que opals esta
envolvido, as condic;oes de vida pioram ea higiene da capital parece ter-se agravado.
Assim sao publicados em "A Medicina Contemporanea" deste ano varios artigos sobre a
falta de generos, a carestia de vida, a epidemia de febre tyfoide em Lis boa que existe desde
1915, com novo agravamento clescle ofinal de 1916 eainda umaepidemiade raiva. Marck
Athias refere-se a esta epidemia ea situac;ao sanit<1ria do pafs corn indignac;ao por, numa
epoca ern que se conhece a origem da doenc;a, nao se tomarem as devidas medidas para
evita-la: "deixemos que nos responda quem tern a seu cargo cuidar da higiene da capital"
(MC, 1917: 89). 0 aumento da tuberculose, devido aguerra, obriga aorganizac;ao da assistencia aos mi Iita res tuberculosos. Em 24/11/19 17, publica-se o Regula mento da Assistencia Domiciliaria aos Militares tuberculosos, Hospitais-Sanat6rio e Comissao Central
(MC, 191 7:347). Esta assistencia assenta em duas entidades: Comissoes deAssistencia e
Agentes de Yigilancia. Discute-se sob re a designac;ao clestes agentes por pocler apresentm·
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uma conota~ao repressiva, sobre a dificuldade de encontrar pessoas devidamcnte
habilitadas e dedicadas para o cargo, que se considera que deve ser remunerado. Sao
fun~oes destes agentes: velar pelas prescri~oes medicas relativas ahigiene e t:ratamentos,
pela profilaxia anti-tuberculosa do meio em que vivem, informar a comissao de irregularidades e da situa~ao moral e material dos tuberculosos e de todas as circunstancias que
concorram para o bom andamento da doen~a. Se os doentes nao cumprem as orienta~oes
ou nao tem apoio familiar podeni ser suspensa a ajuda ou serem internados em hospital
especial. As comissoes lutarao igualmente contra o alcoolismo a contra a sffilis.
Para alem dos aspectos referidos destacam-se ainda em 1917 sobre Medicina Social
do is artigos, um da autoria de Manuel de Vasconcelos sobre "A Mulher eo Trabalho
Industrial" (MC, 1917: 153/156) e outro de Bento Carqueija sobre "A Vida Portuguesa"
(MC,1917: 349 e s) em que se fazem compara~oes entre as mas condi~oes de vidaede
trabalho dos openirios em Portugal e em outros pafses da Europa, nomeadamente em
lnglaterra, onde se procede aformac;ao de superintendentes de fabrica, que se ocupam da
divulgac;ao dos oireitos sociais e da criac;ao de servic;os sociais de apoio, com vista a
valorizac;ao dos operarios, que s6 dessa forma podem contribuir para o desenvolvimento
nacional.
Devido aos efeitos da guerra, a situac;ao do pafs piora, reflectindo-se negativamente
nas condi ~oes de vida da populac;ao. Do exterior surgem ecos de medidas de protecc;ao
social e de valoriza~ao da Medicina Social, que nao sao acompanhadas por Portugal. A
categoria medica reflecte desilusao face ao exercfcio do poder, no novo regime e saudosismo em rela~ao ao prestfgio social e polftico da Medicina do infcio do seculo, capaz de
colocar os interesses da comunidade acima de interesses corporativos, revelando plenamente a sua consciencia social e humana. Esta desilusao ea deteriorac;ao das condic;oes de
trabalho e remunerat6rias levarao os mecl.icos a desencadear vruios processos reivindicativos,
nomeadamente em relac;ao a lei sobre o Seguro Social Obtigat6rio na D oen~a (decreto
5639 de 1919), nos aspectos em que sao lesados (tabela de vencimentos desadequada as
condic;oes do meio, comprovac;ao da pobreza, objecto de assistencia gratuita, liberdade de
escolba do medico pelos associados, etc.), chegando-se, depois de esgotados outros recursos, a realizac;ao de uma greve de medicos mutualistas. Tambem os medicos municipais
reivindicam melbores salarios, reformas e defin i~ao de zonas de abrangencia, para que
cad a medico nao atenda mais de 1200 doentes (MC,1920:57 e 249). Pro testa ainda a
categoria medica sobre a nomeac;ao de pes so as da confianc;a do poder para cargos, sem
realizac;ao de concurso e presta~ao de pro vas (MC,1920:119).
