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O projecto do Museu de Medicina,
Faculdade de Medicina
Manuel Valente Alves

Manuel Valente Alves
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Página anterior: De humani corporis fabrica de Vesalius, impresso em 1555.

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lis‑
boa (FMUL), fundada em 1911 e localizada desde
1956 no Hospital de Santa Maria (lado poente da
Cidade Universitária), possui um valioso património
histórico‑cultural, constituído por uma vastíssima co‑
lecção de peças de cariz técnico‑científico e objectos
de arte dispersos pelas várias unidades que a cons‑
tituem. Algumas destas peças são provenientes da
Escola Médico‑Cirúrgica de Lisboa, nascida em 1836.
Considerando a necessidade de preservar e dina‑
mizar todo este património, a direcção da Faculdade
decide reorganizar, em Setembro de 2003, o seu Nú‑
cleo Museológico, o primeiro passo para a criação do
Museu de Medicina. Nesse ano é redefinido o Núcleo
Museológico e, no ano seguinte, é apresentado em
cerimónia pública o projecto do Museu de Medicina
da FMUL, a instalar em espaços próprios e com pólos
em diversas unidades da FMUL, no edifício comum
e no Edifício Egas Moniz. Este projecto propõe uma
gestão integrada e dinâmica das suas colecções. Em
Fevereiro de 2005, a direcção da Faculdade homologa
a transformação do Núcleo Museológico em Museu
de Medicina, sendo‑lhe atribuído espaço próprio pro‑
visório no edifício principal da Faculdade.
O projecto do Museu de Medicina baseia‑se no
conceito de transversalidade de saberes. Desde Hi‑
pócrates que a medicina é entendida como uma
ciência e uma arte, «a science of uncertainty and
an art of probability» [«uma ciência da incerteza e
uma arte de probabilidade»], nas palavras de William
Osler, pai da medicina clínica.1 Com efeito, o juízo
clínico faz‑se conjugando a subjectividade dos sinto‑
mas transmitidos pelas pessoas com a objectividade
dos dados fornecidos pelas máquinas e instrumen‑
tos de diagnóstico e monitorização de parâmetros

biológicos, cruzando dados qualitativos com dados
quantitativos. «Por isso, faz sentido que o Museu de
Medicina se organize com uma terceira via [entre o
museu de arte e de ciência] que faça a ligação entre
arte e ciências humanas, naturais e sociais.»2
A primeira exposição do Museu de Medicina de‑
correu no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lis‑
boa, tendo tido uma invulgar afluência de público.
Tal deveu‑se, em parte, ao facto de este património
ser ainda escassamente conhecido, mas também ao
seu conceito inovador do ponto de vista curadorial,
que permitiu articular criativamente ciência e arte,
rigor científico e imaginação artística: «Peças de ca‑
riz técnico‑científico — modelos anatómicos, prepa‑
rações humanas, mecanismos e imagens médicas,
instrumentos de medição e observação —, perten‑
centes aos institutos, laboratórios e clínicas universi‑
tárias da FMUL, cruzam‑se e interagem com impor‑
tantes obras de arte — pinturas, esculturas e peças
de arte decorativa — da colecção do Museu Nacional
de Arte Antiga.»3
Nos objectivos programáticos do Museu de Medi‑
cina, além da conservação e gestão do património,
constam igualmente o ensino e a investigação, em
especial da história da medicina e do pensamento
médico: «Ao assumir a investigação museológica in‑
terdisciplinar como linha de orientação estruturante,
o Museu de Medicina deverá prolongar e completar o
ensino da Faculdade numa perspectiva interdiscipli‑
nar, integrando‑se no currículo pré e pós‑graduado
da FMUL e de outras instituições nacionais e estran‑
geiras que se associem ao projecto.»4
As colecções da Faculdade de Medicina podem
agrupar‑se em vários núcleos: livros, desenhos, foto‑
grafias, radiografias, objectos tecnocientíficos, prepa‑
rados humanos, modelos anatómicos, obras de arte
e documentos vários. Dado que uma parte significa‑
tiva das colecções ainda se encontra dispersa e por
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Origens e missão do projecto
do Museu de Medicina
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organizar, apresenta‑se aqui, a título exemplificativo,
uma selecção de 15 artefactos de grande relevância
e interesse. Estas peças, além de constituírem me‑
mórias vivas da história da FMUL, revelam, do ponto
de vista formal, uma surpreendente capacidade de
ligação com outros objectos e histórias, potenciando
novas ideias e narrativas.

