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O nascimento da Endocrinologia em Portugal teve várias fa-
ses e, como seria de esperar, muito influenciadas pelo que 
então se fazia em países mais evoluídos do centro da Europa.

Nas primeiras décadas do século XX a Endocrinologia por-
tuguesa caracterizou-se pela realização de vários trabalhos de 
fisiologia, histologia e clínica médica inicialmente nas áreas 
da patologia das gónadas, da tiróide e diabetes e mais tarde 
nas áreas da hipófise e da neuroendocrinologia.

O primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Endo-
crinologia (spe), Augusto Celestino da Costa, figura relevante 
da medicina portuguesa nas primeiras décadas do século XX, 
foi pioneiro em estudos de histologia e fisiologia das glân-
dulas endócrinas publicando, em 1942 a sua principal obra 
«Lições sobre Histofisiologia das Glândulas Endócrinas». 

Em 1956 a Ordem dos Médicos reconheceu a especiali-
dade de Endocrinologia — Nutrição o que permitiu conferir 
idoneidade científica e formativa a serviços hospitalares bem 
como a atribuição do título de especialista.

Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI 
com a abertura de um número significativo de serviços e uni-
dades hospitalares de endocrinologia, a especialidade ganhou 
grande relevância clínica, que mantem e se acentua no tempo 
presente.

A História da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia 
(spe) é também parte muito importante da História da Endo-
crinologia em Portugal. Nasceu a 29 de novembro de 1949 e é 
uma das mais antigas sociedades médicas portuguesas. Mais 
tarde, em 1991, acompanhando a nomenclatura de serviços clí-
nicos e de novas sociedades congéneres de outros países pas-
sou a denominar-se Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, 

Prefácio



Diabetes e Metabolismo (spedm). A modificação do nome 
esteve associada ao crescimento explosivo no conhecimento 
das doenças endócrinas e metabólicas, nomeadamente a dia-
betes.

A Direção da spedm tomou a iniciativa de promover 
e publicar a «História da Endocrinologia em Portugal no 
Século XX». Com esta publicação concretizamos um desejo 
antigo de muitos endocrinologistas e penso que ajudamos 
também a um melhor conhecimento da História da Medi-
cina em Portugal.

Agradecemos a todos os colegas que através de testemu-
nhos orais e escritos possibilitaram que o Prof. Ismael Vieira 
escrevesse o presente livro que é um importante contributo 
para a História da Endocrinologia portuguesa.

FranCIsCo CarrIlho
Presidente da spedm



E
ntre as especialidades médicas, a Endocrinologia  
é certamente uma das que mais tem atraído nos últimos 
tempos a atenção de clínicos e investigadores […]  

Alguns dos triunfos da Medicina moderna, algumas das mais 
eficazes e, mesmo, mais espetaculosas conquistas terapêuticas 
são do domínio endocrinológico. 

augusTo CelesTIno da CosTa 
& rodolFo IrIarTe peIXoTo, 1949
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Introdução
A Endocrinologia como o ramo da Medicina que se ocupa do estudo da fisiologia 
e da patologia do sistema endócrino é uma especialidade historicamente muito 
recente, embora as doenças provocadas por problemas no funcionamento das 
glândulas sejam conhecidas desde tempos remotos. 

Como afirmou o médico e historiador da medicina Jean-Charles Sournia (Sournia, 
1997) quer as doenças quer a medicina são históricas, isto porque sendo fenóme-
nos sociais são também uma construção humana. Há, por conseguinte, uma his-
toricidade dos fenómenos médicos ligados umbilicalmente aos acontecimentos 
que afetam ou condicionam o ser humano. 

A área médica da Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo não foge a esta 
regra. Por ocupar-se do corpo humano, por lidar com o pathos herdado ou adqui-
rido e por tratá-lo recorrendo aos meios descobertos ou inventados pelo homem, 
a Endocrinologia faz parte de uma complexa realidade social onde se cruzam a 
arte e a ciência médica, as mais modernas e promissoras tecnologias de diagnós-
tico e terapêutica, mas também as mais antigas formas de lidar com os pacientes 
e as circunstâncias que levam à angústia de não poder curá-los.

A endocrinologia surgiu quando o Homem se apercebeu da existência de doen-
ças derivadas de um funcionamento anormal de alguns órgãos a que mais tarde 
se deu o nome de glândulas. Posteriormente percebeu-se que algumas funções do 
organismo como a procriação, a gravidez, a lactação, a resistência ao stress ou o 
crescimento funcionavam por via de mensageiros químicos que utilizavam o san-
gue como via. A sede de produção desses mensageiros químicos residia em estru-
turas glandulares, formando estas últimas um sistema interligado, como uma 
orquestra, regulada pelo hipotálamo-hipófise. Tardou, no entanto, até meados 
do século XIX para que Claude Bernard trouxesse a público a ideia de que haviam 
órgãos com capacidades de secreção endócrina.

A Endocrinologia é hoje um dos campos mais dinâmicos das ciências biomé-
dicas e, porventura, uma das mais quantitativas dentro das especialidades clíni-
cas. A Endocrinologia é um ramo da medicina aberta à incorporação de múltiplos 
conhecimentos. Dificilmente se encontrará um campo da medicina em que a cola-
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boração entre ciências clínicas e ciências básicas tenha sido tão próxima e produ-
tiva. Com efeito, as profundas mudanças e desenvolvimento da Endocrinologia 
nas últimas décadas deveram-se à aplicação dos avanços de outras ciências como 
a química, a física, a biologia celular e molecular, a genética, a imunologia, a neu-
robiologia, etc. Por isso, não é de estranhar que ao longo do século xx tivessem 
sido atribuídos dezasseis Prémios Nobel de Medicina e Fisiologia a descobertas 
ligadas à Endocrinologia.

Garantido que está o desenvolvimento desta área médica no futuro faltava, no 
entanto, perscrutar o passado para determinar com maior justeza a História da 
Endocrinologia em Portugal. A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabe-
tes e Metabolismo decidiu, portanto, apostar na conceção da presente obra que 
procura mostrar o pretérito desta especialidade, aquilatar o legado deixado pelos 
profissionais de saúde que a erigiram, perceber o papel das instituições e conhecer 
o desenvolvimento da endocrinologia ao longo do século xx em Portugal. 

Na conceção desta obra seguimos fundamentalmente uma estratégia de inves-
tigação qualitativa, caracterizada por ciclos de identificação de problemas, reco-
lha sistemática de dados, reflexão, análise, ações orientadas em função dos dados 
obtidos e redefinição do problema (Amado, 2014: 188), que era a melhor opção face 
aos escassos estudos sistematizados acerca da história da endocrinologia em Por-
tugal e à necessidade de incorporar conhecimentos provenientes de vários atores 
no campo da Endocrinologia. A recolha e análise documental e as entrevistas servi-
ram como principais técnicas de recolha de dados. Pelo facto de esta ser uma espe-
cialidade médica historicamente recente e para a qual não houve no passado um 
cuidado sistemático de coligir, ou mesmo guardar, determinadas fontes documen-
tais houve alguns entraves no decurso da investigação. Para o período inicial do 
estudo, na transição do século XIX para o século XX recorreu-se às teses académicas 
de Medicina, de temática ligada à Endocrinologia, e periódicos médicos genéricos. 
Nos períodos subsequentes, perante a existência de maior diversidade de fontes, 
priviligiaram-se os periódicos específicos de Endocrinologia, trabalhos monográfi-
cos e webográficos existentes sobre as personalidades e instituições de que falamos, 
e sobretudo a documentação existente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia 
para o período entre 1949 e 2000, com destaque para a correspondência interna e 
externa, relatórios de atividades, programação de eventos científicos, material ico-
nográficos (cartazes, fotografias), etc. As lacunas de informação foram, na medida 
do possível, colmatadas através de entrevistas a vários médicos, pedidos de esclare-
cimentos através de correio eletrónico, textos produzidos pelos médicos sobretudo 
versando sobre o passado dos serviços dos vários hospitais e ainda pelo acesso a uma 
coletânea de documentos reunidos pelo Dr. Luís da Silveira Botelho que representa-
ram uma primeira tentativa de escrever a História da Endocrinologia em Portugal. 

A estrutura desta obra compõe-se de sete capítulos. O primeiro capítulo, inti-
tulado «A arqueologia de uma especialidade» faz um breve enquadramento da 
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História da Endocrinologia no Ocidente dos primórdios das civilizações clássi-
cas até ao Século XX. Mas é nos séculos XIX e XX que nos deteremos mais demora-
damente, mostrando os contributos que sucessivos investigadores deram a esta 
especialidade desde as descobertas das glândulas até à perceção do seu modo de 
funcionamento, da descoberta das hormonas até aos laureados Nobel pelas des-
cobertas na área. 

No segundo capítulo, «Pródromos da Endocrinologia Portuguesa», dá-se a 
conhecer os trabalhos mais antigos conhecidos de médicos portugueses desde João 
Curvo Semedo e Brás Luiz Abreu, passando pelos trabalhos académicos realizados 
nas Escolas Médico-Cirúrgicas de Porto e Lisboa e na Universidade de Coimbra 
até a alguns estudos de caso de médicos conceituados como Ricardo Jorge, Carlos 
May Figueira ou Oliveira Feijão publicados em revistas de grande tiragem da altura 
como «A Medicina Contemporânea» ou o «Jornal da Sociedade de Ciências Médi-
cas de Lisboa». 

O terceiro capítulo, «Os primeiros estudos histofisiológicos e clínicos das 
glândulas endócrinas na primeira metade do século XX», trata essencialmente 
do período correspondente à primeira metade do século XX onde se evidencia-
ram em primeiro lugar a emergência da endocrinologia de laboratório, prolife-
rando estudos de histologia e fisiologia das glândulas endócrinas levadas a cabo 
por cientistas de renome como Marck Athias, Augusto Celestino da Costa e Matias 
Ferreira de Mira. Destacamos especialmente os primeiros laboratórios surgidos 
no Hospital de Rilhafoles onde Marck Athias iniciou os seus estudos sobre a his-
tofisiologia das endócrinas e criou um escol de investigadores que vieram a traba-
lhar com ele na Escola Médico-Cirúrgica e no Instituto Bento Rocha Cabral como 
foram Matias Ferreira de Mira e Augusto Celestino da Costa que deram um valioso 
contributo para os estudos endocrinológicos dos inícios do século XX. Seguem-se 
depois os percursores da endocrinologia clínica em Portugal como Ernesto Roma, 
vocacionado especialmente para a diabetes e criador da primeira associação de 
proteção aos diabéticos pobres no mundo, e ainda Rodolfo Iriarte Peixoto e Luís 
da Silveira Botelho, que além das suas publicações de endocrinologia, lideraram 
as primeiras consultas da especialidade no país desde 1948.

No quarto capítulo tratamos de evidenciar os factos e acontecimentos mais 
marcantes que permitiram «O nascimento da Endocrinologia portuguesa nos 
anos 50-60». Falamos em primeiro lugar do aparecimento dos periódicos médicos 
específicos de Endocrinologia, a partir de 1948, que vieram consolidar a difusão 
de conhecimentos desta nova área médica através da publicação de estudos ori-
ginais, notícias e bibliografia específica e com isto gerar uma massa crítica mais 
consistente. Seguiu-se a criação da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia em 
1949 pela iniciativa de vários médicos, com destaque para Augusto Celestino da 
Costa e Rodolfo Iriarte Peixoto, tendo esta conglomerado os interessados neste 
domínio do saber médico e empreendido diversas ações de formação para profis-
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sionais de saúde. Por último, destacam-se as relações entre a Endocrinologia de 
Portugal e de Espanha durante as décadas centrais da consolidação institucional 
e clínica da Endocrinologia na Península Ibérica, com particular enfoque para as 
atividades conjuntas perpetradas pelas duas sociedades ibéricas. 

No quinto capítulo, «A consagração da especialidade e a formação dos primeiros 
serviços clínicos», aborda-se a temática da criação da especialidade de Endocrino-
logia-Nutrição pela Ordem dos Médicos em 1956, efeito da conjugação de vários 
elementos como a atividade científica mais intensa, a produção de literatura espe-
cífica, os trabalhos de laboratório e especialmente o aparecimento das primeiras 
consultas de Endocrinologia. O capítulo aborda também a formação dos primeiros 
serviços clínicos com especial incidência no Porto, Coimbra e Lisboa, mas desta-
cando ainda o percurso realizado por vários hospitais.

O capítulo seis tem como título «Os novos desafios da Endocrinologia no final 
do século XX». Nele são abordados temas nucleares da Endocrinologia de fim de 
século, nomeadamente a multiplicação de novas sociedades com temas endocri-
nológicos afins, como a sociedade de diabetologia, andrologia, obesidade, etc., 
que são testemunho de uma crescente especialização do campo endocrinológico. 
Nesta linha veremos como se formaram os grupos de estudo da spedm e como se 
processou a expansão da endocrinologia clínica através da criação de novos ser-
viços clínicos nas várias regiões e distritos portugueses. Por fim, é apresentado 
uma resenha sobre as atividades científicas que mais marcaram a vida da spedm 
nas últimas décadas do século XX. 

O capítulo sete aborda o «Estudo académico de temas endocrinológicos em 
Portugal», através de uma análise bibliométrica de teses académicas realizadas 
em Portugal entre o século XIX e XX, mostrando a evolução dos estudos com o 
mote genérico da Endocrinologia, em número e temas abordados nas principais 
escolas médicas do país. 

Por último incluímos uma lista dos sócios honorários da spedm e um con-
junto de organogramas relativos às várias Direções da Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia desde a sua fundação em 1949 até ao final do século xx, não só 
para constar para a posteridade, mas também para o leitor melhor contextuali-
zar a sua leitura através dos protagonistas que deram vida à spedm na segunda 
metade do século XX. 
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I. A arqueologia 
de uma especialidade
A palavra endocrinologia como termo associado ao estudo das glândulas de secre-
ção endócrina, só entrou em uso nos inícios do século XX. Porém, o estudo e a 
descrição anatómica das glândulas perdem-se no tempo. Os primeiros médicos gre-
gos conheciam bem as gónadas e o fígado. No século III a.C. os médicos da Escola 
Alexandrina no Egipto conheciam igualmente o timo. Nos séculos II-III Cláudio 
Galeno na sua obra «De Anatomicis Administrationibus» (Galen, 1956) descreveu 
várias glândulas como a tiroide, a pineal e a pituitária. Durante o Renascimento 
também Bartolomeu Eustachi de Veneza descobriu e descreveu as glândulas su-
prarrenais na sua obra «Opuscula anatomica libellos de renibus» (1503).

A noção de secreção interna começou a ser percetível desde o último quartel do 
século XVIII com o trabalho do médico francês Théophile de Bordeu — «Recherches 
sur les maladies chroniques» (1775) — que afirmava que os órgãos emitiam “ema-
nações” necessárias ao bem-estar de outras partes do corpo. À semelhança dos 
seus contemporâneos insistia sobre os efeitos tónicos das secreções dos testícu-
los e dos ovários. Na mesma época Julien Legallois, um dos pioneiros da fisiologia 
experimental e da vivissecção, foi igualmente apologista da conceção de secreção 
interna, que só veio a ser plenamente aceite nos meados do século XIX.

O século XIX foi o século da revolução científica. O conhecimento científico 
que na época gravitava à volta da Filosofia foi progressivamente espartilhado em 
diversos ramos. No dealbar do século XIX descobertas importantes marcaram a 
cisão com a ciência do passado ao nível das ciências físico-matemáticas, da química, 
da mecânica celeste e astronomia, das ciências naturais e também da medicina. 

No domínio da medicina, a partir de meados de Oitocentos houve uma rutura 
com a tradição, sendo este um ponto de partida para a patologia e a medicina 
interna contemporâneas. Paulatinamente, os sistemas médico-filosóficos arre-
daram-se da medicina “viva” e constituíram um núcleo de informações eruditas. 
Foi na França pós-revolucionária, com novas estruturas políticas, económicas e 
sociais, que se cristalizou a rutura com a tradição médica e se processou a revo-
lução anatomoclínica. O final do Antigo Regime francês permitiu reorganizar a 
profissão e o ensino médico, assim como as instituições científicas e os hospitais 
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em modelos distintos dos anteriores. Afirmou-se progressivamente um ensino 
médico prático, passando os hospitais de centros de assistência para centros de 
tratamento e saúde. 

A medicina do século XIX, constituída a partir dos grandes hospitais, teve 
como origem fatores sociais, filosóficos e científicos. As transformações sociais 
afetaram a prática da medicina pelas alterações demográficas, pela transforma-
ção dos hospitais, pela reorganização do corpo médico, pela reforma do ensino, 
etc. De igual forma as descobertas nas ciências como a química e a física impres-
sionaram os médicos, que gradualmente criaram um novo enfoque científico e 
metodológico para o qual também contribuiu o tipo de raciocínio filosófico que 
se baseava menos na metafísica e mais na observação e experimentação. Assim, o 
nascimento da medicina moderna e a transformação do conceito de doença nas-
ceu da fusão dos conhecimentos da observação clínica, à cabeceira do doente, 
a observação cadavérica e as vivissecções em animais (Grmek & Sournia, 1999). 

Após um primeiro período marcadamente anatomoclinicista onde sobressaí-
ram trabalhos sobre as lesões orgânicas e sua relação com a semiologia das doenças, 
veio uma fase extraordinariamente importante para o futuro da endocrinologia.

A segunda fase marcante da medicina no século XIX mediou entre 1848 e 1914. 
Datas politicamente comprometidas, a primeira ligada à revolução das classes tra-
balhadoras e a segunda ao início da Grande Guerra, são também culturalmente 
ligadas ao fim do Romantismo e ao despontar da filosofia positivista. Um conjunto 
lato de transformações económicas, sociais, demográficas e tecnológicas marca-
ram definitivamente este período e por inerência a medicina. 

A partir de 1848 afirmou-se progressivamente a inclinação do homem para o 
concreto, o observável e logo para o conhecimento racional e científico das coisas, 
intensificando-se os seus projetos de transformação da realidade. Uma constata-
ção importante da cultura deste período foi a primazia dada às ciências naturais. 
A formulação da teoria positiva de Comte e a ideologia intrínseca de evolução e 
racionalismo da própria teoria dotou as ciências de um importante motor: a ideia 
de progresso. A matemática, a astronomia, a física, a química, as ciências da terra e 
da vida fizeram progressos relevantes quer nas teorias quer na produção de meios 
tecnológicos e metodológicos potenciadores de novos avanços.

Com efeito, foi no campo da biologia que se formou uma teoria revolucioná-
ria que influenciou decisivamente as ciências médicas. O aparecimento da teoria 
da evolução de Charles Darwin (Darwin, 1998) marcou um ponto de cisão com o 
pensamento anterior. A difusão das suas ideias originou progressos notáveis ao 
nível da anatomia e fisiologia evolucionista comparada, da citologia, da histolo-
gia e da embriologia (Vieira, 2016:57). Desde meados do século XIX que o exame 
das lesões a olho nu se tornou insuficiente para revelar a natureza e origem das 
doenças. O aperfeiçoamento do microscópio veio permitir uma análise mais pro-
funda dos fenómenos patológicos ao nível dos tecidos e das células, nas quais se 
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destacou a escola alemã com nomes como Theodor Schwann, Johannes Müller e 
Rudolf Virchow. No entanto, persistiam duas questões: a do “como” e do “porquê” 
das doenças (Vieira, 2016:57).

A resposta à questão do “como” foi respondida pela fisiologia e pela fisiopato-
logia. A fisiologia teve o mérito de protagonizar uma segunda revolução médica 
na segunda metade do século XIX. Os trabalhos de fisiologia até Magendie foram 
dominados pelas posições vitalistas, mas a partir deste predominou uma posição 
analítica e experimental. Magendie utilizou o processo de vivissecção nos animais 
vivos para conhecer o funcionamento dinâmico dos organismos, isto é, procu-
rou na experimentação com cobaias vivas o que os anatomistas procuravam nos 
cadáveres. Claude Bernard criou o conceito de “ambiente interno” habitado pelas 
células, cuja constância era assegurada por uma série de mecanismos, e ainda o 
conceito de “função orgânica” que estabelecia o papel específico desempenhado 
pelos diferentes tecidos e órgão. Dedicou-se também ao estudo do pâncreas, do 
sistema nervoso, das funções renais e hepáticas, da vasomotricidade, das secre-
ções endócrinas e exócrinas e do sistema circulatório (Sournia, 1995).

Durante a segunda metade do século XIX, a medicina de laboratório associou-
se à medicina hospitalar, permitindo a análise das estruturas íntimas das lesões 
anatómicas através dos meios microscópicos e a sua explicação a partir dos esque-
mas da ciência biológica. A necessidade de estudar o modo dinâmico das doenças 
esteve na origem da fisiologia patológica, que incorporou as noções físico-quími-
cas de “processo” e “lei científica”, reduzindo as funções orgânicas a processos 
materiais e energéticos. 