2.6. Desenvolvimento da Medicina Social e das Especialidades no P6s-Guerra: 0 papel de
Costa Sacadura
Reflectindo as dificuldades da epoca, coma eleic;ao de Costa Sacadura para a presidencia da Socieclade das Ciencias Medicas de Lisboa, para o anode 1922/23, esta Socic(l<llk:
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retoma eo m gran de intensidade temas caros a Medicina Social. No discurso inaugural
(MC, 1923: 1), Costa Sacadura e claro: "A Sociedade das Sciencias Medicas de Lis boa
dentro da esfera da sua ac~ao scientffica, precisa de integrar-se no movimento nacional
que se esbo~a para an·ancar o pafs da apatia corn que assiste ao engrossamento da onda
am1rquica que amea~a subverte-Jo." Considera que o que se tem sido feito em Portugal em
rela~ao a medicina social e mau ou incompleto o que nao contece por ignorancia ou por
falta de meios,ja que estes "tem-nos havido de sobra para solver compromissos da mais
duvidosa necessidade". Assim, em sua opiniao, o Estado nao tem agido por incuria e por
desleixo. Aponta as seguintes solu~6es:
- auxflio do Estado as instinti~6es pruticulares, exigindo delas o cumprimento integral
dos seus deveres;
- dissemina~ao de institutos de puericultura em todo o pafs;
- fiscaliza~ao rigorosa sobre a qualidade do leite a fornecer as crian~as que nao
podem ser amamentadas pelas maes;
- difusao de maternidades pelas capitais de distrito com obras anexas de puericultura, escolas de enfennagem especializadas, cursos de visitadoras, mutualidades
maternas, cantinas para maes, asilos para gravidas desamparadas e para maes
pobres, consultas especiais para gravidas e puerperas, consultas para recem-nascidos, creches e lactarios;
- aproxima<_;:ao do Estado dos centros cientfticos para se munir de elementos que !he
permitam promulgar leis, ja que neste campo tudo esta por fazer.
Nesta linha de preocupa~6es a Sociedade das Ciencias Medicas de Lisboa suscita a
constitui<_;:ao de comissoes para estudarem e fazerem propostas, nomeadamente sob re a
assistencia a retardados escolares e sobre a profilaxia da tuberculose. A comissao sob re
assistencia a retardados escolares, constitufda por Victor Pontes, Jose Magalhaes, Pacheco
de Miranda e Costa Sacadura prop6e a cria~ao de do is institutos Medico-Pedag6gicos no
Porto e em Coimbra e em Lisboa na Casa Pia, com tres sec~6es: clfnica medica-pedag6gica, sec<_;:ao pedag6gica e sec<_;:ao de visita<_;:ao e de patronato extra-escolar. A Sociedade
enviou o relat6rio a Sociedade de Estuclos Pedag6gicos. A comissao sobre profilaxia da
tuberculose, constitufda por Pacheco de Miranda, Sim6es Ferreira e Cassiano Neves (relator)
apresenta em 9/2/1924, na Sociedade, uma proposta sobre Profilaxia da Tuberculose em
Portugal (MC,l924:57/6 1).
A comissao considera o problema simultaneamente de ordem higienica, medica, econ6mica e social e mais sucintamente de educa~ao, defendendo que o grau de civiliza~ao
de um povo pode ser aferido pela forma como esta questao e encarada. Fazer a profilaxia,
segundo a comissao, e atacar a falta de higiene ea habita~ao insalubre, superpovoacla.
Considera que os resultados verificados antes da Guerra, se devenlm a melhorias das
co ndi~6es sanitarias gerais, da instru<_;:ao e da educa<_;:ao publicas e que depois de 1914, a
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guerra, a carestia de vida, as duas gripes, a maior promiscuidade por falta de habitac;ao, a
decadencia da higiene e limpeza citadinas, contribufram para um novo aumento da tuberculose que se verifica nesta epoca. Propoe varias medidas, solicitando que a Sociedade, se
as considerar dignas de ponderac;ao, as formule e defenda perante os poderes publicos. As
propostas induem o aspecto higienico e social, a assistencia no pafs , a situac;ao de Lis boa
ea criac;ao na Sociedade de uma secc;ao de tuberculose sugerindo a iniciativa de reconstruc;ao da Liga Nacional contra a Tuberculose.
Destacamos de entre as propostas apresentadas, que constituem um piano de acc;ao
global de higiene e assistencia, a criac;ao nos Hospitais Civis de uma clfnica de acidentes
e doenc;as profissionais, segundo o modelo da del Lavoro de Milao, a inclusao de representantes das Faculdades de Medicina, da Sociedade, o director dos Hospitais Civis, etc. na
Comissao de Profilaxia da Tuberculose, institufda em9/911924, a criac;ao de dispensarios e
laborat6rios de higiene distritais, enfermarias ou pavilhoes para tuberculosos e hospitaissanat6rios e sanat6rios. Para Lisboa, entre outras medidas, propoem a criac;ao de quatro
dispensarios e uma escola de enfermeiras-visitadoras.
Na mesma sessao da Sociedade das Ciencias Medicas de Lisboa (9/9/1924) Pacheco
de Miranda apresenta o plano de assistencia medico-escolar, que ha via apresentado tres
anos antes ao Ministro da Instruc;ao e que contemp lava a criac;ao de dispensarios escolares, cantinas, col6nias marftimas e de montanha, escolas para anormais ea formac;ao de
enfermeiras escolares para auxiliar os medicos, exercendo a sua acc;ao junto das famflias,
dando-lhes conselhos de higiene e acompanhando os alunos em todos os aspectos, fazendo-os cumprir as orientac;oes medicas. Esta proposta, que mereceu o aplauso do Secretario
Geral do ministerio, Joao de Ban·os e do Ministro, Julio Dantas, nao viria a concretizar-se
devido apouca permanencia do Ministro no cargo.
A Sociedade de Ciencias Medicas de Lisboa ao dar relevo as questoes de Medicina
Social, reflecte os problemas e preocupac;oes do pals na epoca eo que se passa no estrangeiro, onde por todo o !ado, depois da Guerra, se valotizam as questoes sociais. Assim,
refere-se no relat6rio da comissao sobre a profi1axia da tuberculose, a que acabamos de
nos referir, que em Franc;a, onde existiam apenas 46 dispensarios antes da Guerra, em
1922 existem 439, criados na sua maioria pela Fundac;ao Rockefeller.