técnicas cirúrgicas mais recentes. Criou assim uma
notável escola de cirurgia em Lisboa, da qual sa‑
íram cirurgiões para a Universidade de Coimbra,
reformada pelo Marquês de Pombal em 1772, para
a escola de cirurgia do Porto e para as duas escolas
médicas brasileiras criadas no início do século xix
no Rio de Janeiro e na Baía.

De humani corporis fabrica,
de Andreas Vesalius

Microscópio utilizado
por May Figueira

De humani corporis fabrica, da autoria do anato‑
mista Andreas Vesalius (1514‑1564), com ilustrações
provavelmente do artista flamengo Stephan von Cal‑
car, é o tratado fundador de anatomia moderna e um
dos mais belos livros do mundo. A primeira edição
data de 1543. Trata‑se de um objecto em que tudo
se articula maravilhosamente bem — as formas, os
símbolos, as palavras —, um verdadeiro monumento
da anatomia científica e do design gráfico.
A obra que a FMUL possui é uma segunda edi‑
ção revista e publicada por Oporinus em 1555, pro‑
veniente da Escola Médico‑Cirúrgica. Do ponto de
vista científico, é talvez a mais importante, porque
nela Vesalius põe pela primeira vez claramente em
causa a tradição, demonstrando que, contrariamen‑
te às afirmações de Galeno, não existem poros in‑
terventriculares no coração, pelo que o sangue não
pode passar do ventrículo esquerdo para o ventrí‑
culo direito através do septo. Estavam assim abertas
as portas à descoberta da circulação por William
Harvey (1578‑1657), que, em 1628, publica Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, o livro fundador da fisiologia moderna,
onde demonstra que o coração funciona como uma
bomba e o sistema circulatório como um circuito
fechado.
Em Portugal, o ensino da anatomia moderna sur‑
ge somente a partir da segunda metade do século
xviii, com Manuel Constâncio, que funda a Escola
Portuguesa de Anatomia. Com efeito, foi principal‑
mente a partir de 1764, altura em que ele substituiu
o seu mestre, o francês Pierre Dufau, na regência
da cadeira, que o ensino da anatomia se moder‑
nizou entre nós. Constâncio manteve‑se no lugar
durante mais de 40 anos (até 1806, ano da sua jubi‑
lação), tendo promovido durante esse largo tempo,
com o apoio do Governo, a ida de alguns dos seus
discípulos a Londres e Edimburgo para aprender as

Microscópio do século xix pertencente a May
Figueira, introdutor da microscopia em Portugal.

No campo da microscopia, o século xix caracterizou
‑se pelo aperfeiçoamento dos dispositivos ópticos,
que produziram melhorias significativas na qualida‑
de das imagens microscópicas e avanços no conheci‑
mento ao nível da célula e dos microrganismos, como
o demonstram a introdução da patologia celular por
Virchow e a teoria microbiana das doenças por Pas‑
teur. A empresa R. & J. Beck de Londres produziu em
meados do século xix alguns dos melhores microscó‑
pios desse tempo, como os primeiros microscópios
binoculares, de que faz parte este exemplar, provavel‑
mente adquirido por May Figueira (1829‑1913), intro‑
dutor, com Costa Simões, em Coimbra, e Plácido da
Costa, no Porto, da microscopia médica em Portugal.

Desenho anatómico

Desenho infantil

Desenho de anatomia artística feito no Instituto de
Anatomia Normal sob orientação de Henrique de
Vilhena (Foto: Nina Szielasko).

Fotografia anatómica

Fotografia científica realizada no Instituto de
Anatomia Normal sob orientação de Henri‑
que de Vilhena (Foto: Nina Szielasko).