Foi neste contexto que, de acordo com Cawadias (1940), se fez a transição de 
uma mera descrição das Endócrinas para uma Endocrinologia Analítica de base 
fisiológica. Depois de alguns trabalhos prodrómicos de T. Wilkinson King (1836) a 
propósito da tiroide, de George Gulliver (1840) sobre as adrenais e de Arnold Ber-
thold (1849) ter finalmente provado experimentalmente a existência de secreções 
internas em experiências, que implicaram a castração de galos e a observação do seu 
desenvolvimento, seguiu-se um triunvirato que catapultou a Endocrinologia para a 
ribalta: Claude Bernard, Thomas Addison e Brown-Séquard (Cawadias,1940: 304).

Em 1855 três eventos marcaram a Endocrinologia que despontava. A 9 de 
janeiro Claude Bernard numa comunicação apresentada ao Collège de France disse 
que o fígado tinha dois tipos de secreções: uma secreção externa de bílis dirigida 
ao intestino e uma secreção interna de glucose segregado diretamente no sangue. 
Publicou nesse ano a obra «Leçons de physiologie expérimentale apliquée à la 
medicine» em 2 tomos (1855-56) onde a doutrina das secreções internas ficou defi-
nitivamente estabelecida. Este fisiologista tinha anteriormente estudado o papel 
da secreção pancreática na digestão das gorduras, bem como o papel do fígado na 
secreção interna da glicose no sangue. Mais tarde Claude Bernard estudou outras 
secreções internas, como as da tiroide e das adrenais. 
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Imagem 1  
O fisiologista Claude Bernard 
(1813-1878)

Outro momento marcante foi a publicação da obra «On the Constitutional and 
Local Effects of Disease of the Suprarenal Capsules» (1855) de Thomas Addison, 
onde o médico britânico descreveu uma doença degenerativa das glândulas suprar-
renais conhecida na época por “doença da pele bronzeada” e mais tarde renomeada 
de Doença de Addison. 

As investigações de Addison serviram de inspiração a Charles-Édouard Brown- 
-Séquard, um fisiologista e neurologista originário das Ilhas Maurícias, para estu-
dar os efeitos da remoção das glândulas adrenais em animais, tendo concluído que 
provocavam a morte por falta de hormonas essenciais. Mas no campo da endo-
crinologia ficou muito conhecido pelo seu “elixir sequardiano”, que o próprio 
experimentou e divulgou na Sociedade de Biologia de Paris em 1889. Aos 72 anos 
Brown-Séquard fez algumas experiências destinadas a rejuvenescer e a prolon-
gar a vida humana através da injeção hipodérmica de um fluido preparado a par-

Imagem 2 
Thomas Addison (1793-1860)
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tir de sangue, esperma e testículos de 
cão (Goizet, 1891: 11-20). Com esta pri-
meira experiência opoterápica afirmou 
que aumentou a sua força física, a sua 
capacidade intelectual e a sua potência 
sexual. 

Alguns anos depois em 1894, Oliver e 
Schäfer descobriram a ação cardiovascu-
lar dos extratos de suprarrenal (Barcroft 
& Talbot, 1968). Em 1901, foi isolada a 
adrenalina por Takamine e Aldrich, que 
lhe determinaram a fórmula química, 
e em 1904 converteu-se na primeira hor-
mona a ser sintetizada por Friedrich 
Stolz (Sneader, 2005: 156-157). 

Ainda na fase da endocrinologia analí-
tica outras descobertas vieram reforçar 
o conjunto de conhecimentos sobre esta 
nova área do conhecimento e permitir 
compreender os mecanismos de algu-
mas patologias até então desconhecidas. 

O caso da tiroide foi paradigmático 
porque permitiu perceber que os sinto-
mas associados a algumas patologias 
da tiroide estavam relacionados com a 
ausência ou diminuição de uma secreção 
interna. Após numerosos estudos clíni-

cos decorridos durante boa parte do século XIX, em 1883 num encontro da Socie-
dade Clinica de Londres, Felix Semon fez ver que patologias como o cretinismo, o 
mixedema e o mixedema pós-operatório deviam-se todas à insuficiência da glân-
dula tiroidea (Rolleston, 1937: 1034). Esta noção estendeu-se posteriormente a 
outros problemas clínicos relacionados com as paratiroides, eunucoidismo ou 
hipopituitarismo. 

Inversamente existiam patologias devidas ao excesso de determinadas secre-
ções internas que foram sendo clinicamente observadas e reportadas. O germâ-
nico Ludwig Rehn concluindo que o bócio difuso tóxico se devia a um excesso 
de secreção da tiroide realizou a primeira tiroidectomia conhecida para tratá-lo. 
Já no século XX chegou-se à conclusão que a atividade das glândulas também era 
afetada pelo aparecimento de hiperplasias, adenomas, carcinomas, etc. que leva-
vam a segregações anormais das glândulas. Outras doenças derivadas dos mesmos 

Imagem 3  
Capa do Tratado de Thomas 
Addison sobre a Doença  
de Addison (1855)
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problemas eram a acromegalia, os adenomas das paratiroides ou a hiperplasia das 
ilhotas de Langerhans.

Na transição do século XIX para o século XX outras glândulas foram estudadas 
como a pituitária, descobrindo-se que era indispensável para o funcionamento 
de várias glândulas, o pâncreas, provando-se que a excisão do mesmo provocava 
a diabetes mellitus, ou as gónadas e a sua função no desenvolvimento corporal. 

O século XX recebeu o epíteto de “século da ciência”, pelos numerosos avanços 
do conhecimento humano atribuídos à ciência e pela influência que esta passou a 
ter na vida dos homens e das sociedades. O fim da I Guerra Mundial marcou uma 
nova era na vida das sociedades ao nível global. No campo científico e tecnológico 
deu-se uma rápida extensão do pensamento ocidental (a mesma física, a mesma 
química, a mesma biologia na maioria dos centros de ensino) e das invenções do 
ocidente (eletrificação, comunicação, transportes, etc.). O conhecimento científico 
concentrou-se em campos previamente explorados ou inteiramente novos, vistos 
agora como instrumentos muito mais potentes quer teórica quer experimental-
mente: por exemplo, o mundo subatómico, o universo à escala astronómica, a quí-
mica da herança genética, a microbiologia, o eletromagnetismo, a mente humana 
ou a informática (Aróstegui, 2007). No campo das ciências médicas destacaram-
se algumas das chamadas ciências básicas da medicina, assentes em pressupostos 
biofísicos, bioquímicos e bioestatísticos (Vieira, 2016:61). 

Progressos importantes foram realizados nos domínios da morfologia bioló-
gica, da embriologia, da citologia, da biologia molecular da célula, da genética, 
da bioquímica, da fisiologia, etc. Por outras palavras, nenhum campo das ciên-
cias médicas ficou incólume aos avanços da ciência, o que se repercutiu desde logo 
no pensamento clínico ao nível da nosologia e patologia. As grandes correntes de 
pensamento da centúria de Oitocentos — o anatomoclinicismo, a fisiopatologia e 
a etiopatologia, e mesmo a patologia celular de Virchow — foram suplantadas pela 
patologia molecular ou submolecular. A génese das lesões anatomopatológicas, as 
complicações hereditárias, o mecanismo dos sintomas, a agressão de uma bactéria 
ou vírus e a defesa imunitária passaram a ser explicados em termos biológico-mole-
culares, tendo em conta a estrutura bioquímica das moléculas, dos processos que 
ocorrem entre elas, a mecânica quântica das partículas elementares, etc. Admite-se 
que houve uma “molecularização” do saber patológico e do diagnóstico e simulta-
neamente uma “antropologização” na clínica, na patologia e na terapêutica (Lain
-Entralgo & Albarracin-Teulon, 1976). A biologia celular, que estudava o ser vivo 
mais pequeno, deu lugar à biologia molecular, que passou a analisar os componen-
tes que formam a célula e a explicar o seu comportamento através da sua composi-
ção química. A biologia molecular facilitou o desenvolvimento de outra ciência em 
ascensão: a genética. Esta dedicou-se ao estudo da hereditariedade biológica e das 
suas variantes, tendo sido a descoberta dos genes e do adn elementos fundamentais 
para os estudos sobre a vida e a decifração do genoma humano (Vieira, 2016:62).
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No século XX nasceu uma ciência de interface entre a biologia e a medicina, 
a biomedicina, voltada para a pesquisa das doenças humanas, dos seus fatores 
ambientais e ecoepidemiológicos, com o intuito de encontrar a sua causa, mecanis-
mos, prevenção, diagnóstico e tratamento. Contudo, a biomedicina não se poderia 
ter desenvolvido sem os contributos da bioquímica, da biofísica e da bioestatística, 
que lhe conferiram métodos e meios de análise mais profundos e de maior cien-
tificidade. A química e a física convergiram no mesmo sentido para criar a bio-
logia molecular que passou a explicar a vida em termos atómicos e moleculares. 
As contribuições da física para a medicina foram crescentes ao longo da centúria 
de Novecentos. Desde cedo que a luz artificial permitiu aos cirurgiões fazerem 
intervenções a qualquer hora e aos clínicos fazerem exames por meio de endosco-
pias, analisar matérias orgânicas através do microscópio eletrónico e desenvolver 
novas terapias. Numa questão de décadas juntaram-se ao reportório os lasers, a ter-
mografia, os ultrassons, a ressonância magnética, entre outros (Vieira, 2016:62).

Com a II Guerra Mundial, a medicina passou a usar a tecnologia nuclear para 
seu benefício, através da radioscopia, da radioterapia e da scanografia, convertendo 
a imagiologia médica numa verdadeira indústria. Aproveitou ainda o manejo das 
substâncias isotópicas para estudar o movimento e acompanhar o percurso dum 
radiofármaco num tecido ou órgão, pelo procedimento da cintilografia ou gama-
grafia (Vieira, 2016:62).

Ao lado da física também a química deu a sua contribuição. Os médicos pas-
saram a necessitar de cada vez mais informação bioquímica acerca do funcio-
namento sistemático dos órgãos e sistemas. A miniaturização, tornada possível 
pela eletrónica, requereu pequenas quantidades de líquido ou células. As análises 
simplificaram-se o que permitiu estarem ao alcance de todos, seja para o diabé-
tico conhecer o nível de glicemia ou a mulher saber se está grávida. O estudo do 
sangue e dos seus componentes possibilitou o tratamento de problemas como a 
hemofilia, a leucemia ou as transfusões sanguíneas. O estudo centrado nas hor-
monas e enzimas contribuiu para a compreensão do funcionamento orgânico e 
dos comportamentos humanos. As pesquisas da endocrinologia ligada ao apare-
lho reprodutor conheceram extraordinários progressos ao ponto de se inventar 
uma eficaz técnica medicamentosa de contraceção que passou a substituir os anti-
gos processos mecânicos. Os médicos procuraram não só controlar a fertilidade 
como também corrigir a esterilidade por meio de fertilização in vitro e insemina-
ção artificial, para o qual contribuíram as investigações laboratoriais em torno da 
procriação medicamente assistida. A medicina ascendeu progressivamente a uma 
nova dimensão, passando de uma função assistencial e terapêutica à intervenção 
na reprodução e no património genético da humanidade. 

No dealbar do século XX os estudos de Ernest Starling, um médico inglês que 
trabalhava na prestigiada University College of London, e do seu cunhado William 
Bayliss permitiram descobrir a secretina, uma hormona intestinal implicada na 

Imagem 4 
Página de rosto da Croonian  
Lecture de Ernest Starling  
em 1905 onde se empregou  
pela primeira vez a palavra  
“hormona”. 
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secreção exócrina do pâncreas. Com os estudos subsequentes Starling e Bayliss 
introduziram no vocabulário médico um novo conceito, o de hormona. 

O termo foi empregue pela primeira vez por Ernest Starling na Croonian Lec-
ture dada no Royal College of Physicians em 1905, intitulada «The Chemical corre-
lation of the functions of the body» (Starling, 1905: 6): 

These chemical messengers, however, or “hormones” (from ορμόνη, I excite or 
arouse), as we may call them, have to be carried from the organ where they are 
produced to the organ which they affect, by means of the blood stream”

Alguns anos mais tarde Starling publicou a obra «Principles of Human Physio-
logy» (Starling, 1912) onde falava com maior propriedade (e à vontade) sobre as 
hormonas e o seu papel na fisiologia do corpo humano.

Na corrida pela descoberta das hormonas sobressaiu ainda nos inícios do 
século XX Frederick Banting com a importante descoberta da insulina no verão 
de 1921 na Universidade de Toronto. O então veterano da I Guerra Mundial, con-
decorado pelo exército canadiano pela bravura em combate, juntamente com o seu 
colega Charles Best realizaram testes em cães, provocando diabetes experimental 
para depois administrar extratos de pâncreas por forma a reduzir ou eliminar a 
glicosúria (Banting & Best, 1922). Depois de uma primeira tentativa falhada com 
um jovem diabético de 14 anos, Leonard Thompson, e após uma purificação da 
insulina por um bioquímico de nome James Collip (mais tarde elevado a sócio 
honorário da spe), conseguiram controlar a glicose do rapaz e este aumentou de 
peso em pouco tempo. Em 1923, Frederick Banting e John MacLeod, que havia 
cedido o laboratório onde se fizeram os testes e era simultaneamente o seu diretor, 
receberam o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia pela descoberta da insulina. 
Como dois dos envolvidos não foram laureados Banting acabou por partilhar o 
seu prémio com Best e MacLeod partilhou também o seu prémio com James Collip 
(Sneader, 2005: 166).



A A RQUEOL OGI A DE UM A E SP ECI A L ID A DE  25

ANO PREMIADOS TEMA

1909 Emil T. Kocher Fisiologia, patologia e cirurgia da glândula tiroide

1923 Frederick G. Banting e John MacLeod Descoberta da insulina

1936 Henry H. Dale e Otto Loewi
Descobertas relacionadas com a transmissão química  
dos impulsos nervosos

1939 Adolf Butenandt e Leopold Ruzicka Descoberta e síntese dos esteroides sexuais

1947 Bernardo Alberto Houssay
Descoberta do papel da hormona da hipófise no metabolismo 
do açúcar

1950
Edward Kendall, Tadeus Reichstein 
e Philip Hench

Descobertas relacionadas com hormonas do córtex adrenal, 
suas estruturas e efeitos biológicos

1955 Vincent du Vigneaud
Síntese e sequenciação química da hormona polipeptídica, 
nomeadamente oxitocina e vasopressina

1958 Frederick Sanger
Determinação da estrutura das proteínas, especialmente  
da insulina

1966 Charles Brenton Huggins Descoberta do tratamento hormonal do cancro da próstata

1970
Bernard Katz, Ulf von Euler 
e Jullius Axelrod

Descoberta dos transmissores humorais nas terminações 
nervosas e os mecanismos de armazenamento, libertação  
e inativação. 

1971 Earl W. Sutherland Jr. Descobertas dos mecanismos de ação das hormonas

1977 Roger Guillemin e Andrew V. Schally Descoberta da produção da hormona peptídica no cérebro

1977 Rosalyn Yalow Desenvolvimento do radioimunoensaio da hormona peptídica

1982
Sune K. Bergström, Bengt I. Samuelsson
 e John R. Vane

Descobertas relacionadas com as prostaglandinas e suas 
substancias biológicas ativas

1986 Stanley Cohen e Rita Levi-Montalcini Descobertas relacionadas com fatores de crescimento

1994 Alfred Gilman e Martin Rodbell
Descoberta das proteínas G e do seu papel na transdução 
do sinal nas células

Em 1922, um estudo de Herbert Evans e Joseph Long veio demonstrar os efeitos de 
uma substância desconhecida, obtida da hipófise anterior, na velocidade do cres-
cimento dos ratos de laboratório. Em 1925 outros investigadores, Lee e Schäffer, 
mostraram que a substância não só fazia crescer mais rápido como aumentava o 
músculo e diminuía a gordura, batizando-a de hormona do crescimento (Dorantes- 
-Álvarez & Medina-Bravo, 2005: 309). Em 1926, Charles R. Harington realizou a 
primeira síntese química de uma hormona, a tiroxina (Tata, 2005, p. 491).

Quadro 1  
Prémios Nobel da Medicina  
e Fisiologia e Prémios Nobel  
da Química no campo  
da Endocrinologia. 
Fonte: www.nobelprize.org
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No primeiro quartel do século uma série de investigadores interessados nas 
ligações entre hormonas e funções nervosas perpetraram uma série de descober-
tas. Em 1918 Greving, e depois em 1933 Roussy e Mossinger, verificaram existir 
uma relação entre o hipotálamo e a pituitária — dita glândula central. Doravante, 
os fisiologistas esforçaram-se em mostrar a influência da estimulação nervosa 
nas secreções hormonais, como fez Cannon para a adrenalina e MacLeod para a 
insulina, ao mesmo tempo que outros mostraram como estímulos aplicados em 
várias partes do corpo induziam à produção de secreções hormonais pela pituitá-
ria. Demonstraram este mecanismo através dos reflexos ótico-testiculares, ovula-
ção reflexa e reflexos opto-pigmentários. Outros clínicos demonstraram o papel 
dos fatores emocionais atuando no sistema nervoso, através das conexões córtico-
diencefálicas, na génese do hipertiroidismo, hipo-ovarismo e hipoinsulinismo 
(Cawadias, 1940: 305). 

Seguiram-se outros trabalhos com uma tese diferente, a de que as funções 
nervosas eram na verdade funções neuro-hormonais, sendo que o impulso ner-
voso atuava sobre a hormona libertada na terminação da fibra nervosa. Alguns 
estudos nesta vertente foram realizados por T. R. Elliot, Loewi of Graz ou Cannon  
(Cawadias,1940: 305). 

Entre as décadas de 1920 e 1930 fizeram-se progressos notáveis ao nível da des-
coberta e entendimento da função das hormonas originárias das gónadas. Edgar 
Allen e Edward Doisy em 1923 purificaram estrogénio a partir de fluido folicular 
de porco e em 1927 Bernhard Aschiem e Selmar Zondek descobriram que a urina 
de mulher grávida tinha uma substância altamente estrogénica. Dois anos depois 
Doisy e outros investigadores isolaram a estrona. Seguidamente descobriu-se a 
progesterona em 1934, o estradiol em 1935 e a testosterona em 1939, permitindo 
o inicio dos tratamentos hormonais para problemas associados às secreções com 
origem nas gónadas, tratamento de problemas associados à menopausa e possibi-
litou a criação de métodos anticoncetivos (Whitehead, 2015: 20). Os investigado-
res envolvidos na descoberta das hormonas e seu papel como Butenandt, Doisy, 
Kendall, Banting e Reichstein foram mais tarde laureados com Prémios Nobel, 
o que mostra a importância de uma nova área emergente: a hormonologia (Tata, 
2005: 491).

Doisy é um nome importante não somente pelas descobertas que empreendeu, 
mas também pelo contributo deixado na definição dos quatro estágios da ciência 
endocrinológica: 1) reconhecimento da glândula, ou órgão, produtora da secreção 
interna; 2) métodos de deteção da secreção interna; 3) preparação dos extratos 
que levam a uma hormona purificada; 4) isolamento da hormona pura, determi-
nação da sua estrutura e síntese (Medvei, 1984: 6).

De certo modo nos anos 20 surgiu uma ‘crise’ na endocrinologia europeia, 
mormente na Grã-Bretanha e em Espanha, entre alguns fisiologistas e os novos 
endocrinologistas, pois aqueles acusavam estes de levarem a cabo experiências 
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incompletas, formular hipóteses aventureiras, assumirem teorias vãs e mesmo 
erros (Medvei, 1984: 394). Em suma, faltava um método e parâmetros científi-
cos para definir o que era ou não endocrinologia. Em resposta a esta crise emer-
gida em Inglaterra, rapidamente em Espanha veio a formar-se, por iniciativa de  
Gregório Marañon, um departamento de Endocrinologia Médica em 1925 e reor-
ganização do Instituto de Patologia Médica em Madrid. Marañon desenvolveu 
ainda uma rede de investigadores com a aproximação a Paul Ehrlich e ao grupo 
de Frankfurt, a criação de laços com investigadores da América Latina e também 
com os investigadores portugueses. Marañon rodeou-se em pouco tempo de mais 
de centena e meia de colaboradores o que fez aumentar a massa crítica nesta área e 
com isto a Endocrinologia pôde afirmar-se como uma especialidade (Medvei, 1984: 
395). As descobertas em vários domínios da endocrinologia, da clínica à cirurgia, 
da hormonologia à oncologia acelerou a partir dos anos 40. A quantidade de Pré-
mios Nobel mostra que a endocrinologia estava na ordem do dia. 

Alguns acontecimentos científicos marcaram os progressos da Endocrinologia 
da segunda metade do século xX. Em primeiro lugar deu-se o isolamento de um 
conjunto de hormonas que há muito se especulava que existissem, sem, no entanto, 
terem sido descobertas. Por outro lado, desenvolveram-se métodos e técnicas para 
isolarem as hormonas mais facilmente e em questão de minutos e posteriormente 
desenvolveram-se testes especiais como os bioensaios e os radioimunoensaios 
permitindo a mensuração da quantidade de hormonas circulantes e outros com-
ponentes não hormonais. 