Tambem em Portugal, embora de forma tfmida, se procura acompanhar esse movimento promulgando-se legislac;ao !aboral (em 2/9/1923 promulga-se um diploma que modifica a Iegislac;ao concernente ahigiene, salubridade e seguranc;a dos estabelecimentos
industtiais, dirigindo-se ainda a todos os locais onde se exerc;a trabalho profissional, publicos ou plivados), desenvolvendo-se a protecc;ao materno-infantil, o combate atuberculose,
as doenc;as venereas, etc .. Procura melhorar-se a situac;ao das enfermeiras e a sua formac;ao (em 25/11/1923 e publicado o Regulamento da Escola de Enfermagem dos Hospitais
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Civis de Lisboa (MC, 1923:7), as condi9oes de trabalho dos Medicos e sua remunera9ao, a
nfvel de hospitais, de associa9oes mutualistas e de partidos municipais, gra9as ao esfor90
das associa9oes de classe. Em 1924 tern infcio a publica9ao do Boletim da Inspec9ao
Geral da Sanidade Escolar sob a direc9ao de Pacheco de Miranda, Inspector Geral Interino
da Sanidade Escolar. No primeiro numero, custeado pelos medicos escolares, presta-se
homenagem a Costa Sacadura "a quem se deve tudo quanto existe na nossa legisla9ao
sobre higiene escolar" e criticam-se os governos pela "indiferen9a por tu do o que nao
represente interesses partidlli:ios" (MC, 1924:368).
Em 6/12/1924, na sessao solene de abertura da Sociedade das Ciencias Medic as de
Lisboa, Costa Sacadura, eleito pela 3a vez para a presidencia, faz urn discurso paradigmatico
das transforma9oes no p6s-GuerTa, nomeadamente no concemente aos problemas sociais
ea sua resolu9ao. Considera fundamental o papel do medico neste campo, influenciando o
poder, generalizando e aplicando os seus conhecimentos avida dos povos e como tal deve
ser chamado a desempenhar papeis primordiais na vida das na96es. Considera que o
medico pela sua fim9ao, reline condi96es especiais que !he permitem analisar os fen6menos
sociais e esclarecer os legisladores sobre todos os problemas ligados a higiene ea medicina preventiva. Ao inventariar o papel dos medicos na hist6ria, refere-se as transforma96es
ocorridas a partir do seculo XVIII, em que a sociologia se uniu amedicina no terreno da
higiene social. Para esta uniao, concorreu a apari9ao da doutrina e da escola positivistas,
que embora fundadas por Augusto Comte, devem os seus princfpios basilares a dois medicos ilustres: Bichat e Gall. Refere ainda a influencia de Lombroso, que fazendo sair a
crirninologia das maos de moralistas, de fil6sofos e de juristas a faz passar para o domfnio
da medicina, transformando-a em ciencia social de primeira grandeza. A criminologia
passa a ser considerada urn estudo da patologia social, passando a encarar-se o crirninoso
de forma diferente. Refere ainda a importancia da medicina legal para o apuramento da
verdade dos factos e da antropometria pela sua aplica9ao aos problemas da puericu!tura e
da educa9ao.
Para Costa Sacadura a influencia do medico s6 pode ser comparada ado padre excedendo-a. Reconhece que ha problemas sociais que, apesar da competencia dos medicos,
nao se so!ucionam sem a participa9ao de pruticulares e quando isso nao for suficiente corn
a ac9ao dos pr6prios poderes pub!icos. Cabe no entanto aos medicos denunciar· os males a
combater e indicar os meios de combate, estimulando os governantes a safrem da sua
indiferen9a e apatia.Apesar das dificuldades ainda existentes, em sua opiniao, a higiene
social avan9a triunfalmente, tendo asua frente medicos eminentes, devotados acausa que
defendem. Referindo-se a Portugal, onde ha muito os medicos se preocupam com os
problemas sociais ea eles se dedicam, considera que durante a Republica, apesar de
varios medicos terem passado pelo poder, a sua ac9ao em materia de higiene social nao se
fez sentir, a nao ser excepcionalmente. Aponta como causa a instabilidade que tern caracterizado os governos e nao a falta de competencia dos medicos estadistas. Por ultimo,
aponta a necessidade dos medicos aprenderem na sua forma9ao deontologia medicosocial e sociologia e de se combaterem as vias que corroem a sociedade no p6s-Guerra: o
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dinheiro eo egofsmo em que as classes intelectuais se deixaram enredar, esquecendo os
seus deveres. Exorta os medicos: "Des<;amos arua; tomemos contacto com os humildes e
com os ignorantes, levemos-lhe a palavra mans a do nosso evangelho salvador. Demos o
exemplo da sobriedade e da inteireza de caracter, do amor pelo nosso semelhante, do
altrufsmo e da caridade. Unamo-nos todos no interesse do Bern geral (... )para erguer o
prestfgio de classe (... )que, merce decausas multiplas, perdeu 0 lugar proemjnente a que
tem direito e que os mestres do passado tam bem souberam manter ou Jevar bem alto"
(MC, 1924:385).
A Sociedade das Ciencias Medicas de Lisboa ganha neste perfodo novo dinamismo.