Henrique de Vilhena (1879‑1958), discípulo do cé‑
lebre anatomista José António Serrano, foi um dos
membros da Geração Médica de 1911. No Instituto
de Anatomia Normal, promoveu a investigação sobre
anatomia antropológica, angiologia e miologia, que
publicou nos Arquivos de Anatomia e Antropologia
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lis‑
boa. Além disso, reorganizou por completo a prática
do ensino médico da anatomia, articulando‑a com
a da anatomia artística, de que também era profes‑
sor, na Escola de Belas‑Artes de Lisboa. Os desenhos
anatómicos da colecção, de que aqui se reproduz um
exemplar, foram feitos pelos alunos de Belas‑Artes.
Muitas das fotografias, feitas por um gabinete de fo‑
tografia profissional, foram pintadas, provavelmente
pelo próprio Henrique de Vilhena, para fins didácti‑
cos. Sucedeu‑lhe na direcção do Instituto Victor Fon‑
tes (1893‑1979), autor de trabalhos de investigação
sobre psicopatologia infantil recorrendo ao estudo
não só de desenhos de crianças normais, mas tam‑
bém das que apresentavam discrepância entre idade
cronológica e idade mental. O magnífico desenho
infantil aqui reproduzido integra esta colecção.
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Desenho infantil que integra projecto de investigação sobre
psicopatologia infantil orientado por Victor Fontes (Foto:
Nina Szielasko).

61

Modelo dinâmico de estrutura óssea
do pé esquerdo
O modelo em madeira da estrutura óssea do pé aqui
apresentado é da autoria do escultor Soares Branco
(1925‑), professor da Escola de Belas‑Artes de Lisboa
que colaborou com o Instituto de Anatomia da Fa‑
culdade de Medicina. Tal mostra as ligações estreitas
entre as duas instituições, que partilhavam não só
docentes mas também espaços de ensino e de cria‑
tividade.

Polígrafo provavelmente adquirido por Marck Athias, funda‑
dor da medicina experimental em Portugal.

Escultura de Soares Branco, professor da Escola de Belas Ar‑
tes, destinada ao ensino médico de anatomia.
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Embora destinando‑se ao estudo e ensino da ana‑
tomia, esta peça, na sua escala 5:1, desproporciona‑
da em relação ao pé humano, é algo paradoxal do
ponto de vista científico, obrigando a olhá
‑la não
apenas como um fragmento do corpo, mas como um
todo, uma obra de arte, ao contrário do que aconte‑
ce com os preparados humanos ou os modelos de
cera anatómicos.
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Polígrafo pertencente
a Marck Athias
O polígrafo é um aparelho que possibilita o registo
de fenómenos fisiológicos sobre uma folha de papel.
Como o atrito da agulha com o papel é muito menor
do que no sistema de papel fumado utilizado nos
quimógrafos, o polígrafo permite um registo mais
fidedigno dos fenómenos mais rápidos. Esta peça foi
comprada provavelmente por Marck Athias (1875
‑1946) em 1911, altura em que foi fundado o Labo‑

ratório de Fisiologia da Faculdade de Medicina de
Lisboa, sob a sua direcção.
Marck Athias, que estudou Medicina em Paris,
onde trabalhou no laboratório de Mathias Duval,
está na origem da fundação do Laboratório de His‑
tologia de Lisboa, o primeiro laboratório médico em
Portugal inteiramente dedicado à investigação expe‑
rimental, criado em 1898 no Hospital de Rilhafoles
por iniciativa de Miguel Bombarda. É aqui que nasce
o embrião da Escola Portuguesa de Histologia, que,
além de Athias, reunirá mais tarde outras persona‑
lidades proeminentes da investigação histológica,
como Augusto Celestino da Costa em Lisboa, a partir
de 1911, e Abel Salazar no Porto, a partir de 1918.