Apesar do desenvolvimento célere da nova especialidade foi preciso chegar 
a 1960 para a comunidade médica se reunir pela primeira vez no 1.º Congresso 
Internacional de Endocrinologia em Copenhaga (Medvei, 1984: XIV), fator impor-
tante para sua afirmação. 
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Nem a Medicina nem a Endocrinologia nasceram uma ciência ou uma arte. Pelo 
contrário a Medicina, e aquilo que vieram a ser as suas especialidades, foram du-
rante séculos práticas artesanais de transmissão direta e individual ensinadas de 
forma imutável e dogmática a partir de observações de Galeno e Hipócrates (Costa, 
1986: 499). Assim se referia Jaime Celestino da Costa à evolução da medicina até 
ao século XIX, para mostrar que os dogmas e as práticas tradicionais sobreviviam 
na medicina portuguesa de inspiração grega e árabe.

Antes da criação das condições hospitalares e “universitárias” que levaram 
à criação das Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa e do Porto, a medicina portu-
guesa vivia pelos trabalhos de um punhado de médicos cuja prática da medicina 
e as suas obras publicadas lhes davam alguma notoriedade. 

É neste contexto que surge no século XVII a obra de João Curvo Semedo que 
faz algumas descrições do que podemos associar a problemas endocrinológicos. 
No segundo tratado da sua «Polianteia Medicinal» descreve o que parecem ser os 
sintomas da diabetes tipo 1: 

Diabetica he hum achaque dos rins, em que os doentes continuamente estão 
ourinando, com huma sede insofrível. A causa material de que procede, he a 
muyta copia de humores serosos, coléricos & salfunginosos, que com a sua acri-
monia irritão de tal sorte a faculdade expulsiva dos rins (…) daqui procede 
estarem ourinando cada instante, & na falta de tantas humidades se excita 
a sede & a magreza notável, pois se esgotão até as humidades alimentícias. 
(Semedo, 1697: 514)

Curvo Semedo faz ressaltar alguns sintomas hoje bem conhecidos da diabetes 
como a sede constante, a magreza, a vontade de urinar e algumas complicações 
associadas como as nefropatias. No entanto prescreve uma terapêutica comple-
tamente desajustada, embora normal para a época, à base de sangrias e purgas e 
receituários de origem mediterrânica (latinos e árabes) com elementos animais 
e vegetais como rim de vaca, alface, meimendro, açúcar branco ou rosado e vinho 

II. Pródromos da 
Endocrinologia Portuguesa
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tinto (Semedo, 1697: 515-517). Já para o século XVIII ficou conhecida a obra de Brás 
Luiz Abreu intitulada «Homens andróginos» (1726). 

Pouco mais se sabe sobre assuntos afetos à endocrinologia de autores portu-
gueses até ao século XIX. Somente com os estudos de fisiologia de alguns investi-
gadores como Claude Bernard em meados de Oitocentos foi possível aos médicos 
portugueses ter uma perspetiva mais aproximada, mas não definida, de problemas 
ligados à endocrinologia, à nutrição e às doenças metabólicas. Os primeiros tra-
balhos em contexto académico surgiram a partir de 1840 na Escola Médico-Cirúr-
gica no Porto com as populares Teses Inaugurais, que consistiam num trabalho de 
final de curso para obtenção da Licença para exercer medicina e cirurgia. 

Os primeiros temas que são focados dizem respeito aos problemas dos órgãos 
sexuais e relação com as gónadas. Apareceram várias teses que versavam sobre a 
semiologia e a patologia dos quistos do ovário ou prolapso dos ovários, algumas 
sobre problemas dos testículos como liquido orquítico ou a produção de esperma, 
enquanto outros trabalhos versam mais sobre os tratamentos dos problemas asso-
ciados às gónadas (ver capítulo VII). Apareceram depois um pequeno conjunto de 
trabalhos ligados aos alimentos e ao metabolismo, à tiroide e à diabetes.

Na mesma época em que Brown-Séquard fazia experiências ao nível da opo-
terapia ou organoterapia com tecidos de testículo, injetando-os para favorecer o 
rejuvenescimento e a potência sexual, outros investigadores começaram a perce-
ber que a ablação de certas glândulas conduziam a doenças do foro endocrinoló-
gico. Em 1883 Theodor Kocher numa conferência em Berlim concluiu, a partir da 
observação de 101 pacientes submetidos a tiroidectomia, que a extração da tiroide 
levava a sintomas semelhantes aos do cretinismo. No mesmo ano, durante uma 
palestra de Dawtrey Drewitt em torno do hipotiroidismo, na Clinical Society of 
London, alguém na audiência fez notar que existiam três condições próximas 
e que tinham em comum a ausência ou degeneração da tiroide, designadamente 
o cretinismo, o mixedema e o estado resultante da completa ablação da tiroide 
(Lindholm & Laurberg, 2011). Em 1885 William Horsley veio dizer que as doenças 
como o mixedema advinham da perda da função da tiroide, advogando o enxerto 
de tiroide de carneiro para tratar o mixedema e o cretinismo (Slater, 2011: 100). 
Mas, contrariamente à ideia geral que teria sido George Murray o primeiro a prati-
car a organoterapia com tiroide de carneiro fresca para tratar o mixedema em huma-
nos, foram dois portugueses a fazê-lo (Sawin, 2001: 2; Lindholm & Laurberg, 2011: 
6; Slater, 2011: 102). Impulsionados pelos trabalhos de Brown-Séquard, António 
Maria Bettencourt Rodrigues e José António Serrano fizeram uma experiência no 
verão de 1890 injetando extratos de tiroide numa paciente de 36 anos que sofria de 
mixedema, tendo-se verificado a melhoria do estado clínico da paciente. Os dois 
fizeram a apresentação da sua experiência no encontro da Associação Francesa 
para o Avanço da Ciência em Limoges em agosto de 1890, tendo sido o caso publi-
cado no relatório dessa Associação no ano seguinte (Bettencourt & Serrano, 1891). 
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No mesmo ano, Murray realizou uma 
experiência semelhante concluindo 
que o mixedema e caquexia estrumi-
priva era causada pela falta de alguma 
substância presente ou produzida pela 
tiroide e necessária à manutenção da 
saúde. Murray havia sido informado da 
primeira experiência de Bettencourt e 
Serrano por Horsley (Medvei, 1984: 293-
294) e num artigo publicado no The Bri-
tish Medical Journal (Murray, 1891) fez 
igualmente menção à experiência dos 
dois portugueses, que foram deste modo 
os primeiros a praticar a organoterapia 
da tiroide. 

Foram também publicados ainda 
alguns estudos e artigos como por exem-
plo o de Carlos May Figueira no Jornal 
da Sociedade de Ciências Médicas de Lis-
boa em 1864 sobre a «Observação de 
um caso de hermaphroditismo mascu-
lino» (Figueira, 1864), tendo também 
Oliveira Feijão apresentado «Um caso 
de extirpação do bócio» (Feijão, 1884) 
n’A Medicina Contemporânea, bem como 
Ricardo Jorge publicou um artigo sobre 
«A acromegalia» (Jorge, 1891) também 
n’A Medicina Contemporânea.

O periodismo médico dos finais do 
século XIX e inícios do século XX foi um 
veículo importante das novas descober-
tas na área médica, mormente além-
fronteiras, pelos clínicos e investigadores europeus e americanos. Periódicos como 
o «Coimbra Médica», o «Jornal da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa» e 
«A Medicina Contemporânea» foram alguns dos periódicos que mais se destaca-
ram na veiculação das novidades. 

A transição do século XIX para o século XX ficou indubitavelmente marcada 
pelos progressos das ciências médicas em vários domínios, movida especialmente 
pelos progressos internacionais. Generalizaram-se os laboratórios de investi-
gação e ensino, publicaram-se livros e periódicos especializados e criaram-se 
sociabilidades científicas e novas cadeiras nas escolas médicas. Nomes como 

Imagem 5 
Texto de António Bettencourt 
e José Serrano sobre a organote-
rapia da tiroide de 1890. 
Fonte : Association française 
pour l’avancement des sciences 
: conférences de Paris. 
Compte-rendu de la 19e session. 
Seconde partie. Notes et 
mémoires (pp. 683-690).
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Câmara Pestana, Aníbal Bettencourt, Marck Athias e Augusto Celestino da Costa 
desempenharam um papel relevante no avanço da medicina portuguesa de então  
(Salgueiro, 2011: 894). 

Os novos professores cientistas, profundamente influenciados pelos ideais posi-
tivistas e pelo intercâmbio científico afastaram-se do ensino dogmático e envere-
daram por um ensino mais experimental e prático, aliando-se a outros campos 
do saber como a matemática, as ciências físico-químicas, as ciências naturais, etc. 
Deste modo foi possível o progresso em áreas pouco trabalhadas como a histolo-
gia, a parasitologia e a endocrinologia (Salgueiro, 2011). 

Os novos avanços fizeram-se sentir nas escolas médicas, onde a endocrinolo-
gia assumiu paulatinamente destaque dentro do ensino da Clínica Médica como 
deixou bem explicito o Professor Tiago de Almeida, um dos mais reputados médi-
cos do seu tempo, na conferência comemorativa do centenário da Régia Escola de 
Cirurgia do Porto em 1925 (Almeida, 1925: 24-25). 

De uma forma pouco explícita o estudo das glândulas endócrinas e as patolo-
gias a elas associadas ganhou terreno na bibliografia médica portuguesa e com 
ela foi-se consolidando a massa crítica nacional. No debutar do século XX um con-
junto de professores cientistas como Marck Athias, Celestino da Costa, Ferreira 
de Mira, Ernesto Roma e Iriarte Peixoto tornaram-se nos pioneiros de um novo 
ramo da medicina, a Endocrinologia. 



33

III. Os primeiros estudos 
histofisiológicos e clínicos 
das glândulas endócrinas 
na primeira metade do século xx
O início da endocrinologia em Portugal esteve inevitavelmente ligada aos seus 
cultores e pioneiros. Se na primeira metade do século XX não existiu verdadei-
ramente uma área endocrinológica per se, é verdade que os inúmeros trabalhos 
ligados à fisiologia, à histologia e mesmo à clínica médica abriram o trilho pelo 
qual em 1949 se consagrou em Portugal uma nova área com a criação da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia. 

O despontar da primeira escola de investigação biomédica em Portugal teve 
como pioneiro e mentor Marck Athias, por muitos considerado o primeiro pro-
fessor-cientista português e mestre dos primeiros endocrinologistas no nosso 
país. Marck Athias cursou Medicina na Faculdade de Medicina Paris desde 1891 
onde se licenciou, tendo posteriormente trabalhado num laboratório de histologia 
com Mathias Duval, um discípulo de Santiago Rámon y Cajal. Fizeram parte da 
sua formação nomes importantes da Medicina francesa como Duval, Richet,  
Landouzy, Bouchard, Charcot e Gley, este último redescobrira em 1891 as glându-
las paratiroides mostrando que eram glândulas importantes para a manutenção 
da vida (Medvei, 1984: 278). 

Em 1894, Athias descobriu num livreiro parisiense um livro de Ramón y Cajal 
intitulado «Les nouvelles idées sur la structure du systeme nerveux» que comprou 
e leu avidamente, tendo no final decidido enveredar pela histologia. Procurou o 
professor Mathias Duval pedindo-lhe para trabalhar no seu laboratório, mas a 
curto prazo o seu desejo de continuar em França saiu malogrado quando foi pre-
terido em concurso para uma vaga no laboratório de Duval a favor de um investi-
gador francês (Costa, 1948: 148).

Decidiu voltar a Portugal, onde a investigação experimental da Medicina era 
residual (Amaral, 2006a: 156). Por convite de Miguel Bombarda assumiu o cargo 
de diretor do laboratório de histologia do Hospital de Rilhafoles em 1900, como 
preparador oficioso de histologia, a troco de uma gratificação anual de 50$000. 
Veio depois a ensinar histologia médica, ministrando o curso de histologia na 
Escola Médico-cirúrgica, quando em 1903 houve um desdobramento da cadeira 
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de Histologia e Fisiologia, tendo ficado Miguel Bombarda com a fisiologia geral 
e Athias com a histologia. 

Com a morte de Miguel Bombarda em 1910, Athias sucedeu-o à frente da cadeira 
de fisiologia e histologia. Na época, o enfermeiro-mor do Hospital de Rilhafoles, Curry 
Cabral, decidiu encerrar o laboratório por motivos de índole económica, obrigando 
Athias a mudar de instalações com os seus discípulos para o Laboratório da Escola 
Médico-cirúrgica. O próprio conta que o laboratório era pequeno, tendo apenas 
8,8m por 3,5m, duas janelas, uma secretária para ele e uma pequena mesa redonda 
partilhada na altura por Costa Santos e Celestino da Costa (Athias, 1946: 337-338). 

No laboratório não existiam muitos dos instrumentos e equipamentos neces-
sários a um laboratório daquele género, nem pessoal que soubesse manuseá-lo. 
A Escola Médico-Cirúrgica enviara em 1909 Marck Athias e Pinto de Magalhães 
numa viagem ao estrangeiro para aquisição de material técnico de fisiologia, histo-
logia e farmacologia. Visitaram vários laboratórios em Bruxelas, Berlim e Leipzig, 
bem como várias universidades alemãs, suíças e francesas (Mira, 1954: 187-188). 
Ao longo da sua viagem ficou particularmente surpreendido com os institutos de 
fisiologia da Bélgica, especialmente com o Instituto Solvay de Bruxelas, criado pelo 
rico industrial Ernesto Solvay e entregue à universidade da cidade, mas também 
com o Instituto de Liége. Num pequeno relato da viagem revelou que preferia os 
institutos e universidades belgas aos congéneres franceses pela dinâmica que aí 
existia (Athias, 1909: 357-359). 

Marck Athias teve necessidade de recrutar dois estudantes seus para o auxilia-
rem no ensino da fisiologia, Almeida Rocha e Raul Carvalho, e no ano seguinte um 
terceiro para o ensino da química fisiológica, Matias Ferreira de Mira. Baseado no 
curso que ministrava introduziu técnicas de investigação experimental no ensino 
e investigação biomédica em Portugal, estimulando os seus alunos a desenvolve-
rem trabalhos de investigação e teses de doutoramento baseadas na pesquisa expe-
rimental. Athias trabalhou ainda no Ipo de Lisboa, fundado por Francisco Gentil, 
onde pertencia à comissão diretora e no Instituto de Investigação Científica Bento 
da Rocha Cabral, dirigido pelo seu discípulo Matias Ferreira de Mira onde produziu 
numerosos trabalhos científicos e deixou discípulos que continuaram o seu legado. 

Marck Athias desde cedo investigou e realizou vários trabalhos de histofisiolo-
gia dos mecanismos das endócrinas, em especial das gónadas, interessando-se pela 
relação entre neoplasias e secreções internas e fisiologia hormonal. Aliás grande 
parte do seu trabalho e dos restantes discípulos sugerem que uma das linhas de 
investigação mais forte era a relacionada com explicações científicas sobre o fun-
cionamento de glândulas, órgãos e tecidos de secreção interna (Amaral,2006b: 
102-105). A partir do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa 
contribuiu com alguns estudos para o conhecimento da estrutura do tecido intersti-
cial do ovário, realizou experiências de feminização de machos castrados, demons-
trou o determinismo da secreção láctea e a evolução e efeito da transplantação de 

Imagem 6  
Marck Athias (1875-1946) 
Fonte: Espólio da SPEDM.
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Imagem 8  
Matias Ferreira de Mira  
(1875-1953)

Imagem 7 
Visita do Dr. M. Gley ao laboratório 
de Fisiologia da Escola Médica 
de Lisboa em 1923. Da esquerda 
para a direita: M. Pierre Gley 
(filho), Marck Athias, Celestino  
da Costa, M. Gley, Simões Raposo, 
Roberto Chaves, Joaquim Fontes, 
Heitor da Fonseca e Pedro Fontes. 
Fonte: Ilustração Portugueza,  
n.º 926 (1923), p. 641.

ovários (Athias, 1933). No Ipo estudou, conjuntamente com 
Maria Teresa Furtado Dias, tumores malignos, dando parti-
cular atenção às lesões histológicas das glândulas sexuais e 
endócrinas em animais cancerosos ou pré-cancerosos (Mira, 
1954: 202).

Bem para além dos seus estudos, o contributo de Marck 
Athias neste campo foi decisivo pela formação de novos cientis-
tas que viriam a dar cartas na estruturação da ciência endocri-
nológica. O núcleo central de colaboradores de Marck Athias 
compunha-se de figuras como Ferreira de Mira, Henrique 
Parreira, Joaquim Fontes, Jacinto Moniz de Bettencourt, 
Maria Teresa Furtado Dias (a única mulher discípula de 
Marck Athias), Abel Salazar e Augusto Celestino da Costa. 
Destes discípulos próximos quase todos foram sócios funda-
dores da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia: Celestino 
da Costa sócio n.º 1 e primeiro presidente, Ferreira de 
Mira sócio honorário, Joaquim Fontes sócio n.º 3, Jacinto  
Bettencourt sócio n.º 18 e Maria Teresa Dias sócia n.º 28 (spe, 
Registo de Sócio: 1949-2002).

Em 1923, o laboratório da Faculdade de Medicina de Lisboa recebeu a visita de 
M. Gley, um importante fisiologista francês e professor de Athias em Paris, que 
veio partilhar com os médicos portugueses os seus conhecimentos, mostrando 
uma boa dinâmica entre escola francesa do Collège de France e a escola portuguesa 
iniciada por Athias. Este último nas aulas que ministrava passou a utilizar nas 
lições teóricas o manual do Dr. Gley.

Matias Ferreira de Mira também se notabilizou na Medicina Portuguesa da 
primeira metade do século XX com trabalhos muito variados, desde higiene até à 
história da medicina, embora uma boa parte dos seus estudos se centrassem nas 
glândulas endócrinas.

Natural do Montijo, Ferreira de Mira estudou na Escola Médico-cirúrgica de 
Lisboa onde concluiu o curso de Medicina em 1898. Após vários anos a exercer 
medicina no Montijo regressou a Lisboa em 1910, tendo no ano seguinte recebido 
um convite de Marck Athias para lecionar Química Fisiológica na Faculdade de 
Medicina de Lisboa. Além da Medicina, Ferreira de Mira foi também escritor, polí-
tico e jornalista, escrevendo artigos de vulgarização científica no jornal «A Lucta» 
pertencente ao Partido Unionista. Os seus artigos eram lidos por um magnata da 
altura, Bento da Rocha Cabral, que nunca vira ou conhecera, mas que perfilhava 
as suas ideias e que em testamento deixou uma fortuna para a criação de um cen-
tro de investigação científica, nomeando Ferreira de Mira como seu diretor (Mira, 
1954: 23). Mais tarde Ferreira viria a revelar como tudo sucedeu numa conferên-
cia do Instituto Bento da Rocha Cabral:
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Em fins de abril de 1921 ocorreu em Lisboa um facto sem precedentes no nosso 
país. Ao abrir-se o testamento do Sr. Bento da Rocha Cabral, nascido no conce-
lho de Sabrosa, residente durante anos no Brasil e, ao tempo, em Lisboa, viu-se 
que ele deixava a maior parte da sua fortuna para fundação dum instituto de 
investigação científica.

Rocha Cabral, no seu testamento, indicou-me para redigir a função do Insti-
tuto, com o auxílio dos testamenteiros. Estes constituíram, com outras pessoas 
que escolheram, o Conselho Administrativo do Instituto, e eu passei a exercer 
funções de diretor, que ainda conservo. 

A escolha do meu nome foi devida à minha passagem pelo jornalismo; e a 
este propósito devo acentuar que o Instituto Rocha Cabral não existiria, se não 
tivesse havido em Lisboa um jornal chamado A Lucta […] escrevi durante anos, 
no seu jornal, artigos de vulgarização científica e outros sobre cultura e ensino 
e ali insisti sobre a obra gigante executada em proveito da ciência pelos milio-
nários americanos, os Rockefeller, os Carnagie e outros. Foram estes os artigos 
que me apresentaram perante o espirito de Rocha Cabral como individuo capaz 
de executar a sua última vontade. […] No espirito de Rocha Cabral havia um 
estado de receptividade favorável aos meus escritos, visto que nunca nos falá-
mos e eu só soube da sua existência quando me disseram o que constava do seu 
testamento (Mira, 1939: 5-8).
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Ferreira de Mira tornou-se inesperadamente no diretor do Instituto de Investiga-
ção Científica Bento da Rocha Cabral, criado com base num legado inspirado em 
famílias norte-americanas como os Rockefeller e os Carnegie que financiavam a 
investigação científica. Rocha Cabral decidiu também financiar uma instituição 
de investigação científica com o propósito de beneficiar a ciência portuguesa. De-
pois de instalados os laboratórios, entrou em funcionamento oficialmente em 
1925 com apenas quatro investigadores: Matias Ferreira de Mira (o pai), Manuel 
Ferreira de Mira (o filho), Simões Raposo e Fausto Lopo de Carvalho (Mira, 1939: 
8-9). Organizou-se pouco depois em quatro secções: 

— Secção de Fisiologia — tutelada por Marck Athias e Joaquim Fontes, que vi-
ria a ser o sucessor de Ferreira de Mira à frente do Instituto Rocha Cabral e de 
Athias na Faculdade de Medicina de Lisboa; 

— Secção de Histologia — tutelada por Augusto Celestino da Costa, que mais tarde 
fundou a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia; 

— Secção de Química Biológica — tutelada por Ferreira de Mira (pai) e por Kurt 
Jacobsohn, contratado em Berlim ao Kaiser Wilhelm Institut für Biochemie; 

— Secção de Bacteriologia — tutelada por Fausto Lopo de Carvalho e Ferreira de 
Mira (filho). 