Este dinamismo reflecte o avan<;o que se verifica no campo medico expresso pelo desenvolvimento das especialidades medicas (urologia estomatologia, pediatria, neurologia,
ginecologia e obstetrfcia, cancerologia, etc.), da rnedicina tropical e da higiene, pela cria<;ao de sociedades especializadas de Urologia, de Estomatologia, pela realiza<;ao de congresses especializados e em colabora<;ao com o Brasil e Espanha. Destaca-se o Congresso
Luso-Espanhol, realizado em Coimbra, em Junho de 1925, onde sao homenageados os
professores Recasens de Madrid, Cust6dio Cabe<;a e Francisco Gentil de Lisboa eo Dr.
Domingos de Oliveira do Porto, pelos seus trabalhos no campo da !uta contra o cancro
(MC,1925).

3. A Emergencia de urn novo campo profissional
A partir de 1925 aprofunda-se a consciencia sobre a necessidade da organiza<;ao eficaz
dos Servi<;os de Higiene eAssistencia, da utiliza9ao de metodos modemos e de formar um
novo profissional que complemente a ac<;ao do rnedico, atraves de um trabalho de educa<;ao e vigilancia da popula<;ao e da obten<;ao de beneffcios sociais que contribuam para
melhorar as suas condi<;6es de vida. Essa consciencia vem expressa em diferentes artigos
e notfcias publicados em "A Medicina Contemporanea".
Nicolau Bettencourt do Institute Bacteiiol6gico e primeiro assistente da cadeira de
Bacteriologia e Parasitologia, realiza uma conferencia na Sociedade das Ciencias Medicas de Lisboa, em 24/111925 sobre "Higiene eAssistencia na Holanda e em Portugal".
Referindo-se aos progresses que se fazem por todo o !ado a nfvel da Medicina Preventiva,
fundando-se ligas, associa<;6es e empenhando-se as pr6prias universidades neste movimento, Lamenta que Portugal seja dos pafses que caminham na retaguarda e que de 1904/
1905 a 1924/1925 as verbas para a Direc<;ao Geral de Saude tenham descido de 0,29%para
0,08%. Defende uma solu<;ao estatizada asemelhan<;a da Italia, Dinamarca e Romenia e
nao descentralizada como na Holanda. Reconhece o esfor<;o da iniciativa individual a nfvel
da assistencia, considerando que as iniciativas dispersas tem de ser coordenadas e organizadas, nomeadamente o mutualismo e que as Miseric6rdias e outras institui<;6es de
beneficencia necessitam modernizar praticas obsoletas. Apesar das iniciativas individuais, em sua opiniao, o Estado deve, em nome da justi<;a, da profilaxia social e ate da bem
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ordenada economia, intervir a nfvel da assistencia social. Solicita ao Ministro do Trabalho,
presente na sessao, que ouse lanyar as bases de uma reforma modema e bem orientada dos
serviyos de higiene e de assistencia e crie as bases para a sua aplicayao, sem as quais a
reforma e trabalho inutil. Considera que, s6 uma reforma bem conseguida, sera coerente
corn os valores da Republica, que nao tern sido aplicados (MC, 1925 :49/52).
Ao longo de 1925 publicam-se varias notfcias que evidenciam o destaque dado as
questoes da Medicina Social, tanto pela catego1ia medica como pelos poderes publicos.
Destacamos a discussao no Senado Municipal da Camara de Lisboa sobre assistencia
municipal e especialmente sobre assistencia materno-infantil, propondoAzevedo Neves
que a Camara organizasse a obra de protecyaO a crianya desde 0 perfodo pre-natal ate a
segunda infancia, federando e associando as diferentes obras privadas e publicas de Lisboa e cri ando as que faltavam para que esta assistencia fosse completa. Por fim, e nomeada uma comissao para elaborar urn piano para ser apresentado ao Senado. A comissao
sera constitufda, entre outros, por Mello Breyner, Condessa de Rilvas, Ricardo Jorge, Cassiano
Neves, Salazar de Sousa, Costa Sacadura eAzevedo Neves (Me, 1925: 174).
Em 1927 na sessao da Sociedade das Ciencias Medicas de Lisboa, Sara Bonolie! relata
as irnpressoes colhidas em vis ita a instituiy5es do estrangeiro, que se dedicam a protecyao
materno-infantil. Corn base na sua expe1iencia propoe que se articulem todas as pessoas
corn conhecimentos sobre este problema e interessadas: do governo, medicos, clero, de
obras de beneficencia, de organizay5es de operarios e de industriais e que se crie um
"Bureau Central", anexo a um hospital ou enfermaria de c1ianyas para se dedicar a propaganda de ideias de assistencia sanitaria as crianyas, elaborar estatfsticas sobre mmtalidade
e morbilidade infantile orientar a elaborayiio de legislayao ea pratica das instituiy5es
existentes. Considera que o clero podera ter papel importante nesta difusao, sobretudo no
campo. Defende que para a realizayao do trabalho pratico sao necessarias enfermeirasvisitadoras, cuja formayao deve comeyar simultaneamente a criayao do Bureau. Considera ainda que, para alem das enfermeiras-visitadoras, e necessaria um pediatra, que auxilie
na formayao destas e se ocupe dos serviyos clfnicos nas enfermarias de crianyas, anexas,
e de um profissional com conhecimentos de higiene social e de assistencia sanitaria
(MC,l927:173).