Angiografia cerebral
«Naquela hora inesquecível, nessa tarde de 28 de
Junho de 1927, todas as atenções se concentravam
no exame da primeira arteriografia. E recordávamos
com satisfação o trabalho dispendido, no alheamen‑
to de qualquer outra actividade mental: a condensa‑
ção do pensar constante na realização de um progra‑
ma pré‑estabelecido que acabávamos de conseguir.
No filme viam‑se os vasos cerebrais, mas deforma‑
dos, devido à presença do tumor. A carótida interna
estava projectada para a frente, desfeito o sifão, tão
nitidamente marcado nas artérias cadavéricas nor‑
mais, o grupo sílvico deslocado na origem para a
parte superior, mas podendo seguir‑se, no seu per‑
curso, as artérias que o constituem. Também as arté‑

rias cerebrais frontais, da parte externa do hemisfé‑
rio, estavam bastante visíveis.»5 Estas são as palavras
de Egas Moniz na descrição do momento inaugural
de uma das invenções mais importantes da história
da imagiologia, que inaugura também uma das mais
profícuas escolas de investigação, a Escola Portugue‑
sa de Angiografia.
A angiografia cerebral irá tornar‑se uma técnica
imprescindível para o diagnóstico, não só quanto à
localização das lesões do sistema nervoso, mas tam‑
bém quanto à sua etiologia e fisiopatologia. Se na
área do diagnóstico ela foi substituída pela tomogra‑
fia axial e pela ressonância, técnicas não invasivas,
no campo da radiologia de intervenção ela ainda
hoje desempenha um papel importantíssimo.

da leucotomia, concretizado pelo neurocirurgião Pe‑
dro Almeida Lima. A leucotomia é uma porta que
se abre a um vasto campo de investigação — o das
neurociências e da neurocultura contemporâneas —,
que procura tornar mais inteligível o funcionamento
do cérebro. Egas Moniz, discípulo de Miguel Bom‑
barda, insere
‑se deste modo na escola positivis‑
ta, que defendia a natureza orgânica das doenças
mentais. A leucotomia foi praticada numa época em
que a medicina era totalmente incapaz de responder
satisfatoriamente à generalidade dos doentes psicó‑
ticos. O tratamento tornou‑se rapidamente popular
em todo o mundo, valendo‑lhe o Prémio Nobel da
Medicina em 1949 (partilhado com Walter Rudolf
Hess).

Leucótomos de Egas Moniz
Em 1936, Egas Moniz inventou a leucotomia pré
‑frontal, a primeira técnica cirúrgica do mundo utili‑
zada no tratamento de certas psicoses, que consiste
em incisões que destroem as conexões entre a região
pré‑frontal e outras partes do crânio. A reflexão ama‑
durecida que Egas Moniz fez sobre a função cere‑
bral, a partir da descoberta do neurónio por Ramón
y Cajal e dos estudos de experimentação animal de
Goldstein, permitiu‑lhe construir o modelo teórico

Leucótomos. Instrumentos concebidos por Egas Moniz para
a execução da leucotomia, técnica cuja invenção lhe valeu o
prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 1949.
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A história da angiografia cerebral de Egas Moniz na exposição ‘Passagens. 100 peças para o Museu de Medicina’ no Museu
Nacional de Arte Antiga, Lisboa, em 2005 (Foto: Nina Szielasko).
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Os leucótomos aqui representados foram conce‑
bidos pelo próprio Egas Moniz. O leucótomo era in‑
troduzido na calote craniana através de um pequeno
orifício, atingindo o centro oval do hemisfério até à
profundidade marcada na cânula. A alça era então
aberta, formando um arco. A rotação do instrumen‑
to cortava uma pequena esfera com um centímetro
de diâmetro na substância branca. Este procedimento
era repetido três vezes em cada hemisfério. Fechado
o arco no próprio lugar, o cirurgião retirava a agulha
sem lesar o córtex mais do que uma vulgar punção
exploradora ou biópsia cerebral.

A bomba infusora aqui representada, fabricada
na Casa Gentile (Paris), foi utilizada por Reynaldo
dos Santos para introduzir o contraste radiográfico
directamente na aorta. É constituída por um depósi‑
to de ar comprimido que se liga a um tubo em vidro
que contém o líquido de contraste para os raios X.
Na parte inferior deste tubo vê‑se um manómetro,
destinado a monitorizar a pressão da injecção do
contraste, de modo a evitar o refluxo.