O instituto alcançou um elevado prestígio, tendo financiado trabalhos como o 
de Egas Moniz na área da angiografia cerebral e de Fausto Lopo de Carvalho ao 
nível da angiopneumografia (Alves, 2014: 306-307). Foi no quadro do Instituto 
Bento da Rocha Cabral que Ferreira de Mira e os seus investigadores desenvolve-
ram trabalhos na área da Endocrinologia sobretudo ligados às glândulas endó-
crinas e relacionados com o crescimento, o determinismo do sexo e a influência 
das suprarrenais na musculatura. Fez do estudo das glândulas suprarrenais o 
seu principal objeto de investigação, mas também estudou o baço, o aparelho ti-
ro-paratiroideu, a opoterapia com adrenalina e extratos da suprarrenal (Mira, 
1954: 225-227). Ferreira de Mira sempre se manteve fiel às secreções internas 
e assuntos afins. Estudou ainda a influência de preparações da tiroide sobre 
o crescimento, a maturação sexual em animais, a formação de caracteres se-
xuais secundários e as hormonas (Mira, 1940: 135-141). Conjuntamente com Joa-
quim Fontes, que veio a ser o seu sucessor à frente do Instituto Bento da Rocha 
Cabral, desenvolveu estudos das suprarrenais relacionados com o crescimento e 
a fadiga, pioneiros na sua altura, quando ainda se desconhecia a hormona pro-
duzida por esta glândula endócrina, o que lhes valeu numerosas citações em li-
vros da especialidade. 

O Instituto publicou entre 1927 e 1974 uma publicação científica própria inti-
tulada Travaux de Laboratoire de l’Institut Rocha Cabral, com artigos em francês, 
alemão e inglês dado que o Instituto pretendia internacionalizar os seus estu-
dos e investigadores. Em língua portuguesa publicava anualmente o periódico 
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Imagem 9  
Folha de rosto do primeiro volume 
da publicação «Actualidades 
Biológicas» (1929) do Instituto 
Bento da Rocha Cabral.

Actualidades Biológicas, a partir de 1929, onde se encon-
tram vários trabalhos, resultados de conferências realiza-
das entre abril e maio de cada ano, muitos dos quais ligados 
a temas endocrinológicos. A emergência destas publicações 
e de outras que estes cientistas dinamizaram, apontavam, 
segundo Isabel Amaral (Amaral, 2006a, 160), para a necessi-
dade de difundir um conjunto de conhecimentos específicos 
como também uma linguagem e metodologias específicas. 
As publicações em francês, como os Travaux de Laboratoire, 
mostram por outro lado o desejo de difusão e internaciona-
lização da produção científica a par de uma certa fidelidade 
à tradição científica francesa que marcou as ciências biomé-
dicas em Portugal. 

Isabel Amaral (2006a: 160) aponta um outro facto inte-
ressante. Independentemente da ligação que os discípulos de 
Athias tinham ao programa de investigação, todos participa-
vam de alguma forma nas sociedades e publicações dinami-
zadas pela sua escola de investigação, forjando uma massa 
crítica essencial à afirmação das novas áreas disciplinares e 
da identidade profissional dos cientistas. A fundação da Socie-
dade Portuguesa de Endocrinologia, por Augusto Celestino 
da Costa é revelador deste facto, já que agregava investigadores dos mais diversos 
campos do conhecimento médico e científico. 

Um dos discípulos de Ferreira de Mira — Eurico Paes — especializou-se na área 
da Endocrinologia. Eurico Paes foi o mentor de um dos primeiros periódicos espe-
cializado nesta nova área biomédica, a Revista Luso-Espanhola de Endocrinologia 
e Nutrição, que soube atrair grandes nomes da Endocrinologia ibérica de então 
e integrá-los na comissão científica da publicação. Fez do reputado endocrinolo-
gista espanhol Gregório Marañon (Madrid) o diretor científico da revista e convi-
dou Augusto Celestino da Costa, Iriarte Peixoto e Adelino Costa para a comissão 
científica. Eurico Paes criou ainda em 1956 no Hospital de Egas Moniz o primeiro 
Serviço de Endocrinologia de Lisboa onde manteve o Centro de Estudos Endocri-
nológicos que acolhia investigadores desta área de estudo. 

Ainda no conjunto dos primeiros fisiologistas das endócrinas destacou-se 
Augusto Celestino da Costa, uma figura relevante da Medicina e da Ciência por-
tuguesa do século XX, considerado como um apóstolo da ciência durante o regime 
Republicano (Amaral, 2006b: 107). Augusto Celestino da Costa licenciou-se em 
Medicina na Escola Médico-cirúrgica de Lisboa em 1905, com a apresentação de 
uma tese inaugural intitulada «Glândulas suprarrenais e suas homólogas: estu-
dos citológicos», manifestando particular interesse pela investigação científica 
das glândulas de secreção interna. Partiu depois para a Alemanha onde traba-
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Imagem 10 
Augusto Celestino da Costa 
(1884-1956)

lhou em diversos laboratórios universitários. Em 1911 iniciou a carreira docente 
na Faculdade de Medicina de Lisboa, criando o Instituto de Histologia e Embrio-
logia. Aí trabalhou com uma geração de professores conceituados como Ricardo 
Jorge, Bettencourt Raposo, Belo de Morais, Moreira Júnior, Salazar de Sousa 
entre outros (Peixoto, 1985), tendo ele próprio feito parte de uma nova ‘fornada’ 
de professores-cientistas.

Augusto Celestino da Costa desempenhou vários cargos importantes como 
diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, foi presidente da Junta da Educação 
Nacional e do organismo sucedâneo, o Instituto para a Alta Cultura, exerceu o 
cargo de diretor de análises clínicas dos Hospitais Civis de Lisboa, foi fundador 
da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais e fundador e primeiro presidente 
da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia. 

Mas foi sobretudo no Instituto de Histologia e Embriologia, criado com a ajuda 
de Pedro Roberto Chaves, Alfredo Magalhães Ramalho e Luís Simões Raposo, 
que trabalhou em matéria endocrinológica. A criação deste Instituto permitiu 
um upgrade importante nas condições de trabalho de Celestino da Costa e dos 
seus colaboradores, pois nalguns laboratórios existentes na época era frequente 
o investigador comprar os seus reagentes, animais e equipamento, livros e perió-
dicos (Amaral, 2006b: 100). Ao longo da sua vasta carreira escreveu sobre os mais 
diversos temas da Endocrinologia. Tratou da morfologia e histologia das glându-
las endócrinas, realizou experiências de opoterapia com extratos de glândulas 
em ratos de laboratório, falou de neuro-endócrinas. A sua grande obra foram as 
«Lições sobre a histofisiologia das glândulas endócrinas» (1942) onde abordou 
os problemas associados a várias glândulas como a suprarrenal, a tiroide, a para-
tiroide, o pâncreas, a hipófise, etc. 

Além dos seus estudos em Endocrinologia foi o criador, conjuntamente com 
Iriarte Peixoto, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia em 1949, peça chave na 
afirmação da especialidade de Endocrinologia em 1956 junto da Ordem dos Médicos.  

Apesar das temáticas dominantes dos trabalhos de final de curso plasmarem o 
interesse dos médicos por outros universos de análise é possível encontrar outros 
estudos igualmente valiosos em Endocrinologia no seio das sociedades científicas 
existentes e ações concretas no desenvolvimento desta área, particularmente impul-
sionado por clínicos e investigadores. Falamos já dos trabalhos de Celestino da Costa, 
aos que somaram os contributos de outros médicos como Sílvio Rebelo, Ernesto 
Roma ou Iriarte Peixoto, que também marcaram a endocrinologia do seu tempo.

Sílvio Rebelo destacou-se neste período de construção das bases da endocri-
nologia portuguesa. Formado pela Escola Médico-cirúrgica de Lisboa em 1905, 
com uma tese inaugural sobre os perigos da sífilis, cedo se interessou pela temá-
tica endocrinológica o que o levou a trabalhar no Instituto Bacteriológico Câmara 
Pestana onde desenvolveu um estudo de grande originalidade com base num soro 
antitóxico contra o bócio exoftálmico, proferindo mais tarde, em 1908, uma das 
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primeiras comunicações científicas sobre endocrinologia perante a Sociedade de 
Ciências Médicas de Lisboa. O tema apresentado na comunicação versava sobre 
o tratamento seroterápico do bócio exoftálmico, pressagiando o que veio a ser a 
sua tese de concurso ao magistério médico no Instituto Bacteriológico Câmara  
Pestana — «Bócio exoftálmico e serotherapia thyrotoxica» (Rebelo, 1910) — o qual 
lhe valeu a posição de catedrático da secção médica. Enveredou posteriormente 
por uma carreira no campo da Farmacologia.

Nos primeiros decénios do século XX destacaram-se os trabalhos de histofisio-
logia das glândulas endócrinas desenvolvidos por um conjunto relativamente res-
trito de professores-cientistas. No entanto, a Endocrinologia não se ficou somente 
pelos estudos das glândulas e das suas secreções, cujo funcionamento e funções 
foram sendo desvendados com estudos cada vez mais extensivos e profundos. 

O aparecimento desta nova área de estudo potenciou o entendimento que os 
médicos tinham de certas doenças até então mal conhecidas e resultado do mau 
funcionamento de glândulas endócrinas como a tiroide e as paratiroides, a hipó-
fise-hipotálamo, as suprarrenais, as gónadas ou o pâncreas. A existência de pato-
logias associadas às endócrinas exigia, para além dos estudos de laboratório, uma 
tradução prática que só a clínica podia dar. Entre as várias as doenças endocrino-
lógicas que afetavam os portugueses estavam o Síndrome de Cushing, a acrome-
galia e o nanismo, os bócios, a Doença de Addison, o cretinismo e a diabetes, que 
exigiam uma resposta médica. Os médicos, muitos deles ligados à especialidade 
de Medicina Interna, tomando maior consciência da especificidade que as endó-
crinas e suas patologias exigiam foram tomando a iniciativa de criar espaços pró-
prios para observar, diagnosticar e tratar as patologias de foro endocrinológico. 
A Endocrinologia clínica que começou a despontar nos anos 20 teve, todavia, rit-
mos diferentes, alcançando as várias geografias do país de forma faseada. 

No despontar da Endocrinologia Clínica portuguesa estiveram por um lado a 
criação da Associação Protetora dos Diabéticos Pobres por Ernesto Roma e já nos 
finais dos anos 40 a criação das primeiras consultas de Endocrinologia nos Hos-
pitais Civis de Lisboa e no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. 

Entre os vários nomes associados à origem da Endocrinologia clínica, e par-
ticularmente da diabetologia, esteve o de Ernesto Roma. Ernesto Galeão Roma, 
nascido em Viana do Castelo em 1887 cedo seguiu as pisadas do avô como médico 
e filantropo. Ernesto Roma realizou o ensino secundário no Colégio Militar indo 
depois cursar Medicina na Escola Médico-cirúrgica de Lisboa, onde terminou em 
1913 a licenciatura com 19 valores. Em 1915 alistou-se como voluntário seguindo 
a carreira de médico militar — o pai também fora General do Exército — tendo 
combatido na I Guerra Mundial integrando o Primeiro Batalhão Expedicionário 
Português. Em 1921 foi nomeado assistente e Chefe de Clínica da Faculdade de 
Medicina de Lisboa tendo trabalhado com Belo de Morais, de quem era discípulo, 
e com Pulido Valente (Arroteia, 1987: 3). 
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Imagem 11 
Ernesto Roma (1887-1978) 

Ernesto Roma colheu muito das suas 
viagens de estudo por Paris, onde visi-
tou a Clínica de Dieulafoy, e sobretudo 
pelos eua, a partir de 1921, onde esta-
giou no Hospital Geral de Massachu-
setts, testemunhando a ‘revolução da 
insulina’ introduzida na prática clínica, 
e visitando a Clínica Joslin, um cen-
tro de tratamento da diabetes mellitus 
em Boston para onde os descobridores 
da insulina Frederick Banting, Char-
les Best, John MacLeod e James Collip 
tinham enviado os primeiros frascos do 
produto (apdp, 2016). Na Clínica Joslin 
viu igualmente métodos percursores na 
educação dos diabéticos, desde o livro 
publicado em 1917 por Elliott Joslin, 
«A Diabetic Manual for the mutual use 
of Doctor and Patient», passando pelas 
enfermeiras especialistas na diabetes 
que acompanhavam os pacientes da 
clínica em suas casas até aos programas 
de combate à diabetes nas crianças ou às 

investigações da diabetes gestacional (Joslin Diabetic Center, 2016).
Regressado a Portugal, Ernesto Roma pôs em prática a insulinoterapia no 

seu consultório e cedo adquiriu fama de diabetologista, a quem os diabéticos da 
capital acorriam para obter o novo tratamento. Em 1926, frustrado com o pro-
blema dos diabéticos pobres que não conseguiam suportar o custo do tratamento, 
decidiu mobilizar a sua clientela burguesa e alguns amigos no sentido de criar a 
Associação Protetora dos Diabéticos Pobres (apdp), mais tarde renomeada Asso-
ciação Protetora dos Diabéticos de Portugal em 1973 (Arroteia, 1987: 5), tendo 
sido a primeira associação do género no mundo. A Associação Protetora dos 
Diabéticos Pobres tinha dois grandes objetivos: fornecer gratuitamente insu-
lina às pessoas com parcos meios económicos e educar a população com diabe-
tes, consciencializando-a para a necessidade da prevenção através de um estilo 
de vida saudável e ativo. 

Roma iniciou deste modo uma Escola de Diabetologia e a Diabetologia Social 
(Lisboa, 1979). Na apdp produziram-se estudos sobre a dimensão somática e peda-
gógica das diferentes formas da diabetes, sobre a hereditariedade, conceberam-se 
testes, elaboraram-se princípios básicos e programas de alimentação, realiza-
vam-se tratamentos, ensinavam-se técnicas de injeção de insulina, fazia-se pre-
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venção, alertavam-se para os problemas da diabetes na gravidez, etc. (Arroteia, 
1987: 7). A apdp aliava a prática clínica e a educação popular que passava por ensi-
nar os diabéticos a auto injetarem-se com insulina, a auto vigiarem-se e a cum-
prir uma dieta adequada à sua condição. Em 1937, Ernesto Roma deu à estampa 
um pequeno livrinho, «Conselhos aos Diabéticos» (Roma, 1937), onde explicava 
com uma linguagem coloquial, mas muito precisa, o essencial sobre a diabetes, 
referindo-se à sintomatologia da doença, dando conselhos sobre alimentação, 
mostrando com fórmulas simples como os doentes podiam calcular o valor nutri-
cional da sua alimentação e estabelecer um plano alimentar adequado. A associa-
ção expandiu-se com a abertura de várias filiais em Coimbra e no Porto, embora 
de existência efémera, e ainda em Santarém, sendo mais tarde integrada no cen-
tro de saúde distrital. 

Em 1938 veio descrito no periódico «Coimbra Médica» uma notícia de Manuel 
Bruno da Costa sobre a preparação de insulina que já se fazia em Coimbra no 
Laboratório de Química-Física e Química Biológica (Costa, 1938). Bruno da Costa 
preparava insulina de acordo com o método de Banting e Best usando um processo 
de extração a partir da precipitação com ácido pícrico e extração com acetona. Na 
época ainda não existia insulina sintética, o que dificultada a obtenção desta hor-
mona: por cada 10 kg de pâncreas produzia-se 1g de insulina (Costa, 1938: 205) 
dificultando assim a obtenção do produto a baixo custo.

Em 1939 criou-se o Instituto Antidiabético de Coimbra pela Direção Geral de Assis-
tência através do Decreto-lei n.º 30017 de 2 de novembro de 1939, mantendo-se este 
sob dependência dos Hospitais Universitários. No preâmbulo do diploma o governo 
reconheceu o labor realizado por várias pessoas e associações na luta antidiabética, 
reconhecendo que era necessário ir mais longe do que a simples assistência: 

Não se torna apenas necessário olhar o problema no seu aspeto sentimental, 
favorecendo ou auxiliando o doente pobre. É preciso ir mais longe, colocando 
o diabético em condições de poder adoptar a terapêutica conveniente, com um 
regime alimentar adequado e com a aplicação medicamentosa da insulina.  
Importa também ensinar, educar; numa palavra preparar convenientemente os 
portadores da doença com lições técnicas e práticas (Decreto-lei n.º 30017 de 
2 de novembro de 1939: 1164). 

Ao novo Instituto Antidiabético de Coimbra, que funcionou sob a dependência dos 
Hospitais da Universidade, foi reconhecida uma tripla função: prestar assistên-
cia aos doentes pobres realizando o tratamento de insulinoterapia, pôr em prá-
tica a profilaxia da diabetes ensinando à população as principais características 
da doença e formas de a prevenir e promover trabalhos de investigação científica  
relacionados com a doença. Para tal o dispensário onde funcionava o Instituto An-
tidiabético tinha uma consulta externa, uma cozinha dietética e um laboratório 
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Imagem 12 
Rodolfo Iriarte Peixoto  
(1912-1990) 

Imagem 13 (Página 46) 
Cartaz representando os 
aspetos somáticos das várias 
endocrinopatias típicas do 
período morfológico. 
Fonte: Arquivos do Serviço  
de Endocrinologia dos Hospitais 
Universitários de Coimbra. 

onde se produziria a insulina para consumo próprio e fornecimento de hospitais 
e instituições que cuidassem dos diabéticos pobres.

Finalmente, no fechar deste ciclo de trabalhos endocrinológicos destacou-se 
ainda Rodolfo Iriarte Peixoto, fundador e sócio n.º 2 da Sociedade Portuguesa 
de Endocrinologia. Em 1946, o jovem médico assistente dos Hospitais Civis de 
Lisboa Iriarte Peixoto deu à estampa uma obra monumental 
de 654 páginas com o título «Terapêutica das doenças endó-
crinas» (Peixoto, 1946). Esta obra profusamente ilustrada 
tratava da terapêutica de um vasto conjunto de doenças asso-
ciadas à tiroide, hipófise, paratiroides, suprarrenais, gónadas 
masculinas e femininas, e ainda sobre a terapêutica da obesi-
dade e da magreza. Este livro foi um marco da endocrinologia 
clínica que procurava no seu tempo despertar o interesse da 
comunidade médica para o tema da endocrinologia clínica. 

Esteve ainda envolvido ativamente na criação da pri-
meira consulta de Endocrinologia e Nutrição no Hospital D. 
Estefânia. Iriarte Peixoto era um autor eclético como mos-
tram as suas publicações: entre os seus trabalhos figuravam 
temas que iam da diabetes à nutrição e obesidade, da endo-
crinologia do crescimento a experiências de laboratório, da 
tiroide às hormonas. Foi o fundador de um dos primeiros 
periódicos especializados em endocrinologia, o «Boletim 
de Endocrinologia e Clínica dos Hospitais Civis de Lisboa» 
em 1948, tendo sido um dos fundadores da spe e mais tarde 
seu presidente entre 1977 e 1981.

O período que mediou entre os inícios do século XX e a criação da spe em 1949 
foi no cômputo geral bastante fértil embora centrado nalgumas personagens de 
maior relevo pelas posições que ocupavam nas faculdades de medicina ou nas 
sociedades científicas que criaram ou ajudaram a criar. É importante notar que ao 
nível médico o interesse por este novo campo em afirmação consolidou-se também 
com o número de Doutores em Medicina que se foram formando. Neste período 
foram elaboradas cerca de duas dezenas de teses de doutoramento sobre temas 
endocrinológicos, uns ligados à fisiologia, à histofisiologia, à citologia, outros à 
bioquímica, outros ainda ao tratamento, outros à nutrição e doenças metabóli-
cas. Apesar de muitos dos autores não serem conhecidos do grande público, pro-
tagonizaram a realização de trabalhos de grande relevância ao nível científico, 
ajudando a dar um passo em frente na concretização de um objetivo maior como 
foi o da afirmação da Endocrinologia como especialidade médica. 





47

IV. O nascimento 
da Endocrinologia Portuguesa 
nos anos 50-60
No seguimento do período de definição e estruturação da endocrinologia em  
Portugal, onde se evidenciaram os estudos em áreas como a histofisiologia, a cito-
logia, a medicina interna e a terapêutica médica, no final dos anos 40, os médicos 
ligados aos trabalhos de endocrinologia, em grande medida já em expansão pela 
Europa e pela América, iniciaram diligências para criar uma sociedade aglutina-
dora dos médicos interessados nesta área, o que viria a permitir uma crescente 
afirmação como especialidade autónoma. Neste processo, o aparecimento de um 
periodismo médico especializado e próprio ajudou à divulgação de novos sabe-
res, bem como permitiu a formação de uma massa crítica tendencialmente espe-
cializada. Esse periodismo especializado esteve na origem de uma importante 
interligação entre a Endocrinologia portuguesa e a Endocrinologia espanhola, 
que através de publicações conjuntas e de encontros científicos ibéricos durante 
cerca de duas décadas aumentaram significativamente os conhecimentos especia-
lizados e fortaleceram laços pessoais e institucionais entre Portugal e Espanha. 