Ainda em 1927 e publicado o resumo da uma intervenyao de Femando da Silva Coneia,
no Congresso de Medicina do Porto, entre 22 e 27 de Julho, sobre "Higiene infantile
dificuldades da sua realizayao em Portugal" (MC, 1927 :266/267). Aponta como causas
para o nosso atraso a falta de coordenayao de esforyos, a falta de educayao cfvica, a culpa
das maes pela f~tlta de interesse pelas orientay5es dad as nas consultas, a ignorancia pm·que
nao ha escolas suficientes mas tambem pm·que nao ha penalidades para quem nao as
frequente. Propoe a alianya entre medicos e legisladores, a realizayao de um compendia
sobre higiene infantil, publicado pelo Estado e distribufdo pelas escolas, medicos municipais, parocos e associa96es de beneficencia, a organizayao de sociedades protectoras da
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infancia asemelhmwa da de Lis boa, a penaliza<;ao dos pais que se neguem a cumprir os
princfpios de higiene infantil que !he sejam ensinados eo castigo das autoridades que nao
deem todo o apoio aos zeladores das sociedades de protec<;ao ainfancia. Como se pode
constatar, esta proposta evidencia o canicter repressivo da Higiene Social, que noutras
anteriores aparece atenuado.
Em 1930 a Ora Branca Rumina num artigo intitulado "Um aspecto da assistencia ao
lactante em Lis boa", descreve a sua experiencia como medica dos Lactarios Municipais
para que foi nomeada em 1925, urn mes depois da cria<;ao desta institui<;ao, dirigida por
Jorge Cid. Atendendo ao nosso atraso cultural, considera o lactario o local mais apropriado
para a difusao dos princfpios de puericultura. Diz proceder segundo os ensinamentos do
Servi<;o Social de Casos Individuais, sistema que, em sua opiniao, e cada vez mais usado
em materia de assistencia. Descreve ainda a rela<;ao corn as maes, os metodos utilizados
e os resultados obtidos. Defende que cuidar das crian<;as e um dever e nao um favor ou
esmola (MC, 1930:204).
Em 1932, Ernes to Roma, director da sec<;ao de higiene alimentar do Posto de Protec<;ao aInfancia de Lis boa, propoe ao Director Geral de Saude a cria<;ao de um servi<;o de
fiscaliza<;ao sobre a coloca<;ao de amas eo fornecimento de leite matemo no Posto. Emesto
Roma pretende proteger a crian<;a da ama, que e abandonada com frequencia, controlar a
qualidade do leite ea sua distribui<;ao. Considera como elemento-chave desta fiscaliza<;ao
a visitadora (MC,1932:59).
Quando os clfnicos do Dispensa.rioAnti-tuberculoso de Coimbra apresentam em 1932 o
seu Piano de Luta Anti-tuberculose no ponto 6° propoem a cria<;ao de escolas de enfermeiras visitadoras, subsidiando as alunas e assegurando-lhe coloca<;ao remuneradora
(MC, 1932:227/228). Por sua vez, o Director do Dispensario de Puericultura de Vi ana do
Castelo, Jose Lopes Dias, referindo-se ao atraso do Servi<;o Social no nosso pais, defende
que a polftica de assistencia deveni ter prioridade sobre todas as outras ea cria<;ao de
escolas de Servi<;o Social junto das Faculdades de Medicina (MC, 1934:204).
Emflio de Tovar Faro no artigo "Higiene e Profilaxia- subsfdios para a Iuta" defende
que s6 o dispensario bem orientado pode desempenhar cabalmente a sua fun<;ao na !uta
anti-venerea, tanto pela gratuidade dos servi<;os, como pela sua associa<;ao com a visitadora
social, elo indispensavel entre o doente, a fanu1ia eo servi<;o (MC, 1934: 19).
Manuel Machado de Macedo num artigo intitulado "Assistencia" em que defende a
prioridade na protec<;ao das crian<;as contra a tuberculose, aponta dois metodos para isso:
a visita<;ao domiciliaria, pela visitadora da infancia eo metodo de Grancher de col<>ca<;~o
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de crian9as de famflias tuberculosas em famflias saudaveis. Descreve as seguintes
fUiwoes para a visitadora: aconselhar sobre alimenta9ao, esclarecer e cont:rolar o cumprimento dos tratamentos indicados nas consultas, orientar na obten9ao de beneffcios determinados pelas leis sociais e pelas associa96es das familias, ensinar as maes os princfpios
essenciais de puericultura. A visitadora permite, segundo o autor, uma liga9ao perfeita
entre as fanu1ias, as consultas, os hospfcios e os hospitais (MC, 1935:22/24 e 28/32).