Célula granulosa
de ratinho em cultura

Bomba infusora utilizada
por Reynaldo dos Santos

Microfotografia elec‑
trónica de célula gra‑
nulosa de ratinho em
cultura feita por Da‑
vid Ferreira.

Microfotografia electrónica
de um corte ultrafino
de testículo de insecto
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Bomba infusora para injecção de substância de
contraste utilizada na aortografia por Reynaldo dos
Santos (Foto: Nina Szielasko).
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Em 1928, Reynaldo dos Santos (1880‑1970) iniciou no
Hospital de Arroios, em Lisboa, os trabalhos originais
de arteriografia dos membros, que o conduziriam à
invenção, em 1929, da aortografia, a primeira visua‑
lização radiográfica da circulação abdominal no ser
vivo. A invenção da aortografia permitiu a Reynaldo
dos Santos desenvolver um trabalho de mais de vinte
anos sobre a circulação, que culminou com a introdu‑
ção, em 1939, do «conceito de via arterial na semiolo‑
gia e na terapêutica»6, conceito que abriu o caminho
para tudo o que hoje se faz através das artérias (intro‑
dução de drogas, instrumentos, etc.).

Microfotografia elec‑
trónica de corte ul‑
trafino de testículo
de insecto feita por
David Ferreira.

Primeiro microscópio electrónico em Portugal (dé‑
cada de 1950), oferecido pela Fundação Calouste
Gulbenkian à Faculdade de Medicina, um RCA da
série EMU 3 que permite observações directas com
ampliações de 1.400 a 30.000 x e ampliações foto‑
gráficas de 200.000 x (Foto: Nina Szielasko).

O apoio mecenático da Fundação Calouste Gul‑
benkian nas áreas da investigação científica e da
saúde foi fulcral para o seu desenvolvimento no
nosso país. O apoio dado à Faculdade de Medicina
começou muito cedo. Logo em 1958, dois anos após
a aprovação dos estatutos da Fundação, era inaugu‑
rado o Laboratório de Microscopia Electrónica Ca‑
louste Gulbenkian, no Centro de Estudos Histológi‑
cos Augusto Celestino da Costa. Este apoio assinala
o início da actividade mecenática da Fundação. Nas
três imagens antecedentes pode ver‑se o primeiro
microscópio electrónico em Portugal, oferecido pela
Fundação, bem como duas microfotografias de ma‑
terial biológico obtidas através deste equipamento.

Ilustração da técnica
da endarterectomia
O desenho que se segue reproduz as três fases de uma
endarterectomia, técnica de desobstrução arterial de‑
senvolvida por João Cid dos Santos (1907‑1975): dissec‑
ção e remoção do processo oclusivo através da criação

de um plano de clivagem na espessura da parede arte‑
rial (túnica média); desobstrução completa da artéria;
encerramento da artéria, de modo a permitir o restabe‑
lecimento da circulação, através de uma sutura simples.
João Cid dos Santos, que já tinha inscrito o seu
nome na história da imagiologia com a invenção da

Desenho de Olga Bragança descrevendo a técnica da endarterectomia,
inventada por João Cid dos Santos.

flebografia, revolucionou em 1947 a cirurgia vascu‑
lar, ao inventar a endarterectomia, técnica que lhe
permitiu, pela primeira vez no mundo, desobstruir
uma artéria femoral superficial ocluída.