Os primeiros periódicos de Endocrinologia
Vários foram os ingredientes e as vontades que se conjugaram para fazer da Endo-
crinologia uma nova área da medicina portuguesa. O aparecimento dos primeiros 
periódicos especializados a partir de 1948 — como a Acta Endocrinologica et Gynæ-
cologica Lusitana, a Revista Luso-Espanhola de Endocrinologia e Nutrição, o Boletim 
de Endocrinologia e Clínica dos Hospitais Civis de Lisboa, a Acta Endocronologica Ibe-
rica e a Revista Ibérica de Endocrinologia — a criação da Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia em 1949, o reconhecimento da Especialidade de Endocrinologia
-Nutrição pela Ordem dos Médicos em 1956 e a organização das primeiras consul-
tas nos principais hospitais a partir dos anos 40-50 foram marcos determinantes 
na afirmação da Endocrinologia portuguesa.

Como é sabido, o aparecimento de meios periodísticos especializados é um 
dado marcante para qualquer especialidade médica, por um lado porque é sinó-
nimo de uma certa maturidade científica e por outro lado surge porque existem 
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leitores interessados no assunto e que vão constituindo uma massa crítica capaz 
de impulsionar o desenvolvimento de uma determinada área do saber. Foi justa-
mente o que aconteceu com os periódicos de endocrinologia. 

Na década de 40, a Endocrinologia contava com estudos sérios de vários inves-
tigadores e com chancela institucional, como já mostramos no capítulo anterior, 
que lhe deram uma certa maturidade científica. Há que considerar que os primei-
ros periódicos são ibéricos, o que quer dizer que ao nível científico tanto a endo-
crinologia espanhola, desenvolvida por figuras como Gregório Marañon ou José 
Cañadell, como a endocrinologia portuguesa estavam alinhadas de modo a que 
foi mais fácil impor-se como uma nova área do saber. De resto não existem mui-
tos casos semelhantes de colaboração tão estrita na criação e divulgação de uma 
área médica como no caso da endocrinologia. 

Por outro lado, as revistas de endocrinologia surgiram porque existia um 
número considerável de interessados em saber mais e de forma mais sistemática 
sobre os assuntos afetos à Endocrinologia. Os artigos avulsos nas revistas médi-
cas de grande tiragem revelavam-se insuficientes para satisfazer as necessidades 
de um conjunto de clínicos e investigadores despertos para o problema das glân-
dulas endócrinas. Mas o surgimento de um periódico temático é também um ato 
de afirmação de um grupo médico, que pretende ter maior visibilidade e conso-
lidar a sua posição. Do ensamble de todos estes intentos foram criados em 1948 
três periódicos. 

A partir da cidade do Porto foi publicada a Acta Endocrinologica et Gynæcologica 
Hispano-Lusitana resultado da parceria editorial entre Mário Cardia e o barcelonense 
José Cañadell, onde se juntavam temáticas de ginecologia e de endocrinologia. Mário 
Cardia era o responsável pelos assuntos portugueses e José Cañadell pelos assuntos 
espanhóis. Colaborou no número inaugural desta revista o prestigiado Gregório 
Marañon com um artigo em português intitulado «O hipotálamo e a patologia 
endócrina» (Marañon, 1948). Este periódico bimensal, cujo preço inicial era de 
50 escudos a assinatura anual, tinha no seu conselho científico nomes importantes 
da medicina endocrinológica da época como Botella Llusiá, Cañadell e Marañon de 
Espanha, Mário Cardia, Celestino da Costa, Cerqueira Gomes e Iriarte Peixoto de 
Portugal e de outros especialistas de França, Brasil, Estados Unidos da América, 
Suécia, Suíça, Argentina e Chile. Para além dos estudos originais a Acta Endocrino-
logica et Gynæcologica Hispano-Lusitana publicava todo o movimento bibliográfico 
internacional relativo à Endocrinologia bem como notícias e resultados dos con-
gressos científicos como escreveram os editores no primeiro número da revista:

Esta revista quer dar o máximo relevo aos artigos de vulgarização (reuniões de 
conjunto, notas clínicas, etc.) à informação de congressos, cursos e outras reuniões 
e aos extractos e resumos de revistas e livros de ginecologia e de endocrinologia.  
(Cardia & Cañadell, 1948: 2-3).

Imagem 14 
Folha de rosto do primeiro número 
da Acta Endocrinologica et Gynæ-
cologica Hispano-Lusitana 
(1948)
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No terceiro ano a publicação passou a ser mensal, num total de nove fascícu-
los por ano — não era publicada durante as férias escolares nos meses de agosto, 
setembro e outubro — publicada por outra empresa e fazia-se acompanhar de um 
«Boletim Geral» composto de informações, comentários a assuntos profissionais, 
notas clínicas e atualidades médicas e crónicas de Madrid e Paris pelos correspon-
dentes Fernan Pérez e Jean Debray respetivamente. O custo também subira para 
60 escudos a assinatura anual ou 15 escudos por um número avulso. 

Apesar desta publicação ter tido um curto espaço de vida, de 1948 a 1950, publi-
caram-se 21 números da revista e um total de 84 artigos originais. Cerca de metade 
desses artigos eram afetos à ginecologia, embora vários deles tivessem pontos de 
ligação com a endocrinologia emergente, especialmente porque estava em voga o 
tratamento hormonal de alguns problemas ginecológicos. Os trabalhos endocri-
nológicos desta revista estavam muito ligados às questões da tiroide e tratamento 
das doenças da tiroide, doenças dos ovários e surgem também alguns estudos sobre 
diabetes, hipófise-hipotálamo e paratiroides. 

No mesmo ano da publicação da Acta Endocrinologica et Gynæcologica Hispano
-Lusitana, apareceu em Lisboa a Revista Luso-Espanhola de Endocrinologia e Nutri-
ção, sendo a alma desta publicação Eurico Paes, discípulo de Ferreira de Mira, e que 
tinha trabalhado com o espanhol Grande Covián (Orozco-Acuaviva, 1999: 222). Mas 
se Eurico Paes era o diretor responsável, a direção científica foi confiada a Gregório 
Marañon de Madrid, embora com a presença na comissão científica de Celestino da 
Costa, Iriarte Peixoto e Adelino Costa. No editorial do primeiro número da revista 
enfatizava-se o facto desta publicação estar em preparação desde 1944, tendo sido 
adiada vários anos por dificuldades de vária ordem, entre as quais condicionalismos 
materiais que a II Guerra Mundial impusera. A revista procurava, segundo o editor, 
estimular um intercâmbio sistemático entre os dois países da península e divulgar 
as atividades dos vários centros de investigação e clínica endocrinológica. Mas a 
intrepidez ia mais além, afirmando-se a vontade de fundar uma Sociedade Ibérica 
de Endocrinologia, que na verdade nunca se veio a concretizar (Paes, 1948: 1-2).

Esta revista associou desde o início os temas endocrinologia e nutrição, cami-
nhando ambas uma a par da outra, o que mais tarde se verificou também no reco-
nhecimento da especialidade junto da Ordem dos Médicos, e posteriormente a 
junção da temática das doenças metabólicas. 

De forma similar à outra revista, esta contou com o contributo de grandes 
nomes como Marañon, Grande Covián, Candela ou Malinowski, bem como Iriarte 
Peixoto, Eurico Paes e João de Oliveira e Silva. 

A Revista Luso-Espanhola de Endocrinologia e Nutrição teve menos números 
publicados, também porque era trimestral. Cada número compunha-se geralmente 
de um ou dois artigos originais de especialistas portugueses e um ou dois artigos 
originais de especialistas espanhóis, seguido de resenhas bibliográficas e notícias. 
Foram publicados entre 1948 e 1950 um total de 12 tomos e de 27 artigos. Entre os 
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temas tratados mais recorrentes destacam-se estudos das gónadas e tiroide, estu-
dos de neuro-endocrinologia, tratamento hormonal e diabetes.

Um terceiro periódico apareceu ainda no ano de 1948 pela iniciativa de Iriarte 
Peixoto e dos seus colaboradores, o Boletim de Endocrinologia e Clínica dos Hospi-
tais Civis de Lisboa. Iriarte Peixoto assegurou desde 1947 uma consulta de Endocri-
nologia e Nutrição no Serviço 1 do Hospital de D. Estefânia e como complemento 
do trabalho clínico realizado na consulta procurou conjuntamente com os seus 
colaboradores, internos e voluntários dar à estampa um boletim que servisse de 
“repositório de notas de patologia e clínica, particularmente do ramo endocrino-
lógico” (Peixoto, 1948: 1). 

Não se pense que estas revistas fossem desconhecidas nem que o seu alcance se 
ficasse dentro de fronteiras. Por exemplo, a Ordem dos Médicos recebeu em 1950 
um pedido formal do Ministério da Educação do Japão para permuta de publi-
cações neste domínio. Na missiva em março de 1950, enviada pelo Chefe da Sec-
ção Científica e de Altos Estudos do Ministério da Educação japonês o Sr. Willy 
Nagai, para trocarem publicações sendo que a Universidade de Tóquio enviaria o 
The Japanese Journal of Experimental Medicine em troca das revistas como o Bole-
tim de Endocrinologia e Clínica (Nagai, 1950). 

Este boletim foi publicado somente em 1948 e 1949. Do seu conteúdo constavam 
casos clínicos, revisões de patologia, notícias e resumos de conferências, etc. Não 

Imagem 16  
Capa do primeiro número  
do Boletim de Endocrinologia  
e Clínica (1948)

Imagem 15 
Folha de rosto do primeiro número 
da Revista Luso-espanhola 
de Endocrinologia e Nutrição 
(1948)



52 HIS T ÓRI A D A ENDOCRINOL OGI A EM P ORT UG A L NO SÉCUL O X X

chegou a assumir a importância nem a divulgação de outras publicações, sendo 
ainda hoje difícil encontrar esta publicação na integra.

A partir de 1951 houve uma junção de vontades por parte das direções das três 
revistas existentes em Portugal para se fundirem numa só publicação. O facto de 
ter sido fundada a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia em 1949 e a Sociedade 
Espanhola de Endocrinologia em 1950 veio catalisar o processo de fusão das revis-
tas já que ambas procuravam um meio de divulgação comum às duas organiza-
ções. A criação da Acta Endocrinologica et Gynæcologica Hispano-Lusitana, dirigida 
pelos Drs. Mário Cardia e José Cañadell, e da Revista Luso-Espanhola de Endocrino-
logia e Nutrição, dirigida por Eurico Paes e Gregório Marañon, enquanto revistas 
bilingues e de difusão ibérica e latino-americana apontavam para esse objetivo 
comum de ambas as sociedades. Com efeito, em 1951 assistiu-se à criação de uma 
nova publicação inteiramente dedicada à Endocrinologia, a Acta Endocrinologica 
Iberica, continuadora das duas revistas e também de tiragem ibérica, a que se jun-
tou o Boletim de Endocrinologia e Clínica dos Hospitais Civis de Lisboa. 

A edição da revista foi confiada ao Dr. Mário Cardia — pela sua vasta experiên-
cia na direção e edição de periódicos médicos, já que por esta altura era o editor do 
Jornal do Médico e depois da revista O Médico — e a direção entregue a dois comi-
tés, o português encabeçado pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Endo-
crinologia, Augusto Celestino da Costa, tendo como redatores-chefes Eurico Paes 
e Iriarte Peixoto e o comité espanhol encabeçado pelo presidente da Sociedade 
Espanhola de Endocrinologia, Gregório Marañon, tendo como redatores-chefes 
José Cañadell e J. Luiz Candela. 

A Acta Endocrinologica Iberica tornou-se no órgão oficial das duas sociedades 
ibéricas, se bem que desde a origem os fundadores insistissem a que estivesse ligada 
e aberta aos contributos dos clínicos e investigadores da América Latina, que com 
alguma frequência foram publicando estudos de carácter endocrinológico. Este 
periódico também publicava artigos originais quer clínicos quer laboratoriais, 
mas também análises bibliográficas, notícias de cursos e conferências, congres-
sos e reuniões científicas (Costa & Marañon, 1951: 5-6). A revista era bimensal, 
publicando-se seis números por ano com uma assinatura anual de 50 escudos no 
continente, 60 escudos nas colónias e Brasil e 15 escudos os números avulsos. 

Os vários artigos publicados nesta revista mostram a passagem do estudo das 
glândulas endócrinas para o estudo e tratamento das doenças e a consolidação 
dos trabalhos de laboratório. Encontramos estudos sobre a doença de Addison, 
a osteomalacia, a acromegalia, o mixedema, as doenças da hipófise-hipotálamo 
(Lawrence-Moon e Bardet-Bield), a doença de Basedow, a diabetes, como ainda 
estudos sobre métodos e técnicas de diagnósticos como a prova de Thorn ou o diag-
nóstico hormonal e estudos laboratoriais sobre hormonas. 

Três anos mais tarde a Acta Endocrinologica Iberica deu lugar à Revista Ibérica 
de Endocrinologia, continuando a ser o órgão oficial de ambas as sociedades da 
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Península Ibérica. A publicação funcionou de 1954 a 1976 com um conselho diretivo 
composto por dezasseis personalidades ligadas à Endocrinologia ibérica. Do lado 
português faziam parte Celestino da Costa (Lisboa), Cerqueira Gomes (Porto), 
Bruno da Costa (Coimbra) Joaquim Fontes (Lisboa), Iriarte Peixoto (Lisboa), 
Eurico Paes (Lisboa) e Vasconcelos Frazão (Lisboa). Do lado espanhol faziam 
parte Andreu Urra (Sevilha), Blanco Soler (Madrid), Camps Juncosa (Barcelona),  
Gregório Marañon (Madrid), Pérez Victoria (Barcelona), Romero Velasco (Vallado-
lid), Taverna Torm (Barcelona) e F. Vivanco (Madrid). Os redatores eram quatro, 
Eurico Paes e Mário Fernández Fernandes de Portugal e Taverna Torm e Santaló 
Rovira de Barcelona, secretariados por Pérez Victoria. 

Muito embora o primeiro núcleo duro de periódicos tivesse aparecido entre 1948 
e 1954, apareceram outros, ora como publicações autónomas ora como secções inte-
gradas nos periódicos gerais. Foi justamente o que aconteceu com a Gazeta Médica 
Portuguesa, que a partir do seu décimo volume, no ano de 1957, integrou uma secção 
de Endocrinologia e Nutrição sob a chefia de Eurico Paes e com Iriarte Peixoto na 
comissão científica. Na nota de apresentação da nova secção Iriarte Peixoto deixava 
perceber que a Endocrinologia seguia a bom ritmo com descobertas e trabalhos sóli-
dos, sendo também esta secção uma forma de dar a conhecer à comunidade médica 
não especializada em Endocrinologia as novas descobertas e trabalhos científicos. 
Deixou igualmente transparecer os novos trilhos que a endocrinologia do tempo 
tentava abraçar como a ligação aos trabalhos laboratoriais de doseamentos hormo-
nais, de departamentos de isótopos e de secções de psicologia (Peixoto, 1957: 2). 

Décadas mais tarde, em 1991, Alberto Galvão Teles, então Professor de Endo-
crinologia na Faculdade de Medicina de Lisboa, anunciava através de uma missiva 

Imagem 17 
Folha de rosto da Acta 
Endocrinológica Ibérica (1951)

Imagem 18 
Capa da Revista Ibérica  
de Endocrinologia (1956)

Imagem 19  
Capa da Revista Portuguesa  
de Endocrinologia, Diabetes  
e Metabolismo de 2005.
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Imagem 20  
Circular da autoria de Augusto 
Celestino da Costa e Rodolfo 
Iriarte Peixoto com intenção  
de criar a Sociedade Portuguesa 
de Endocrinologia (1949). 
Fonte: Espólio da SPEDM.

à comunidade médica portuguesa a preparação de mais um periódico que juntaria 
temas de Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição a ser publicado em 1992 (Galvão-
-Teles, 1991). Também nesse ano a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia ado-
tou uma nova designação, ‘Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo’, alinhada com as novas designações patentes quer nos eua quer na 
União Europeia (Carrilho, Ruas, & Carvalheiro, 2014: 9). 

Efetivamente em fevereiro de 1992 veio a publico o primeiro número da nova 
revista intitulada Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição, do núcleo de Endocrino-
logia do Hospital de Santa Maria, tendo como editor-chefe Alberto Galvão Teles, 
que mais tarde tornar-se-ia presidente da spedm entre 1997 e 2002. Esta revista 
não tratou somente a endocrinologia e metabolismo do ponto de vista clássico, mas 
integrou um conjunto alargado de áreas que iam desde a Endocrinologia Geral, 
doenças do comportamento alimentar e obesidade, diabetes mellitus e dislipide-
mias, passando por doenças metabólicas ósseas, ginecologia endócrina e andro-
logia até à pediatria endócrina (Galvão-Teles, 1992: 1).

Finalmente em 2005 foi dada à estampa a atual Revista Portuguesa de Endo-
crinologia, Diabetes e Metabolismo tendo tido como primeiro diretor José Luís 
Medina, como editores Daniel Carvalho Braga, Celestino Neves e Francisco  
Carrilho e como editor emérito Alberto Galvão-Teles. A revista é atualmente o 
órgão da spedm contando já com 12 volumes e 21 números.

Criação da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia 
Nos finais da década de 1940 tinha-se gerado uma nova dinâmica na comunidade 
médica em torno da Endocrinologia. Este novo ramo da Medicina, ainda em afir-
mação, contava com numerosos adeptos e tinha o apoio de nomes sonantes da es-
fera científica e médica. Paulatinamente havia-se formado a consciência de que 
era necessário forjar uma identidade própria, destrinçando a Endocrinologia de 
outros campos como a fisiologia, a histologia, a citologia, a patologia médica ou 
a medicina interna. Contrariamente ao que havia acontecido em Espanha, onde 
existiu entre 1924 e 1928 uma publicação especializada, os Archivos de Endocrino-
logía y Nutrición, e desde 1931 uma Cátedra de Endocrinologia, independente da 
cátedra de Medicina Patológica, na Universidade Central de Madrid assegurada 
por Gregório Marañon (Orozco-Acuaviva, 1999: 124), em Portugal a afirmação da 
Endocrinologia fez-se lentamente e muito suportada pelos trabalhos de laborató-
rio e clínica. Porém, no fim do segundo quartel do século XX, a Endocrinologia 
havia amadurecido o suficiente para vislumbrar a sua independência. 

A 21 de junho de 1949 Augusto Celestino da Costa e Rodolfo Iriarte Peixoto toma-
ram a iniciativa de enviar à comunidade médica uma circular (Costa & Peixoto, 
1949a) onde manifestavam vontade de criar uma sociedade que reunisse os profis-
sionais que se dedicavam à Endocrinologia ou que por ela estivessem interessados.
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Como fundamento para a criação da nova Sociedade Portuguesa de Endocrino-
logia os signatários consideravam que tinha cinco grandes objetivos. Com efeito, 
a spe trataria de promover o estudo experimental e morfológico das secreções 
internas no estado normal e patológico; o estudo clínico das doenças dos órgãos 
de secreção interna e da patologia relacionada com esses órgãos; o estudo químico 
e farmacológico das indicações endocrinológicas, dos ensaios e aferições dos pro-
dutos opoterápicos; realizar uma aproximação da Endocrinologia a outros capí-
tulos da Medicina como a Ginecologia, a Obstetrícia, a Neurologia, a Psiquiatria, 
a Pediatria, etc.; e relacionar a Endocrinologia com o estudo do metabolismo e das 
funções da nutrição, como a vitaminologia, e com as ciências biológicas em geral 
como a Genética, a Antropologia e a Eugenia (Costa & Peixoto, 1949a: 1).

A circular foi enviada inicialmente para um número restrito de pessoas, maio-
ritariamente dos centros de Lisboa, Coimbra e Porto. De Lisboa foram convidados 

Imagem 21 
Os fundadores da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia, 
Augusto Celestino da Costa (ao 
centro) e Rodolfo Iriarte Peixoto 
(à direita) na década de 1950. 
Foto gentilmente cedida pela 
Dra. Ana Agapito.
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a fazer parte Ferreira de Mira, Adelino Costa, Barahona Fernandes, Eduardo Coe-
lho, Fernando Fonseca, Joaquim Fontes, Jorge Horta, Toscano Rico, Neves e Cas-
tro, Jacinto Bettencourt, Diogo Furtado, Alda Pamplona, Baião Pinto, Belo Pereira, 
Jaime Celestino da Costa, Correia Madeira, Xavier Morato, Anselmo da Cruz, 
Eurico Paes, Dias Amado, Geraldes Barba, Godinho de Oliveira, Vasco Chichorro, 
Miranda Rodrigues, Arsénio Nunes, Oliveira Campos, Ludgero Pinto Basto, 
Ernesto Roma, Vasconcelos Frazão, Nunes Aboim, Fonseca Sacarrão e Maria Teresa 
Furtado Dias. Do Porto foram convidados Amândio Tavares, J. A. Guimarães,  
Cerqueira Gomes, Malafaya Baptista, Strecht Ribeiro e Mário Cardia, e para Coimbra 
seguiu o convite a Bruno da Costa, M. Mosinger, Luís Raposo, João Oliveira e Silva, 
Tavares de Sousa e Santos Silva (Costa & Peixoto, 1949b). No entanto nem todos 
os médicos convidados fizeram parte do núcleo fundador da spe. Somente qua-
renta e duas pessoas foram sócias fundadoras e várias delas nem sequer tinham 
sido inicialmente convidadas. 