3.1. Emergencia do Servi9o Social Hospitalar
Na sessao de 10 de Mar9o de 1925 da Sociedade das Ciencias Medicas de Lisboa, a Dta
Branca Rumina "relata as suas impressoes de viagem, em Fran9a e n'outros pafses, no
tocante a um processo moderno de assistencia a necessitados- o Servi9o Social no hospital". Descreve a organiza9ao do Servi9o Social na Clinica do Prof. Marfan, moldado nos da
America, onde estes servi9os tern ja gran de incremento. 0 Servi9o Social acompanha os
doentes e verifica se os tratamentos sao cumpridos conectamente, apoia o doente ea
familia morale materialmente. Acentua as vantagens em o pessoal de Servi9o Social ser
remunerado. Considera-o um agente de liga9ao que pretende tirar das institui96es
estabelecidas o maximo rendimento pnlt.ico, apontando-lhes os indivfduos mais dignos de
serem socon·idos. Refere que nos Estados Unidos existem servi9os sociais em 286 hospitais, bem como na Alemanha, Belgica e Holanda. Come9ando nas Clfnicas de crian9as, de
tuberculosos e matemidades tern-se estendido as de doen9as mentais, venereas e cancerosa .Termina fazendo urn apelo aos medicos sobre a necessidade de se instituir entre n6s o
Servi9o Social Hospitalar por serum precioso e indispensavel auxiliar, corn incontestaveis
vantagens para o hospital e para os doentes.
Na mesma sessao (I 0/3/ 1925) Pacheco de Miranda fez uma interven9ao sobre Servi9o
Social no Sanat6rio Populm· de Lis boa. Apoiando-se nos relat6rios do Conselho Central de
Assistencia Nacional aos Tuberculosos, relativos aos anos de 1902, 1903 e 1904, demonstra que, antes deter surgido o ramo da Medicina Social, os membros do Conselho tinhamja
a visao, em toda a sua extensao, da fun9ao social dos sanat6rios. Porem, s6 depois dos
trabalhos do Dr. Cabot, que em 1905 iniciou em Boston as suas tentativas de remodelar os
Servi9os hospitalares, e que a fun9ao social dos hospitais, assim como das institui96es de
beneficencia, de mutualismo e de previdencia, ganha visibilidade naAmerica e mais tarde
na Europa, adquirindo a fei9ao que hoje caracteriza esta fun9ao. Corn efeito, segundo
Pacheco de Miranda, foram os apetfei9oamentos de natureza tecnica que se introduziram
nos hospitais, sobretudo a partir do infcio do nosso seculo, que fizeram ressaltar o limite da
sua interven9ao, considerando os doentes de forma isolada do seu meio sem ter emconta
as causas e consequencias sociais da cloen9a mas apenas a sua patologia clfnica.
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Pacheco de Miranda, ap6s a sua nomea~ao em Setembro de 1920 para dirigir urn a
enfermaria do Sanat6rio Popular de Lisboa, procura aplicar os processos e metodos de
Cabot, elaborando uma proposta que, em Novembro de 1920, entrega ao Ministro da Insllu~ao
Publicae que e publicada no primeiro numero do Boletim da Inspec~ao Geral de Sanidade
Escolar. Nesta proposta procura obter a cria~ao de cursos especializados de Enfermeiras
Sociais, na Escola Profissional de Enfermeiras dos Hospitais Civis de Lisboa, dirigida na
altura por Costa Sacadura:
Embora esses cursos nao tenham sido cliados, em 7/5/24, difunde urna circular pelos
Hospitais Civis de Lisboa e pelas ins titui~oes de Beneficencia a anunciar a cri a~ao, no
Sanat6rio Popular de Lis boa, de um Servi~o Social nos moldes dos Servi~os similares
americanos e franceses. Quatro senhoras ea enfermeira do seu servi~o, que preparou,
constituem a equipa. Quais os objectivos deste Servi~o Social? "Pesquisar e estudar os
facto res de decadencia e de miseria afim de concorrer para a sua supressao." o que exige
"uma especie de diagn6stico social dos casos considerados, tentando desde logo diminuir
a ac~ao dos factores de decadencia que intervem na genese da doen~a social diagnosticada.".
Descreve ainda o metodo de trabalho das "SenhorasAssistentes" e como nao frequentaram nenhuma escola da especialidadejulgou ser seu dever elaborar uma serie de preceitos
fundamentais- Breviruio das SenhorasAssistentes do Servi9o Social do Sanat6rio Popular
de Lisboa. Considera fundamental a colabora9ao daAssistente de Servi9o Social corn as
obras existentes eo saber man ter-se dentro da sua esfera de ac~ao, abstendo-se de invadir
os dominios do medico e das enfermeiras, para nao prejudicar em vez de auxiliar. Considera ainda essencial que as assistentes sociais estejam integradas "na orienta9ao cientffica
que Ihes e marcada pelas modernas conquistas da medicina no seu ramo social." (Esta
conferencia de Pacheco de Miranda foi repetida em 19/3/25 naAssocia9ao Medica Lusitana do Pmto (MC, 1925 :270/272).
No fim da sessao, depois de Costa Sacadura elogiar as comunica~5es apresentadas e
de assinalar a importancia do servi9o Social Hospitalar, os presentes decidiram que a
Sociedade tomasse a iniciativa de criar um servi~o desta natureza. Costa Sacadura, como
presidente, foi corn a responsabilidade, numa das pr6ximas sess6es, apresentar as bases
em que devia assentar tal iniciativa (MC, 1925:79).