Columbano e a Escola Médica
Columbano Bordalo Pinheiro foi sobretudo um
pintor
‑retratista, porque foi através do retrato que
ele desenvolveu uma estética própria, «atemporaliza‑
da, desdenhosa do naturalismo e do impressionismo,
como depois de todos os outros modernismos, tenue‑
mente articulada por um dos paradigmas do retrato
europeu, dos mestres seiscentistas flamengos aos te‑
nebristas espanhóis.»7 A Escola Médico‑Cirúrgica en‑
tra na biografia de Columbano quando, entre 1906
e 1907, este pinta quatro magníficos painéis que re‑
tratam 20 dos mais notáveis médicos professores da
Escola Médico‑Cirúrgica de Lisboa — Carlos Bello de
Moraes, Moreira Júnior, Carlos Tavares, Alfredo da
Costa, Custódio Cabeça, Bettencourt Raposo, Augus‑
to Vasconcelos, Jaime Salazar de Sousa, José Gentil,
Francisco Gentil, Miguel Bombarda, Silva Amado,
Curry Cabral, Bettencourt Pitta, J. Ferraz de Macedo,
Eduardo Mota, May Figueira, Sabino Coelho, Ricar‑
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Pintura a óleo de Columbano Bordalo Pinheiro, Lentes da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa: Eduardo Mota,
May Figueira, Sabino Coelho, Ricardo Jorge e Oliveira Feijão, 1907.
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do Jorge e Oliveira Feijão —, uma encomenda para
o edifício da Escola Médico‑Cirúrgica, no Campo de
Santana. Actualmente estas pinturas decoram as salas
do Conselho Directivo da Faculdade.
Nestes sumptuosos retratos de grupo, o principal
elemento iconográfico é o livro, como muito bem
assinala Maria Helena de Freitas: «Não terá sido cer‑
tamente por acaso que Columbano prefere a siste‑
mática presença do livro nas mãos dalguns destes
médicos, à representação de outros mais explícitos
instrumentos de medicina. O livro enquanto ensino
e divulgação, mas também como objecto mais amplo
de cultura. A estes retratos o pintor nada acrescenta
ao que habitualmente utiliza para a caracterização
usual dos seus amigos e companheiros de geração,
reforçando na (sua e) nossa consciência a já anti‑

ga ligação da classe médica aos intelectuais e às ar‑
tes plásticas.»8 Acrescentaria que, neste caso, o livro
também simboliza a ausência de investigação labo‑
ratorial própria que caracterizava o ensino da Escola
Médico
‑Cirúrgica, assente na transmissão ‘livresca’
do saber, o que revela a pertinácia do artista no seu
subtil modo de representar não só as características
fisionómicas individuais mas também as modalida‑
des do saber que identificam um grupo.

Considerações finais
O elevado número de peças das colecções do Museu
de Medicina, muitas delas histórica e culturalmen‑
te relevantes, e a sua dispersão por várias unidades

curará desenvolver e reforçar parcerias estratégicas
com a comunidade, criando uma rede de trabalho
que alargue o seu espaço de intervenção cultural e
de produção de conhecimento à escala nacional e
internacional, assumindo os novos desafios globais
da Universidade, isto é, tornar mais consistentes as
ligações da rede social, ligando a tradição à inova‑
ção, o local ao universal, o simples ao complexo,
a ciência à arte.
Os museus exprimem o sentimento identitário re‑
lacional e histórico mais profundo das comunidades.
Preservar, estudar e divulgar o património cultural
destas, tornando‑o simultaneamente objecto de frui‑
ção e de conhecimento, é a razão de ser dos museus.
Só conhecendo o passado se pode pensar o futuro,
dar‑lhe um rumo, um sentido, uma projecção.
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onde não existem quaisquer condições museológi‑
cas, torna urgente a criação de um espaço próprio,
mesmo que provisório, destinado à sua salvaguarda,
conservação, estudo e exposição pública, uma das
principais propostas do seu projecto fundacional.
Contudo, e apesar das limitações existentes, o Museu
de Medicina iniciou e prosseguirá a tarefa de inven‑
tário e organização das suas colecções, de forma a
melhorar a sua acessibilidade não só aos estudiosos,
como ao público em geral, nomeadamente através
de exposições, edições e projectos de investigação
em articulação com outras faculdades, departamen‑
tos universitários, museus e instituições públicas e
privadas ligadas ao ensino, à investigação e à cultu‑
ra. Continuará igualmente a promover o ensino pré
‑graduado da História da Medicina e do Pensamento
Médico em moldes inovadores do ponto de vista pe‑
dagógico, como tem feito até agora. Finalmente, pro‑
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