A 29 de novembro de 1949 foram aprovados por alvará do Governo Civil de 
Lisboa os Estatutos da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia (s.p.e., 1949) 
definindo-se as normas para o seu funcionamento. A spe estabeleceu a sua sede 
social na Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa sita na Rua do Alecrim n.º 53 
— 2.º andar em Lisboa. Além dos objetivos já enunciados na circular de junho, 
a spe chamou a si a representação da Endocrinologia Portuguesa em congressos 
e conferências e noutras atividades científicas nacionais ou internacionais, bem 
como a organização das mesmas. A spe era constituída por diferentes tipologias 
de sócios — efetivos, honorários, agregados, correspondentes nacionais e corres-
pondentes internacionais. Faziam parte dos sócios efetivos os seus fundadores, 
que foram escolhidos pelo prestigio profissional e científico e obviamente pela 
relação com a Endocrinologia.

Os primeiros sócios fundadores da spe foram por ordem de registo os seguintes: 

1) Augusto Celestino da Costa 
2) Iriarte Peixoto 
3) Joaquim Moreira Fontes 
4) Adelino Costa 
5) Alda Pamplona 
6) Anselmo Cruz 
7) António Vasconcelos Marques 
8) António Madeira 
9) António Aboim 
10) Arsénio Nunes 
11) Asdrúbal Cortez Baião Pinto 
12) Diogo Guilherme Furtado 

13) Eugénio Rodrigues 
14) Eurico Paes 
15) Fernando Augusto Pereira 
16) Francisco Borba 
17) Henrique Barahona Fernandes 
18) Jacinto Bettencourt
19) Jaime Celestino da Costa
20) João de Oliveira Campos
21) João Vasconcelos Frazão
22) Jorge Horta
23) José Godinho de Oliveira
24) José Vasconcelos Pico
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25) Luís Hernâni Amado
26) Ludgero Pinto Basto
27) Manuel Xavier Morato
28) Maria Teresa Furtado Dias
29) Alfredo Vidigal Castro
30) Vasco Artur Chichorro
31) Amândio Tavares
32) Ernesto Morais
33) José Guimarães

34) Alberto Malafaya Baptista
35) Manuel Cerqueira Gomes
36) Mário Cardia Pires
37) Carlos Strecht Ribeiro
38) Manuel Bruno da Costa
39) Michel Mosinger
40) Luís Raposo
41) João Oliveira e Silva
42) Armando Tavares de Sousa 

Os primeiros corpos sociais eleitos da spe tiveram a seguinte composição:

Direção Comissão de publicações
Comissão de reuniões 
científicas

Presidente:
Vice-presidente:
Vice-presidente:
Secretário Geral:
Secretário Adjunto:
Secretário Adjunto:
Tesoureiro:

A. Celestino da Costa
J. Afonso Guimarães
M. Bruno da Costa
R. Iriarte Peixoto
C. Strecht Ribeiro
J. Vasconcelos Frazão
Joaquim Fortes

Joaquim Fontes
Guilherme Janz
Baião Pinto
Mário Cardia
Eurico Paes

Cerqueira Gomes
Barahona Fernandes
Diogo Furtado
Neves e Castro
Xavier Morato
Ludgero Pinto Basto

 
Foram ainda eleitos como sócios honorários Egas Moniz, Ferreira de Mira e  
Ernesto Roma. A criação da spe representou uma oportunidade singular de afir-
mação deste novo ramo da medicina, tratando a direção recém-eleita de expandir 
as suas atividades e captar a atenção de novos médicos. Pela mesma altura iriam 
surgir na Europa agremiações científicas congéneres, incluso em países com maior 
tradição a este nível como foram a criação em 1950 da Sociedade Espanhola de  
Endocrinologia e da Sociedade Italiana de Endocrinologia. Esta cronologia mos-
tra que a sociedade portuguesa não surgiu desfasada da sua época, pelo contrá-
rio foi coeva das grandes mudanças científicas e iniciativas no novo ramo médico 
emergente. Em comparação com Espanha, que tinha maior tradição na endocri-
nologia e cátedras universitárias bem anteriores, foi mesmo precedente à criação 
da Sociedade Espanhola de Endocrinologia. 

Atendendo a esse propósito, a spe iniciou a organização de cursos de divul-
gação sobre endocrinologia. O primeiro «Curso de Aperfeiçoamento de Endocri-
nologia» promovido e organizado pela Sociedade Portuguesa de Endocrinologia 
estendeu-se entre os meses de maio e junho de 1950 num total de seis palestras 
onde predominou o tema da tiroide, intervindo como palestrantes Celestino da 
Costa, Geraldes Barba, Joaquim Fontes, Toscano Rico, Oliveira Campos e Iriarte 

Quadro 2  
Corpos Sociais da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia 
(1949). Fonte: Costa, 1950. 
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Peixoto. O curso, realizado nas instalações da Sociedade de Ciências Médicas 
de Lisboa, havia sido divulgado juntos das principais instituições hospitalares e 
escolas de medicina e veterinária — como os Hospitais Civis de Lisboa, Instituto 
Português de Oncologia ou Escola Superior de Medicina Veterinária — bem como 
das agremiações científicas — como a Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa — 
outras instituições de ensino superior — como o Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras ou o Instituto Superior Técnico de Lisboa — e os meios 
de comunicação social como o Diário do Norte ou o Diário de Coimbra. 

Além da organização destes primeiros eventos apareceram os primeiros esfor-
ços no sentido de internacionalizar o nome da spe junto dos organizadores de 
eventos científicos internacionais. A título de exemplo, Mário Cardia em carta 
dirigida ao secretário-geral da spe em maio de 1950 (Cardia, 1950) solicitou auto-
rização para representar a spe no Congresso de Ginecologia de La Baule (França).

Seguiram-se várias reuniões científicas em 1950 promovidas pela spe onde 
foram divulgados trabalhos interessantes como a conferência de Munhoz Braga 
«Nova técnica no tratamento da diabetes pela insulina», Xavier Morato com «Trata-
mento da diabetes insipida pela pulverização nasal de pituitrina líquida», Munhoz 
Braga e Faria Costa com «Um caso de intersexualidade pouco vulgar», Pinto 
Basto com «Sobre um caso de hipertiroidismo com acentuado exoftalmo», Iriarte  
Peixoto com «Mais alguns casos de hipertiroidismo tratados pela quimioterapia 
anti-tiroideia», Inácio Salcedo com «Mongolismo e malformações congénitas» e 
Vasconcelos Frazão com «Um caso de trombose bilateral das veias supra-renais». 
Nos meses seguintes outras iniciativas semelhantes foram sendo concretizadas 
uma vez que a Endocrinologia estava em pleno processo de afirmação científica. 

Imagem 23  
Professor Xavier Morato durante 
uma das suas lições (1981). 
Fonte: Espólio da SPEDM.

Imagem 22  
Programa da 1.ª edição do Curso  
de Aperfeiçoamento de Endocri-
nologia (1950). 
Fonte: Espólio da SPEDM.
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No final do ano de 1950 realizou-se também a segunda 
parte do curso sobre a tiroide com a intervenção de Jorge Janz,  
Mendes Alves, Adelino Costa, Baião Pinto e Eurico Paes e a 
sociedade tomou parte do Curso de Divulgação de Endocrino-
logia organizado pela Sociedade Médica dos Hospitais Civis de 
Lisboa sob a égide de Gregório Marañon e Celestino da Costa, 
onde participaram catorze médicos: Marañon, Celestino 
da Costa, Eduardo Coelho, Baião Pinto, Xavier Morato, 
Miranda Rodrigues, Diogo Furtado, Vasconcelos Frazão, M. 
Corte-Real, Geraldes Barba, Ribeiro Santos, Adelino Costa, 
Joaquim Fontes, Castro Caldas, Freitas Simões e Aleu Saldanha 
(Peixoto, 1951). 

No ano seguinte promoveu-se um segundo curso de aper-
feiçoamento, desta vez sobre a hipófise, tendo-se projetado 
uma ação de formação com a participação de Xavier Morato, 
«Histofisiologia da pré-hipófise», Joaquim Fontes, «Fisiolo-
gia da pré-hipófise», Eurico Paes, «Fisiologia hipofiso-cor-
tical e síndroma geral de adaptação», Jorge da Silva Horta, 
«Anatomia patológica da hipófise», Toscano Rico e Malafaya 
Baptista, «Farmacologia dos extractos citofisários e das trofinas da placenta», 
e Corte-Real, «Radiologia da hipófise». Uma das inovações presentes nos cursos 
e conferências científicas era a utilização de meios audiovisuais e não somente a 
vulgar lição ou comunicação oral. Aparece deste modo em 1951 uma sessão clínica 
da spe onde além da intervenção de Inácio Salcedo com o tema «Puberdade Pre-
coce» foram exibidos dois filmes: «Fisiologia da Menstruação» e «Orquidopexia» 
(Peixoto, 1951). 

No mesmo ano realizar-se-ia um segundo ciclo de conferências onde marca-
ram presença, como oradores, Eurico Paes, Iriarte Peixoto, Baião Pinto, Bruno 
da Costa, Diogo Furtado, Oliveira e Silva e Luís Soeiro. 

Em 1952, a spe deu mais um passo em frente no sentido de atualização e moder-
nização, solicitando ao Instituto de Alta Cultura apoio para trazer a Portugal 
três especialistas britânicos e um francês, J. Abbatt, W. K. Sinclair, Dr. Steward 
e Maurice Tubiana, em aplicação de radioisótopos no diagnóstico e tratamento 
das doenças endócrinas (Costa, 1952). Pouco tempo depois, o Instituto de Alta Cul-
tura dirigiu o convite aos cientistas visados garantindo assim o apoio a uma causa 
recente na época, mas promissora de futuro como se veio a revelar (Medeiros 
de Gouveia, 1952). Dois anos mais tarde, a spe recebeu o professor Ralph  
Dorfman, diretor da Worcester Foundation do Massachusets, para uma lição 
especial sobre «Alterações do metabolismo dos esteroides nas doenças da suprar-
renal» e também Gregório Marañon de Madrid para uma lição intitulada «Exof-
talmo hipofisário». 





O N A S CIMEN T O D A ENDOCRINOL OGI A P ORT UGUE S A NOS A NOS 5 0 - 6 0 63

Ainda nesse ano de 1952, a spe realizou um novo curso de aperfeiçoamento 
dedicado à glândula suprarrenal, com um total de oito lições a decorrer entre maio 
e junho. Do conjunto de oradores fez parte Celestino da Costa, Vasconcelos Frazão, 
Eurico Paes, Amílcar Gonçalves, Peres Gomes, Joaquim Fontes e Jacinto Betten-
court. O curso envolvia temáticas ligadas à histofisiologia, fisiologia, anatomia e 
farmacologia dos problemas das glândulas suprarrenais. A reiterada presença de 
professores e médicos em cursos tematicamente bastante diferentes mostra que no 
início da endocrinologia mais do que especialistas em determinado campo existia 
um conjunto de médicos versáteis e capazes de dissertar sobre vários temas ligados 
à endocrinologia. Este foi marcadamente um período de consolidação de posições 
científicas onde personalidades da craveira de Celestino da Costa, Eurico Paes e 
outros sócios fundadores da spe assumiram uma postura militante no que con-
cernia à defesa da nova disciplina científica e médica. À semelhança das edições 
de cursos anteriores, o curso da suprarrenal teve uma segunda parte com outros 
oradores e temas.

Em 1953, a sociedade promoveu um curso dedicado à Endocrinologia Sexual 
Feminina onde se trataram na primeira parte de temas histofisiológicos do ová-
rio, da menstruação e das hormonas femininas. A primeira parte decorrida no 
final do ano, em dezembro, contou com a presença de Celestino da Costa, com 
duas comunicações, Mirabeau Cruz, Oliveira e Silva, Michel Mosinger e Ferreira 
de Almeida. Na segunda parte, destacaram-se os temas da menstruação, correla-
ções psicossexuais na mulher, puberdade, dismenorreias, gravidez, hirsutismo 
e esterilidade. A segunda parte, decorrida já entre janeiro e maio de 1954, teve 
como oradores Freitas Simões, Kirio Gomes, Mário Fernandes, Castro Caldas,  
Fernando de Almeida, Moleiro de Sousa, Nuno de Medeiros, Pedro da Cunha, 
Jorge Brás, Rosário Dias, Maria Augusta Veiga, Iriarte Peixoto, João Santos, Luís 
Botelho e Lopes do Rosário.

A produção científica e laboratorial no campo da Endocrinologia foi ainda 
estimulada com a instituição dos «Prémios Hormonas Ciba» em 1954. Procu-
rando estimular a prossecução de trabalhos nos domínios clínico e laboratorial 
relacionados com a aplicação terapêutica ou experimental de produtos hormo-
nais cedidos pela Ciba, a spe e a Ciba Société Anonyme (Suíça) promoveram pela 
primeira vez um concurso com duração de três anos, a título experimental, para 
galardoar trabalhos originais com os montantes de 5000$00 para o 1.º classi-
ficado, de 3000$00 para o 2.º classificado e de 2000$00 para o 3.º classificado 
(Peixoto, 1954). 

O júri dos Prémios Ciba, proposto pela spe à direção da empresa Ciba, era 
constituído por cinco membros: Joaquim Fontes (Lisboa), Cerqueira Gomes 
(Porto), Bruno da Costa (Coimbra), Xavier Morato (Lisboa), Moniz de Bettencourt  
(Lisboa). O primeiro galardoado, e único no ano de 1956, com o Prémio Hormo-
nal Ciba foi o Dr. João Vasconcelos Frazão (Ciba, 1956).

Imagem 24  
Programa do curso sobre 
suprarrenal promovido pela SPE 
em 1952. 
Fonte: Espólio da SPEDM.

Imagem 25 
Programa do Curso sobre 
Endocrinologia Sexual Feminina 
promovido pela SPE em 1953. 
Fonte: Espólio da SPEDM.

Imagem 26 
Programa do Curso sobre 
Endocrinologia Sexual Masculina 
promovida pela SPE em 1955. 
Fonte: Espólio da SPEDM.
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Em 1955 foi preparado um novo curso, desta vez sobre Endocrinologia Sexual 
Masculina a decorrer entre janeiro e março. Do corpo de formadores faziam parte 
Celestino da Costa, Eurico Paes, Nuno de Medeiros, Mário Fernández, Baião Pinto 
e Lopes do Rosário. 

Na senda da modernização vemos ainda aparecer as primeiras formações sobre 
os métodos e técnicas de diagnóstico e terapêutica com radioisótopos. A Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia organizou em junho de 1955 um colóquio sobre 
radioisótopos com a participação de vários médicos conhecedores da sua aplica-
ção. Mirabeau Cruz falou sobre «Aplicações biológicas dos radioisótopos», Júlio  
Palácios sobre «O modelo esquemático da função tiroideia», Mário Ceia sobre 
a «Contribuição do rádio-iodo para a biossíntese das hormonas tiroideias», 
seguindo-se Luís Botelho e Vítor Hugo Franco com uma comunicação da «Aná-
lise dos resultados obtidos com o iodo radioativo em mais de 100 casos de disfun-
ção tiroideia». Posteriormente, Vítor Hugo Franco, Freire da Cruz e Magalhães 
Colaço apresentaram um estudo sobre «O tratamento do hipertiroidismo com o 
iodo radioativo» e finalmente Capitão Pastor Fernandes dissertou sobre a «Proteção 
contra as radiações». 

O ano de 1956 foi um ano de mudanças para a Sociedade Portuguesa de Endo-
crinologia. Em março de 1956 morreu um dos grandes mentores da Endocrinologia 
portuguesa, fundador e primeiro presidente da spe, o Professor Augusto Celestino 
da Costa. Com o seu falecimento houve igualmente mudanças internas na spe com 
a eleição de uma nova direção, que incluía nomes de uma outra geração de endo-

Imagem 27 
Convite da SPE para sessão  
de homenagem à memória  
do Prof. Augusto Celestino  
da Costa (1956). 
Fonte: Espólio da SPEDM.
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crinologistas, que tendo participado nas atividades da sociedade ao longos dos 
anos encetaram uma nova liderança da instituição. Foi eleito como presidente o 
Prof. Xavier Morato, discípulo de Celestino da Costa. A 30 de julho de 1956 a nova 
direção ficou constituída da seguinte forma: Manuel Xavier Morato, Presidente, 
Manuel Cerqueira Gomes e Manuel Bruno da Costa, Vice-presidentes, Luís da  
Silveira Botelho, Secretário-geral, Mário Fernández e Fernandes e Ângelo Rosário 
Dias, Secretários-adjuntos, Jorge Lopes do Rosário, Tesoureiro (Morato, 1956). 

Por altura da eleição da nova direção foi realizada na Faculdade de Medicina 
de Lisboa uma sessão de homenagem à memória do Prof. Celestino da Costa, com a 
presença do ministro da Educação Nacional e com as orações de Gregório Marañon 
e Xavier Morato.

Com a mudança de direção, a spe mudou a sua sede do edifício da Sociedade de 
Ciências Médicas de Lisboa para o Instituto de Histologia da Faculdade de Medi-
cina de Lisboa, onde o novo presidente, Xavier Morato, era igualmente o Diretor 
da Faculdade (Botelho, 1956). Foi dado ainda o nome do Prof. Augusto Celestino 
da Costa a um anfiteatro da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Ligações com a endocrinologia espanhola
A endocrinologia portuguesa desde cedo manteve ligações muito próximas com 
a endocrinologia espanhola. Um bom exemplo de colaboração entre os dois paí-
ses, atrás mencionado, foi o das publicações periódicas conjuntas nas décadas de 
1940-1950. As revistas de endocrinologia permitiram estreitar relações e promo-
ver uma verdadeira rede de disseminação de conhecimentos médicos e científicos 
na península ibérica bem como nalguns países da América Latina. 

A criação da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia em 1949 e da Sociedade 
Espanhola de Endocrinologia em 1950 permitiu uma colaboração institucional 
muito próxima, expressa na organização de eventos científicos comuns e na cola-
boração conjunta na formação de endocrinologistas, especialmente de médicos 
portugueses que puderam estagiar em Serviços de Endocrinologia de instituições 
hospitalares em Espanha. A colaboração entre Portugal e Espanha no campo endo-
crinológico pautou-se, como dissemos, pela realização conjunta de variados encon-
tros científicos, que serviram, ao longo do período considerado, como momentos 
de intercâmbio científico. 

As reuniões científicas realizaram-se periodicamente, geralmente de dois em 
dois anos, tendo sido a primeira em 1952 e a última em 1972. As reuniões alterna-
ram entre Portugal e Espanha, permitindo um saudável convívio, e também com-
petição, entre os médicos ibéricos. Conjuntamente, as direções das duas sociedades 
escolhiam os temas tratados em cada um dos encontros. 

A I Reunião Hispano-Lusa de Endocrinologia teve lugar em Barcelona de 6 a 8 
de novembro de 1952. Preparada pelo grupo de Barcelona, a comissão organizadora 
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era constituída por nomes sonantes da época como Augustin Pedro Pons, Pedro 
Camps Juncosa, Cristian de Nogales Quevedo, César Perez Vitória, José Maria 
Cañadell, Taverna Torn, Vilaclara Mir, Laporte Sallas e Santaló Rovira. Nela se 
fizeram representar as principais escolas de endocrinologia de Espanha, onde se 
destacaram as escolas de Marañon, Soriano, Pons e Jimenez Diaz, entre outros. 

Foram tratados dois temas principais: «Doença de Basedow e síndromes afins» 
e «Fisiopatologia da Hipófise Suprarrenal». O primeiro tema foi tratado pelos 
portugueses Iriarte Peixoto, Rosário Diaz e Mário Fernández y Fernandes e o 
segundo tema pelos espanhóis Pedro Camps Juncosa e Cristian de Nogales (Botelho 
& Medina, 2008). 

Em 1955 foi o momento dos portugueses se mobilizarem para organizarem 
em Lisboa a II Reunião Luso-Espanhola de Endocrinologia de 7 a 9 de novem-
bro. A comissão organizadora era também constituída por médicos dos dois paí-
ses. Entre os médicos portugueses estavam Iriarte Peixoto, Vasconcelos Frazão, 
Mário Fernández y Fernandes, Luís Silveira Botelho, Godinho de Oliveira, e entre 
os médicos espanhóis estavam Fernández Noguera (Madrid), Camps Juncosa e 
Pérez Vitoria (Barcelona) e como secretário Eurico Paes (Lisboa). 