A emergencia do Servi9o Social na saude e o movimento de descentralizayao e
recristianizayao da assistencia
Depois da supressao do Ministerio do Trabalho em 1925 os servi9os de assistencia
repattem-se entre o Ministerio do Interior eo Ministerio da lnslluyao. Varios attigos publicados em "A Medicina Contemporanea" (1927: 224,359, 269) criticam a organiza9ao da
assistencia por ter passado nos disttitos a depender da Polfcia de Segurmwa PUblica. Nu m
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desses artigos, Ant6nio deAzevedo refere-se a instabilidade que a assistencia vive ha urn
quarto de seculo, transitando de ministerio em rninisterio ao sabor das conveniencias da
ocasiao, desagregando-se servi~os que deveri am estar organicamente ligados e sobretudo
critica a orienta~ao descentralizadora que se !he esta a imprimir. Defende a centraliza~ao
pelo menos em Lisboa e nao concorda que se encarreguem as miseric6rclias, corn larga
autonomia, de superintenderem os servi~os de assistencia de toclo o pafs. Consiclera que as
mesas clas miseric6rdias nao sao isentas em rela~ao aos interesses locais e partidarios e
que nao conhecem adequadamente os princfpios da assistencia. Defende que a
descentraliza~ao s6 se adapta a pafses ricos sendo necessaria entre n6s congregar a ac~ao
do que existe ea distribui~ao de dinheiros publicos. Por isso, a organiza~ao da assistencia
tern de obedecer a urn piano superionnente clirigido por quem conhe~a as quest6es que !he
sao inerentes (Me, 1927:269). Tarn be mFernando cl a Silva Correia, em conferencia realizacla na Semana da Higiene, defencle a centraliza~ao dos servi~os de higiene e de assistencia pelas mesmas raz6es (MC, 1932:38).
Por outro !ado, no relat6rio que antecede o decreto que cria a comissao que se ocupara
da reforma de toda a leg isl a~ao referente as miseric6rdias, refere-se que apesar dos seculos e do espfrito Jacobino que dominou as enticlades governativas descle o infcio do seculo
passado, que pretendeu afasta-las do espfrito cristao nelas inoculando, em vez da polftica
benevola da caridade a cl as retalia~oes e dos 6dios, estas continuam a manter o seu prestfgio. Ant6nio Azevedo, no artigo que referimos anteriormente, faz referencia a estas considera~6es sem fazer comentarios, dizendo apenas que merecem ticar arqui vadas, ocupando-se a seguir da questao fundamental- a descentraliza~ao da assistencia que considera
incorrecta tanto no que diz respeito as miseric6rdias como as juntas gerais dos distritos.
Este posicionamento sobre as Miseric6rdias e signiticativo da ascensao do pensamento
conservador e do peso que a lgreja vinha adquirindo desde 1917 em rela~ao a"questao
social", sobretudo atraves da public<wao de Pastorais.Assim na Pastoral do Bispo de Evora
sob re a protec~ao a infancia (MC,1924: 184) critica-se a fliria demolidora do espfrito
laicizador que inutilizou as rod as, que salvaram muitas vidas e regeneraram muitas almas.
A este posicionamento responde Victor Ribeiro que, sem atacar a Pastoral, fez uma analise
cientffica das razoes que conduziram ao encerramento das rodas. Cremos que se esta
posi~ao, por um !ado evidencia ainda a presen9a de uma atitude cientffica na analise dos
problemas sociais, e por outro !ado, o refor~o do papel da lgreja e uma maior aceita~ao do
seu papel, revelando que a atitude anticlerical do infcio do seculo ja nao apresenta o mesmo
radicalismc.
Em 1925 o Bispo de Coimbra publica nova Pastoral sobre "Higiene Infantil" Ua havia
publicado outras sobre "Natalidade e Matrim6nio" e sobre ''Tuberculose"). Nesta Pastoral
insiste sob re a institui9ao das Conferencias deS.Vicente de Paulo, Constitufdas por senhoras
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que, bem orientadas, serao as grandes enfermeiras-visitadoras das puerperas e das
criancinhas (MC; 1925:64).
0 Cardeal Patriarca publica uma Pastoral solicitando o auxilio dos seus diocesanos em
favor dos Hospitais Civis de Lisboa (MC, 1925:376) A publica9ao destas Pastorais, influenciadas pela Doutrina Social da lgreja, incentivam a participa9ao dos Ieigos na esfera
social.
4. Conclusao
Pelo que acabamos de expor e evidente a importancia atribufda aMedicina Social a
partir de 1925, corn destaque para a protec9ao materno-infantil, a !uta contra a tuberculose
e contra as doen9as venereas. Para ale m destes aspectos verifica-se ainda preocupa9ao
com o desenvolvimento da Medicina no Trabalho nas zonas indust:riais e mineiras e coma
habita9ao insalubre.