As duas conferências principais foram as de Blanco Soler e seus colaborado-
res de Madrid, «O iodo radioativo no diagnóstico e tratamento das tireopatias», 
e de Jorge Guilherme Janz e Nuno Botelho de Medeiros de Lisboa, «Regulação 
hormonal do metabolismo proteico e suas relações com o crescimento». Segui-
ram-se posteriormente outras comunicações livres. Ficou ainda decidido ambas 

Imagem 28 
I Reunião Hispano-Lusa 
de Endocrinologia, Barcelona,  
6-8 novembro 1952. 
Fonte: Espólio da SPEDM. 

Imagem 29  
Participação portuguesa na I 
Reunião Hispano-Lusa de En-
docrinologia (Barcelona, 1952), 
onde se pode ver Iriarte Peixoto  
à direita. Foto gentilmente 
cedida pela Dra. Ana Agapito.
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as sociedades suspenderem as suas reuniões nacionais de forma transitória, pro-
curando-se momentos comuns para realizar este tipo de reuniões, definindo-se 
uma periocidade de dois em dois anos. 

Em 1957 realizou-se mais uma reunião ibérica em Valladolid de 9 a 11 de outu-
bro, sendo delegados de Portugal na comissão organizadora Nuno Botelho de 
Medeiros e Inácio Salcedo. Neste grande evento com mais de 150 comunicações e a 
presença de duas centenas de médicos existiram palestras interessantes de ambos 
os países. A participação portuguesa fez-se com a comunicação «Acidose diabética» 
por Pinto Basto, Silva Gomes, Álvaro Sequeira e Alberto Saraiva. Da parte espa-
nhola Francisco Vivanco deu uma conferência sobre «Valor diagnóstico sobre os 
doseamentos hormonais em Endocrinologia». No final Marañon deu uma confe-
rência especial com o título «Estudo do Infantilismo Ovárico: Síndrome de Turner» 
(Botelho & Medina, 2008: 12-13). 

Em 1959 nova reunião ibérica em Coimbra de 19 a 21 de outubro, com a comissão 
organizadora presidida por Xavier Morato e secretariado por Luís Silveira Botelho. 
No primeiro dia foi apresentado o tema espanhol sobre discorticalismos. Fernán-
dez Cruz apresentou uma Introdução Geral ao Estudo dos Discorticalismos, Luís 
Daufí apresentou as «Bases Morfológicas e Histoquímicas dos Discorticalismos», 
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secundados por variados estudos clínicos dos diferentes segmentos corticais 
nos Discorticalismos com intervenções de Luís Daufí, Ramiro José Berdejo,  
Carlos Blanco Soler, José de la Hoz Fabra, Sabino Urribarri Murillo, Isac Madrigal 
Alba, Alberto Salgado Alba e Nogales Quevedo. No dia 20 foi a vez dos portugueses 
se fazerem ouvir, representados pelo Prof. Tavares de Sousa com o tema «Revisão 
de Citologia Hipofisária», seguido de outras comunicações sobre a hipófise e rela-
ções hipófise-suprarrenal. No dia houve um colóquio sobre «Terapêutica do Hiper-
tiroidismo», abordando a terapêutica farmacológica, o iodo radioativo, a cirurgia 
e outros tratamentos. 

A oportunidade de se realizar este certâmen em Coimbra, nas instalações 
da Faculdade de Medicina, permitiu render uma justa homenagem ao Professor  
Gregório Marañon com a investidura do Doutoramento Honoris Causa em Medi-
cina. Em 1946, Gregório Marañon já havia sido agraciado com a distinção de Dou-
tor Honoris Causa pela Universidade do Porto. 

A cerimónia decorreu na tradicional Sala dos Capelos com o Embaixador Espa-
nhol em Portugal, o Professor Ibañez Martin como padrinho de Doutoramento e 

Imagem 30  
Doutoramento Honoris Causa  
de Gregório Marañon na Uni-
versidade de Coimbra aquando 
da realização da IV Reunião 
Luso-Espanhola de Endocrinolo-
gia (outubro de 1959).  
Fonte: Espólio da SPEDM.
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os Professores Oliveira e Silva e Bruno da Costa como oradores oficiais. Marañon 
que havia sido mentor de vários médicos portugueses que estagiaram em Espanha, 
como Eurico Paes, Inácio Salcedo, Pinheiro Hargreaves, Mário Fernández e Luís 
Botelho, no ano seguinte viria a falecer (Carrilho, Ruas, & Carvalheiro, 2014: 16). 
A reunião seguinte foi agendada para 1962 porque no ano de 1960 celebrar-se-ia o 
I Congresso Internacional de Endocrinologia em Copenhaga (First International 
Congress of Endocrinology, 1959). 

Nos anos 60 realizaram-se mais quatro reuniões ibéricas. Depois de Coim-
bra foi a vez de Córdoba receber a V Reunião Hispano-Lusa de Endocrinologia de 
21 a 23 de maio de 1962. A conferência portuguesa foi dada por Manuel Pinheiro  
Hargreaves, da Faculdade de Medicina do Porto, subordinada ao tema «Hiper-
função corticossupra-renal androgénica». Do lado espanhol o tema «Nefropatia 
diabética» foi apresentada pelo Professor Manuel Diaz Rubio de Madrid. Reali-
zou-se ainda uma sessão conjunta com a Sociedade Espanhola de Diabetes, tendo 
sido atribuído também ao Dr. Mário Fernández y Fernandes (Lisboa) o Prémio 
Marañon de 1961/62, para premiar a sua tese de doutoramento com o título «Dis-
genopatias Gonadais» (Botelho & Medina, 2008: 16).

Em 1965 voltou a Lisboa a VI Reunião Luso-Espanhola de Endocrinologia entre 
6 e 8 de maio. Foram presidentes da comissão organizadora Bruno da Costa e  
Francisco Vivanco, como vice-presidente Iriarte Peixoto e como secretários Nuno 
Botelho de Medeiros e Pérez Vitória. No primeiro dia as principais conferências 
foram as de F. Escobar del Rey e G. Morraele y de Escobar «Avanços nos conheci-
mentos sobre a regulação da função tiroideia» e do Professor Leon Castro (Sevilha) 
com «Provas funcionais tiroideias, colesterol e provas com iodo 131». No segundo 
dia foi a vez dos portugueses apresentarem diversas comunicações: Ludgero Pinto 
Bastos falou sobre o «Hipertiroidismo», Magalhães Colaço abordou o tema «Bócio 
por defeito de hormonogénese», Luís Silveira Botelho apresentou o tema «Tumo-
res malignos da tiroide» e Girão Amaral falou sobre «A cirurgia nas doenças da 
tiroide». Finalmente, no último dia realizou-se uma Mesa Redonda sobre «Indi-
cações e contraindicações da terapêutica oral da diabetes», num total de trinta 
e seis comunicações de médicos portugueses e espanhóis (Botelho & Medina, 
2008: 18-19).

A reunião de 1967 veio a ter lugar no norte da península, em Bilbao entre 26 
e 29 de junho com a presença de centena e meia de médicos. Foi constituída uma 
comissão organizadora de médicos espanhóis, presidida por M. Alvarez Coca. 
Fizeram também parte da comissão P. Bilbao Encera, vice-presidente, J. Jáuregui 
Epalza, secretário, M. Alonso Guereta, tesoureiro e como vogais Alcará Sánchez, 
Aranzadi Bergareche, Ausin Menchaca, Escura Cebreiro, Gochi Iturrioga, L. Goti 
e Oleaga Fullaondo.

No dia 26 de junho foi apresentada a conferência portuguesa com o tema «Aspe-
tos das disfunções do ovário» e respetivas comunicações da autoria de Manuel Neves 
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e Castro, Luís Wandschneider e José Dinis da Fonseca. No dia 27 foi apresentada 
a conferência espanhola com o tema «Crescimento, metabolismo e regulação hor-
monal» com as seguintes participações: «Endocrinologia no Metabolismo e Cresci-
mento» por Carlos Osório Peláez, «O crescimento na puberdade» por Juan Vilaclara 
Mir e «Regulação hormonal do crescimento pós-natal» M. Suárez Perdiguero.

À parte das reuniões ibéricas sobre endocrinologia, a década de 1960 foi rica 
noutros eventos científicos que contribuíram para o entendimento de várias causas 
afetas à Endocrinologia. Em 1962, o Instituto Português de Oncologia organizou 
um colóquio sobre endocrinologia com a participação de médicos conceituados 
como Ralph Dorfman, Robert Greenblatt e John Loraine. No ano seguinte surgiu 
o 1.º Colóquio de Estudos Endocrinológicos em Coimbra onde foram apresentados 
alguns métodos de doseamento hormonais. Seguiu-se no Hospital do Ultramar 
o 1.º Curso Ibérico de atualização sobre Diabetes Sacarina e mais duas conferên-
cias importantes: uma sobre o cancro da tiroide por Raymond Green e outra sobre 
psiquiatria e o doente endócrino por Barahona Fernandes. Decorreu em 1964 o 
II Congresso Internacional de Endocrinologia em Londres, um simpósio de Endo-
crinologia organizado por Cordeiro Ferreira no Hospital D. Estefânia e um coló-
quio sobre a diabetes na Faculdade de Medicina de Coimbra. 

Até ao final desta década destacou-se ainda o curso sobre doenças da tiroide 
no Serviço de Patologia Médica da Faculdade de Medicina de Coimbra, o II Coló-
quio sobre a Diabetes e uma formação sobre situações de urgência em Endocrino-
logia nos Hospitais Civis de Lisboa em 1966, o Curso de Ginecologia Endócrina e o 
III Colóquio sobre a Diabetes, ambos no Hospital do Ultramar, em 1968 e o I Coló-
quio de Estudos Endocrinológicos da spe em Castelo Branco em 1969. Em 1970 
realizou-se o I Colóquio de Endocrinologistas de Lisboa e Madrid (Lisboa) que 
veio a ter mais duas edições nos anos seguintes.

O ciclo das reuniões luso-espanholas terminou com as conferências de 1970 e 
1972. Com efeito, a VIII Reunião Luso-espanhola de Endocrinologia realizou-se de 
6 a 8 de abril de 1970 na cidade do Porto. O primeiro dia debutou com a apresen-
tação espanhola sobre «Paratiroides e Calcitonina. Estudo da sua fisiopatologia 
clínica», de que fizeram parte Jorge Tamarit com «Fisiopatologia da regulação do 
cálcio», Miguel Garrido com «Tirocalcitonina e vitamina D: Ações metabólicas: 
Estudo da sua fisiopatologia» e António Aznar Reig com «Estudo clínico, diagnós-
tico e terapêutica das paratiroidopatias».

No segundo dia de reunião foi a vez da comitiva portuguesa, que participou 
com o tema «Clínica e metabolismo das obesidades» intervindo Emílio Peres, 
Maria Luísa Vila Cova, M. Isabel Menezes e Waldemar Nóvoa. No terceiro dia a 
Sociedade Espanhola de Diabetes organizou um painel sobre Pré-diabetes e outra 
sobre Microangiopatia Diabética (Botelho & Medina, 2008: 21-22). 

Em 1972 teve lugar a IX Reunião Hispano-Lusa de Endocrinologia em Sevilha 
durante os dias 9 e 11 de outubro. O primeiro dia iniciou com a conferência de um 

Imagem 31  
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de Endocrinologistas  de Lisboa  
e Madrid (1970). 
Fonte: Espólio da SPEDM
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convidado de honra, o Professor Andrew Schally do Departamento de Medicina da 
Tulane University, que fez uma comunicação intitulada «Controlo hipotalâmico da 
função hipofisária com especial referência à reprodução. Estudos clínicos e expe-
rimentais». Seguiu-se a intervenção da comitiva portuguesa sobre «Doenças por 
disormonogénese suprarrenal — o conceito de enzimopatia minor», sendo orado-
res Luís Sobrinho, Luís Faro e Luís Silveira Botelho. O Presidente da SPE agraciou 
com o título de sócios honorários os Doutores Fernandez da Cruz, Aznar Reig, 
Sánchez Martin, Palácios, Enrique Romero, Morreale, Escobar, Espejo-Gomez de 
Avellaveda e também a Fierro Benitez do Equador (Botelho & Medina, 2008: 26). 

Nos dias subsequentes houve uma mesa redonda liderada pelos espanhóis, com 
o mote «Factores hipotalâmicos reguladores da adeno-hipófise» sob presidência 
de Girão do Amaral, e um conjunto alargado de temas como «A exploração de 
eixo Trh-Tsh» por Sanchez Martin e F. Escobar, «Exploração funcional do eixo 
Chr-aCTh» por Fernandez Cruz, «Diagnóstico da função placentar desde o ponto 
de vista endócrino» por Botella Lluisiá, «Bases fisiopatológicas das endócrinas 
de origem hipotálamo-hipofisárias» por J. M. Palácios, «Síndromes hipotálamo
-adenohipofisários de índole tiroideia» por Moncada e «Síndromes gonadais de 
origem hipotálamo-hipofisária» por Pozuelo. A finalizar desenrolou-se uma mesa 
redonda sobre diabetes presidida pelo Presidente da Sociedade Espanhola de Dia-
betes, o Dr. José Rodriguez Miñon. 

Chegou ainda a ser programada uma X Reunião com sede no Estoril no ano 
de 1974, mas as alterações políticas decorrentes do 25 de abril levaram ao cance-
lamento dessa atividade. 
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V. A consagração 
da especialidade e a formação 
dos primeiros serviços clínicos
As décadas de 1950 e 1960 foram centrais do ponto de vista da consolidação da  
Endocrinologia como um ramo específico das ciências biomédicas. Depois de colher 
as suas bases na fisiologia e na histofisiologia dos inícios do século XX, passando 
pelos estudos morfológicos, patológicos e terapêuticos das glândulas endócrinas, 
a Endocrinologia em Portugal assumiu um estatuto científico. 

A multiplicação de esforços dos professores-cientistas e dos médicos interessados 
e apoiantes desta nova forma de entender a Medicina consubstanciou-se na criação 
de uma sociedade pujante, ativa e apoiada pelo poder político de então, bem como 
pela divulgação de estudos através das revistas da especialidade que apareceram e 
foram-se substituindo umas às outras. Os cursos de aperfeiçoamento que as diversas 
instituições médicas prepararam — Faculdades de Medicina, spe e serviços hospita-
lares — e encontros científicos internacionais celebrados na península ibérica ajuda-
ram igualmente a cimentar as bases e a especificidade da Endocrinologia portuguesa. 

Concomitantemente, o trabalho desenvolvido pelos laboratórios de bioquímica 
ligados à Endocrinologia a partir dos anos 50, no Porto dirigidos por Pinheiro Har-
greaves e Inácio Salcedo no Hospital de São João e no Hospital de Santo António 
respetivamente ou em Lisboa por Lopes do Rosário no Hospital D. Estefânia e 
Reis Vales no Hospital de Santa Maria, mostraram uma vertente nova e promis-
sora da Endocrinologia. Por outro lado, o aparecimento das primeiras consultas 
de Endocrinologia, mais tarde transformadas em serviços hospitalares, vieram 
consagrar a especialidade. 

A Ordem dos Médicos reconheceu de forma célere a Endocrinologia e Nutrição 
como uma especialidade médica em 1956. Com o reconhecimento formal da Espe-
cialidade de Endocrinologia e Nutrição conferiu-se a idoneidade a determinados 
serviços hospitalares do país para a formação de novos especialistas, estabele-
cendo-se as normas para a habilitação ao título de especialista, e por consequência 
apareceram os primeiros endocrinologistas que obtiveram o título de especialis-
tas por exame na Ordem dos Médicos (Botelho, 1988: 183). 

Depois da existência de várias comissões técnicas, formou-se em 1979 um colé-
gio da especialidade endocrinológica que serviu de órgão consultivo junto do Con-
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selho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos (Botelho, 1988: 183). A primeira 
reunião do Colégio da Especialidade de Endocrinologia decorreu a 17 de fevereiro 
de 1979 na Sede da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos no Porto. 
Estiveram presentes o Presidente do Colégio, o Prof. Doutor Manuel Pinheiro 
Hargreaves (Porto), o Dr. Inácio Salcedo (Porto), o Dr. Almeida Ruas (Coimbra) 
e o Dr. José Luís Medina (Porto). Nesta primeira reunião foi apreciado o Regu-
lamento do Colégio da Especialidade bem como a proposta de um Curriculum da 
Especialidade e eleito o secretário-geral, o Dr. José Luís Medina (Livro de Actas 
do Colégio da Especialidade de Endocrinologia, 1979: 1). 

Se podemos ver no reconhecimento da especialidade um marco institucional 
e legal importante, foi sem dúvida o trabalho hospitalar que permitiu conferir 
esse estatuto. O aparecimento das primeiras consultas nos três grandes centros 
hospitalares — Porto, Lisboa e Coimbra — deram um novo fôlego à Endocrinolo-
gia, permitindo a prática clínica focada nesta especialidade bem como permitiu 
a formação de um escol que se perpetuou até aos nossos dias. 

Formação dos primeiros serviços de Endocrinologia
O aparecimento da Endocrinologia em Portugal esteve ligada umbilicalmente ao 
desenvolvimento dos trabalhos em histofisiologia dos quais já falamos profusa-
mente. Com o falecimento dos primeiros representantes da histofisiologia endocri-
nológica, mormente de Celestino da Costa, e com a jubilação do Professor Xavier 
Morato este ramo da Endocrinologia declinou até à sua quase extinção. O declínio 
da histofisiologia endocrinológica em Portugal coincidiu em grande medida com 
o fortalecimento da clínica endocrinológica. Doravante, a aplicação dos conheci-
mentos endocrinológicos na clínica e a continuação dos estudos laboratoriais fo-
ram os garantes da continuidade. 

A partir dos finais da década de 1940 e mais ainda na década seguinte assistiu-
se à criação e funcionamento das primeiras consultas de Endocrinologia em vários 
hospitais portugueses, as quais foram evoluindo para secções e posteriormente 
unidades ou serviços de Endocrinologia, testemunhando a sua estruturação e con-
solidação. A criação das primeiras consultas de endocrinologia, e consequente evo-
lução, não foi uniforme nem partilhou uma cronologia semelhante. Precocemente 
no final da década de 1940 surgiram as primeiras consultas de Endocrinologia em 
Lisboa, multiplicando-se o seu aparecimento na capital e poucos anos depois na 
cidade do Porto também se criou a primeira consulta. Em Coimbra só foi criada na 
década de 1970 e noutros centros hospitalares somente nas décadas de 1980-1990. 
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As origens da Endocrinologia em Lisboa 

Hospitais Civis de Lisboa
A primeira referência a uma consulta de endocrinologia num hospital em  
Portugal é feita aos Hospitais Civis de Lisboa e ao Instituto Português de Onco-
logia de Lisboa. Os Hospitais Civis de Lisboa (hCl) foram um grupo de hospitais  
ligados ao Hospital de São José — onde se incluíam o Hospital de Santo António dos  
Capuchos, o Hospital de Santa Marta, o Hospital Dona Estefânia, o Hospital Curry 
Cabral e a Maternidade Dr. Alfredo da Costa — que funcionou como agrupamento 
hospitalar entre 1913 e 1989. 

A institucionalização da Endocrinologia nos Hospitais Civis de Lisboa acon-
teceu com a ordem de serviço n.º 3214 de 27 de novembro de 1946, que criou 
simultaneamente nos hospitais Curry Cabral e D. Estefânia consultas externas 
de Endocrinologia. 

A consulta no Hospital de Curry Cabral foi entregue inicialmente ao Profes-
sor Fernando Fonseca, que era um veterano da I Guerra Mundial, tendo com-
batido na Flandres como alferes médico. Em 1918, foi admitido como assistente 
no Hospital de Santa Marta, onde trabalhou sob direção de Pulido Valente. Em 
1923 rumou à Alemanha para um estágio em Berlim com mestres conceituados 
da altura como os Professores Strauss, Kraus e Pincusen em temas como doenças 
do aparelho digestivo, insuficiência renal e nutrição (Dutschmann, 2013). Mais 
tarde em 1929 foi aprovado como médico para os Hospitais 
Civis de Lisboa, tendo publicado no ano seguinte o livro «Dia-
betes Mellitus» em Espanha na coleção Gregório Marañon. 
Em 1943 foi aprovado no concurso para Professor Catedrá-
tico de Propedêutica Médica da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, funções que exerceria por poucos anos, uma vez que 
incompatibilidades políticas com o governo de então levou à 
sua exoneração da função publica (Dutschmann, 2013), inte-
grado no saneamento de professores universitários de 1947.

No Hospital D. Estefânia a consulta passou a existir efeti-
vamente em 1948 sob a responsabilidade do Dr. Iriarte Peixoto 
e com o contributo dos seus colaboradores mais próximos 
como eram Ludgero Pinto Basto, Nuno Botelho de Medeiros, 
Ângelo Rosário Dias, Jorge Lopes do Rosário e Sobral Blanco. 