Por outro ]ado, emestreita inter-rela9ao com o desenvolvimento da Medicina Social,
vai-se constmindo socialmente uma nova profissao- a de visitadora. Embora a proposta
desta nova profissao, nesta fase, apare9a sobretudo ligada a necessidades de trabalho nos
dispensarios, o que alias ja havia acontecido no infcio do seculo (nessa altura a necessidade da profissionaliza9ao nao era tao evidente para todos), desde 1910, como referenciamos
publicam-se em "A Medicina Contemporanea", notfcias sobre este novo tipo de interven9ao nos hospitais de varios pafses desenvolvidos, associada amoderniza9ao dos hospitais
e ao desenvolvimento de medidas de protec9ao social da popula9ao, defendendo-se a
validade desse tipo de intervenyao para Portugal, onde a desorganiza9ao eo atraso da
assistencia muito afectam o funcionamento hospitalar. Francisco Gentil, em representa9ao
da Faculdade de Medicina de Lisboa, participa no IV Congresso Internacional dos Hospitais, realizado em Roma de 16 a 19 de Maio de 1935. Na VI/9 subsec9ao "Actividadede
Assistencia", presidida em substitui9ao de Richard Cabot, por Madame Getting, foi tratado
um tema sobre "Assistencia Social nos Hospitais", pela Marquesa Targiani Giunt, de
Roma (MC, 1935: 154/159). Assim e evidente que em Portugal se conhece o desenvolvimento da profissao no estrangeiro atraves de visitas e da participa9ao em congressos,
sendo a partir de 1920 maior a influencia de Franya, que depois da I Guerra se torna objecto
de aten9ao privilegiada da Funda9ao Rockefeller, atraves da qual se t:ransmite a influencia
Norte-Americana (em MC, 1928: 129, informa-se da realiza9ao da I Conferencia Internacional de Servi9o social, a realizar em Paris de 8 a 12 de Julho des se ano ).
Desenvolve-se cada vez mais a consciencia que a moderniza9ao dos hospitais ea
expansao da Medicina Social e dos seus metodos, exigem a reorganiza9ao cientffica da
higiene e da assistencia ea forma9ao dum novo tipo de profissional, como acontecia desde
o infcio do seculo nos pafses desenvolvidos. Esses profissionais, designados de diversas
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formas (visitadoras sanitarias, visitadoras de higiene, visitadoras sociais, enfermeiras
visitadoras, enfermeiras sociais, assistentes de servic;o social), deveriam contribuir para
que os hospitais ou dispensarios cumprissem eom eficacia a sua func;ao e para isso deveriam estabelecer a ligac;ao entre esses dispensarios, hospitais, hospfcios e familias, verificando se as orientac;oes dadas nas consultas eram cumpridas, divulgando conhecimentos
de higiene, pueticultura e profilaxia das doenc;as, por urn lado, e, por outro, diagnosticar as
causas sociais da doenc;a e orientar as famflias na obtenc;ao de beneffcios determinados
pelas leis sociais e pela associac;oes das famflias. Estes profissionais de veriam estar sujeitos as orientac;oes cientfficas da Medicina Social e ser enquadrados por Medicos Higienistas.
Pm·em, aposic;ao de alguns higienistas, que defendem, como ja se disse, a centralizac;ao da assistencia sob a responsabilidade de quem tenha conhecimentos sobreo assunto e
procure congregar e coordenar to dos os esforc;os publicos e privados ea profissionalizac;ao
de pessoas para actuarem, segundo os metodos cientfficos, nesta area, contrapoem-se as
medidas do governo que a partir de 1927 responsabiliza a Polfcia de Seguranc;a Publica
pela organizac;ao da assistencia em cada distrito e as Miseric6rdias pela superintendencia
dos servic;os de assistencia de todo o pais eo peso progressivo da Igreja que defende a
recristianizac;ao da assistencia ea actuac;ao voluntaria dos leigos, otientada pela fee pelo
espfrito de missao.
Assim, e neste guadro que vira a ter lugar, no Estado Novo, o processo de
institucionalizac;ao do Servic;o Social na Saude.
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Peri6dicos.
A Medicina Contemporanea (MC), Hebdomadario Portugues das Ciencias Medicas,
Fundado em 1883 por Manuel Ben to de Sousa, Miguel Bombarda e Sousa Martins, Publica9ao semestral ate 1944, e mensal depois de 1945
Volumesconsultados: 1883,1885,1892,1898,1899,1903,1906,1907,1908,1910,
1911 , 1912,1913, 1915,1917, 1920, 192311924, 1925, 1927,1928,1930, 1932,1934, 1935.

Notas
2 Segundo Ramos (1994:22 e ss.) em 1860 o nosso PNB per capita representa 86% da media dos paises mais ricos da
Europa e em 1913 desce para 45%. Esta debilidade, na perspectiva de Marques ( 1996:458) deve-sea dificu1dadcs que
o desenvo1vimento industrial enfrentou, nomeadamente afalta de materias primas, capitais e maquinaria, por mn
!ado, por outro deve-sea falta de mao-de-obra qualificada e it !ladiviio attesana1 do trabalho feminino, feito em casa e
ainda ii descida do prevo dos produtos exp01tados. Em tennos sociais e ainda segundo Ramos ( 1994:26) em 1900 o
analfabetismo, a ma alimentayao, a morta1idade infantile o baixo crescimcnto da populayao, situam-nos na cauda da
Europa. 0 Ensino Secundario, objecto de varias refonnas, s6 viria a consolidar-se a pa11ir de 1860 e posterionnente
are forma de 1894/95. 0 Ensino Universitario, reduzido aUniversidade de Coimbra, eom raras excepyiies, resiste il
adop9iio de um ensino modemo, positivo e racional, com imp1icay6es pn\ticas. 0 ensino de novo tipo sera desenvolvido sobretudo nos Institutos Po1itccnicos e nas Escolas Regias de Citurgia de Lisboa e do Porto, transfonnadas pc! a
Refonna de 1836, de Passos Manue1, em Esco1as Medico-Cir!ngicas (Tmja1,1993:634).
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