O sucesso desta primeira consulta deveu-se à dinâmica 
criada por Iriarte Peixoto e seus colaboradores, desde logo 
com a publicação em 1946 do livro «Terapêutica das doen-
ças endócrinas» (Peixoto, 1946) e também do «Boletim de 
Endocrinologia e Clínica dos h.C.l.», mais tarde integrado 
na «Revista Ibérica de Endocrinologia». Também a apresen-

Imagem 32 
Folha de rosto da obra de Iriarte 
Peixoto de 1946, «Terapêutica 
das Doenças Endócrinas»
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tação da conferência portuguesa na I Reunião Hispano-Lusa de Endocrinologia 
em Barcelona (1952) sobre a «Doença de Basedow e síndromes afins» a cargo de 
Iriarte Peixoto, Rosário Diaz e Mário Fernández y Fernandes foi orquestrada 
com base nas experiências clínicas do núcleo de endocrinologia do Hospital  
D. Estefânia (A Endocrinologia nos h.C.l., s.d.). Uma breve passagem de Iriarte 
Peixoto pelo Hospital de Santa Marta deslocou a consulta de endocrinologia para 
esse hospital. 

Posteriormente, Iriarte Peixoto que fora colocado na direção do Serviço 2 do 
Hospital Curry Cabral, mas mantendo as suas funções como secretário-geral da 
spe, desenvolveu um núcleo forte de Endocrinologia, cuja ordem de serviço de 
1946 nunca havia efetivado. Com Iriarte Peixoto como mentor, a endocrinologia 
no Hospital Curry Cabral floresceu perante um conjunto de colaboradores, inter-
nos e voluntários ávidos de progredir nos seus conhecimentos. De notar que a 
dinâmica deste núcleo se saldou em numerosas iniciativas de formação avançada 
como cursos, colóquios e outros eventos científicos. 

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil — Lisboa
Em Lisboa nasceu em 1927, por iniciativa do Prof. Dr. Francisco Gentil, um espaço 
dedicado à investigação e ensino do Cancro, bem como um espaço de assistência 
especializada a doentes oncológicos, o Instituto Português de Oncologia (Ipo, s.d.). 

Nos anos 40, Francisco Gentil, reconhecendo a importância potencial da Endo-
crinologia no cancro, convidou o jovem médico Luís da Silveira Botelho, irmão 
de Joaquim da Silveira Botelho, que era na altura Administrador do Ipo, para 
desenvolver a Endocrinologia no Instituto. Para tal, Luís Botelho foi enviado para 
Madrid para estagiar e aprofundar os conhecimentos de Endocrinologia com Gre-
gório Marañon. (Sobrinho, 2017a). 

Com o regresso de Madrid, Luís da Silveira Botelho fundou a primeira consulta 
de Endocrinologia do Ipo. Pela mesma altura, a endocrinologia no Ipo veio a bene-
ficiar da criação do Laboratório de Isótopos Radioativos em 1953, com um legado 
de Abílio Lopes do Rego, tendo Francisco Gentil confiado a direção do laboratório 
ao físico Júlio Palácios. No mesmo ano chegaram a Portugal cinco carregamentos 
de isótopos radioativos provenientes do Estados Unidos da América destinados 
ao tratamento oncológico no Ipo (Costa, 2012:369). 

Inicialmente colaboraram com Luís da Silveira Botelho outros médicos como 
Fernando Magalhães Colaço, que tal como Luís Botelho era assistente no Hospi-
tal de Santa Maria, Miguel Freire da Cruz e Manuel Neves e Castro, recém-che-
gado dos Estados Unidos. Na década de 60, passaram também a colaborar dois 
jovens médicos, Luís Gonçalves Sobrinho e Alberto Galvão-Teles, recém-chega-
dos dos Estados Unidos e de Inglaterra respetivamente onde aprimoraram a sua 
formação endocrinológica. O primeiro fez carreira no Ipo de Lisboa e o segundo 
fez carreira no Hospital de Santa Maria. Entretanto desenvolveu-se o Laboratório 

Imagem 33 
Cópia da Ordem de Serviço  
n.º 3214 de 1946 criando  
a primeira consulta de endocri-
nologia em Portugal. 
Fonte: Espólio da SPEDM. 
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de Endocrinologia do Ipo, estrutura de apoio fundamental, dirigido inicialmente 
pelo Professor Lopes do Rosário e, a partir do início dos anos 70, pelo Dr. Luís 
Faro recém-chegado de Inglaterra.

A consulta externa foi-se expandindo e passou a funcionar todos os dias da 
semana. A multiplicidade de casos do foro endocrinológico implicava, no entanto, 
a necessidade de um espaço de internamento. Em 1971, não só o Ipo passou a ter 
um serviço de endocrinologia (sediado na Clínica Oncológica 8) como também 
Luís da Silveira Botelho passou a Diretor de Clínica Oncológica e mais tarde a 
Diretor do Ipo de Lisboa (1987). Iniciou funções em 1971 Edward Limbert, que no 
ano seguinte partiu para Bruxelas onde fez um estágio num laboratório de radioi-
sótopos com vista a especialização em tiroidologia. 

No ano letivo de 1974 e 1975, e ainda no rescaldo do 25 de abril, o Ipo orga-
nizou uma cadeira de Propedêutica Médica para várias turmas da Faculdade de 
Medicina dado o exponencial aumento de estudantes que nesse ano se verificou. 
Foi regente da cadeira o Prof. Dr. Luís Sobrinho que havia estudado como bolseiro 
na prestigiada Universidade de Yale nos eua, onde também lecionou. Mais tarde 
tendo o Ipo assinado protocolo de colaboração com a Faculdade de Ciências Médi-
cas da Universidade Nova de Lisboa, o Prof. Luís Sobrinho passou a regente do 
módulo de endocrinologia da Cadeira de Clínica Médica como professor catedrá-

Imagem 34 
Endocrinologistas do IPO de 
Lisboa em 1973. Em cima a partir 
da esquerda: Luís Sobrinho, Luís 
da Silveira Botelho, Miguel Freire 
da Cruz, Back Gordon, Edward 
Limbert, Alberto Galvão-Teles; 
em baixo: Maria Manuela Henriques, 
Prof. Vague (visitante), Manuela 
Maia (Anatomia Patológica). 
Fonte: Espólio da SPEDM.
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tico convidado. (Sobrinho, 2017b), tendo também lecionado no Ipo/unl o Prof. 
Dr. Edward Limbert (Limbert, 2017). 

Em 1981, Luís Gonçalves Sobrinho foi nomeado Chefe do Laboratório de Endo-
crinologia, e em 1996 após a jubilação de Luís Botelho, foi nomeado Diretor do 
Serviço de Endocrinologia. Entretanto tinha sido criado, em 1993, ao abrigo do 
Programa Ciência, o Centro de Investigação de Patobiologia Molecular do Ipo, com 
uma unidade diferenciada em Endocrinologia dirigida pelos doutores Valeriano 
Leite e Maria João Bugalho, atualmente diretora do Serviço de Endocrinologia do 
Hospital de Santa Maria. Em 2009, na sequência da jubilação do Prof. Luís Sobrinho 
foi o Doutor Valeriano Leite nomeado diretor de Serviço de Endocrinologia do 
Ipo, função que exerce presentemente.

Hospital de Egas Moniz
Se numa primeira fase a génese das consultas de Endocrinologia estiveram asso-
ciadas aos Hospitais Civis de Lisboa e ao Ipo de Lisboa, na década subsequente 
outros hospitais viriam a criar os seus núcleos de Endocrinologia. Com efeito, a 7 
de dezembro de 1956 foi criado no Hospital de Egas Moniz (antigo Hospital do Ul-
tramar) um serviço de endocrinologia dirigido pelo Prof. Eurico Paes. Durante os 
anos iniciais o serviço funcionou apenas com o labor do Dr. Eurico Paes e do Dr. 
Silva Gomes até ao início dos anos 70. O Serviço de Endocrinologia do Hospital 
de Egas Moniz foi o primeiro a operar enquanto tal em Lisboa. Era um Serviço 
completo e autónomo tendo as valências de consulta diária de endocrinologia, in-
ternamento e serviço laboratorial, só não tendo carreira hospitalar, que surgiria 
mais tarde. Tinha ainda uma consulta de endocrinologia, uma consulta de gine-
cologia endócrina e uma consulta de sexologia, assegurada pelo Dr. Júlio Guedes 
(psiquiatra/sexologista), e algumas dietistas que ajudavam na área da nutrição 
e obesidade (Guerreiro, 2017). 

Na década de 1960 um grupo de bolseiros do Centro de Estudos Endocrinoló-
gicos, que mais tarde viria a receber o nome de Centro de Estudos Endocrinológi-
cos Prof. Eurico Paes, começou a colaborar ativamente no serviço. Desse primeiro 
grupo de bolseiros destacam-se médicos como Marieta Rebelo, Machado Saraiva, 
Manuela Louro, Virgínia Leão, Nunes Corrêa, Edna Pereira, Conceição Barbas, 
Mário Mascarenhas, Adelaide Canas, Júlio Gonçalves, Catarina Soares, Isabel 
Moreira e Liliana Guerreiro. 

Este serviço contava com os serviços de um Laboratório de Endocrinologia 
que aí funcionou sob direção de uma farmacêutica, a Dr.ª Maria Ascensão Pinto 
de Albuquerque, sendo à morte desta integrado no Serviço de Patologia Clínica. 
No laboratório faziam-se, na altura, provas funcionais endócrinas e diagnósticos 
bastante fiáveis para os meios da altura (Guerreiro, 2017).

A partir de 1974-1975 começaram a abrir vagas para especialistas e criou-se a 
carreira de Endocrinologia hospitalar. Nos finais da década de 70 houve a abertura 
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Imagem 35 
Médicos do Serviço de Endo-
crinologia do Hospital de Egas 
Moniz na década 1980.  
De pé e a partir da esquerda Liliana 
Guerreiro, Maria Virgínia Leão, 
António Machado Saraiva, Júlio 
Guedes (psiquiatra-sexologista), 
Maria da Conceição Barbas  
e o Prof. Eurico Paes;  
sentados: Manuela Louro  
e Carlos Vasconcelos. 
Fonte: Espólio da SPEDM.

para novos quadros e admissão no internato da especialidade, tendo o Serviço de 
Endocrinologia vindo a compor-se de seis médicos como tarefeiros e alguns como 
bolseiros. À medida que o Serviço foi crescendo, as consultas foram desdobrando-
se em diferentes áreas, como Endocrinologia Pediátrica, Menopausa, Diabetes, 
Obesidade, Dislipidemia, Pé Diabético e Diabetes. Ao longos dos anos, o Serviço 
de Endocrinologia integrou outros profissionais de saúde, como uma enfermeira, 
que além do apoio aos doentes dedicou-se também ao ensino individual e coletivo, 
duas dietistas, que se revelaram de grande utilidade na consulta de obesidade, 
endocrinologia pediátrica e diabetes e uma psicóloga (Oliveira, s.d.).

Em 1982, o Professor Eurico Paes preparava a sua aposentação. Seria uma 
médica e bolseiras do Centro de Estudos Endocrinológicos, Liliana Guerreiro que 
entrou ao serviço em 1980/81, que veio assegurar a direção do Serviço de Endocri-
nologia por mais de duas décadas. A Dra. Liliana Guerreiro, que tinha as especiali-
dades de Medicina Interna e Endocrinologia, trabalhou inicialmente nos Hospitais 
Civis de Lisboa, primeiro no Hospital de Santa Marta onde trabalhou com o Dr. 
Ludgero Pinto Basto e depois no Hospital Curry Cabral com o Prof. Iriarte Peixoto. 
Mais tarde por convite dirigido pelo Professor Eurico Paes decidiu ir trabalhar no 
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Hospital de Egas Moniz sucedendo-o, em 1982 como diretora do Serviço de Endo-
crinologia (Guerreiro, 2017). 

No serviço de endocrinologia do Hospital de Egas Moniz formou-se um conjunto 
de médicos de referência alguns dos quais viriam a tornar-se diretores de outros 
serviços de Endocrinologia. Trabalharam no Hospital de Egas Moniz Manuela  
Oliveira, João Sequeira Duarte, Isabel Almeida, Clotilde Limbert, Inês Sapinho, 
Jorge Portugal, Mário Mascarenhas, Cristina Valadas, Helena Vilar, Rui César,  
Isabel Sousa, Margarida Ferreira, Luísa Cortesão, Emília Fontoura, Luísa  
Raimundo, Dolores Passos, Luís Raposo, Anselmo Castela e Conceição Barbas. 

Entre os diretores de serviços de Endocrinologia que trabalharam no Hospital 
de Egas Moniz destacam-se António Machado Saraiva, que sucedeu imediatamente 
à Dra. Liliana Guerreiro, e Carlos Augusto Vasconcelos atual diretor no Hospital 
de Egas Moniz, Jorge Portugal, diretor de endocrinologia no Hospital de Almada, 
Mário Mascarenhas que foi diretor no Hospital de Santa Maria, Cristina Valadas, 
diretora de endocrinologia do Hospital Beatriz Ângelo em Loures, Rui César, 
diretor de endocrinologia do Hospital de Ponta Delgada no Açores, entre outros  
(Guerreiro, 2017). 

Hospital de Santa Maria
O aparecimento da Endocrinologia no Hospital de Santa Maria, associada à  
Faculdade de Medicina de Lisboa, esteve ligado inicialmente à atividade do Prof. 
Augusto Celestino da Costa, grande referência no campo da investigação das glân-
dulas endócrinas. Com a sua jubilação, em 1954, as suas linhas de investigação 
foram continuadas pelo Prof. Manuel Xavier Morato, que veio a ser o segundo 
Presidente da spe (Galvão-Teles, 2017). 

No Hospital de Santa Maria, inaugurado em 1954 como hospital escolar, foi 
criada a Consulta de Endocrinologia, ligada ao Serviço de Clínica Médica, diri-
gida na altura pelo Prof. Mário Moreira e mais tarde pelo Doutor Luís da Silveira 
Botelho que anos depois, em 1971, foi organizar e dirigir o Serviço de Endocrino-
logia do Ipo de Lisboa, convidando vários endocrinologistas do Hospital de Santa 
Maria para o acompanharem, entre os quais Fernando Magalhães Colaço, Luís 
Sobrinho, Alberto Galvão-Teles, Edward Limbert, J. Charneco da Costa e Manuela 
Henriques. Mas em 1964 com a jubilação do Prof. Mário Moreira a consulta foi 
extinta (Galvão-Teles, 2017).

Em 1965, a atividade endocrinológica e a docência ligada à Endocrinologia 
passaram a funcionar em dois polos: um no Serviço de Patologia Médica, sob a 
direção do Dr. Eduardo Machado, e outro no Serviço de Terapêutica Médica/Pro-
pedêutica Médica sob a direção do Prof. Fernando Magalhães Colaço, que se havia 
doutorado com uma tese sobre «Conceitos actuais sobre doenças da tiroideia: 
contribuição para o estudo do bócio em Portugal» (1965). Existia também uma 
equipa de cirurgia-endócrina dirigida pelo Prof. Eduardo Girão Amaral, do Ser-

Imagem 36 (Página 81) 
Médicos do Serviço de Endo-
crinologia do Hospital de Egas 
Moniz cerca do ano 2000. A partir 
da esquerda em baixo: Dr. Luís 
Raposo e Dr. Carlos Vasconcelos; 
2.ª fila: Dra. Cristina Valadas, 
Dra. Marieta Rebelo, Idália (admi-
nistrativa), Dra. Helena Vilar, Dra. 
Isabel Almeida, Dr. Silva Gomes; 
3.ª fila: Dr. Sequeira Duarte, Dra. 
Manuela Oliveira, Dra. Dolores 
Passos; 4.º fila: Adília (auxiliar); 
Maria dos Santos (administra-
tiva), Dra. Luísa Cortesão, Dra. 
Liliana Guerreiro, Prof. Eurico 
Paes, Dr. Machado Saraiva. Foto 
gentilmente cedida pela Dra. 
Liliana Guerreiro e pelo Dr. Carlos 
Vasconcelos.
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viços de Clínica Cirúrgica/Medicina Operatória, que passou a ser liderada, após 
a morte daquele, pelo Prof. Henrique Bicha Castelo do Serviço de Clínica Médica 
(Galvão-Teles, 2017).

Desde 1963, funcionou no hospital a Consulta da Diabetes criada pelo Prof. 
Pedro Eurico Lisboa, dando depois origem à Clínica de Diabetes e Nutrição, com 
quadro médico hospitalar próprio. A Consulta de Diabetes teve desde o seu início 
uma estrutura de trabalho multidisciplinar e nela se especializaram, na área da 
diabetes, médicos de medicina geral e familiar, endocrinologistas e internistas. 
Em 1978 foi criada a Consulta de Diabetes e Gravidez na consulta de Alto Risco 
Obstétrico, a primeira do país, à qual a Dra. Odette André dedicou muita da sua 
atividade. Em 1994, com a jubilação de Pedro Eurico Lisboa ficou a área da diabe-
tes entregue aos seus discípulos, entre os quais o Dr. Jorge Caldeira, a Dra. Odette 
André, Dr. J. M. Bragança Parreira e Dra. Luísa Sagreira (Galvão-Teles, 2017).

Desde os inícios do Hospital de Santa Maria que aí funcionou o Laboratório de 
Endocrinologia, no Serviço de Patologia Médica, dirigido pelo Dr. António Reis 
Valle. Em 1975, o laboratório foi transferido para o Instituto de Química Fisioló-
gica e em 1980 com a criação do Centro de Metabolismo e Endocrinologia, do Ins-
tituto Nacional de Investigação Científica, o Laboratório de Endocrinologia passou 
a integrar esse centro. Em 1992, terminado o acordo do Centro de Metabolismo 
e Endocrinologia com o Hospital de Santa Maria, o laboratório transitou para o 
Laboratório Central de Bioquímica do hospital (Galvão-Teles, 2017).

Em outubro de 1975 os serviços clínicos foram departamentalizados, tendo 
sido criado o Departamento de Endocrinologia, com enfermaria e consultas de 
Endocrinologia Geral, dirigido pelo Prof. Alberto Galvão-Teles (Presidente da 
spedm entre 1997 e 2002) que lecionava também a Cadeira de Endocrinologia na 
Faculdade de Medicina de Lisboa. Na altura foram convidados a integrar o Depar-
tamento de Endocrinologia o Dr. António Camilo Alves e a Dra. Marieta Rebelo 
(Galvão-Teles, 2017).

Decorrido pouco mais de um ano, em dezembro de 1976, terminou o modelo de 
organização por departamentos no hospital e faculdade de medicina, e por razões 
políticas foi encerrado o Departamento de Endocrinologia, embora o Prof. Galvão- 
-Teles se tenha mantido como responsável pela consulta de Endocrinologia, no 
Serviço de Medicina II.

Nos anos seguintes a dinâmica de vários médicos permitiu a criação de novas 
consultas com ligação à endocrinologia, como a Consulta de Andrologia em 1977, 
e a Consulta de Endocrinologia-Pediátrica e do Desenvolvimento em 1984, tendo 
Alberto Galvão Teles e Henrique de Carvalho (Serviço de Urologia) criado a pri-
meira, e Gomes Pedro, Isaura Santos (Serviço de Pediatria) e Alberto Galvão-Teles 
(Medicina II) a segunda (Galvão-Teles, 2017).

Com a morte do Prof. Magalhães Colaço, do Serviço de Propedêutica Médica, 
a  atividade assistencial na área da endocrinologia manteve-se com a Dra.  
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Esmeralda Silva, o Dr. Bernardino Pinho, o Dr. Mário Carqueijeiro e com a Dra. 
Isabel do Carmo.

Seguiu-se, em 1988, a criação do Núcleo de Endocrinologia e Metabolismo, 
onde se iniciou o Internato Complementar e se realizavam as consultas de Endo-
crinologia Geral, de Neuro-Endocrinologia (com o apoio ao Serviço de Neuroci-
rurgia), de Andrologia e a Consulta de Doenças do Comportamento Alimentar, 
a primeira do país, em colaboração com o grupo de psiquiatria do Prof. Daniel  
Sampaio. Do núcleo fizeram parte o Dr. Fernando Baptista, a Dra. Teresa Dias, o Dr.  
Joaquim Garcia e Costa, o Dr. Luís Barreiros, o Dr. Eduardo Barreiros, o Prof. 
Mário Mascarenhas e mais tarde o Dr. Dinis Reis, o Dr. Plamen Naidnov, a Dra. 
Zulmira Jorge, o Dr. Jácome de Castro, o Dr. José Maria Aragüés, o Dr. Luís Lopes, 
a Dra. Ema Nobre e a Dra. Sílvia Guerra, e o seu diretor o Prof. Galvão Teles (Galvão- 
-Teles, 2017).

O Núcleo era ainda responsável pelo ensino Pré-Graduado da Faculdade de 
Medicina de Lisboa, pela organização da Cadeira de Opção de Endocrinologia, 
pelo Curso Livre de Andrologia e participava no ensino das disciplinas de Medi-

Imagem 37 
Foto do grupo do Serviço  
de Endocrinologia do Hospital  
de Santa Maria. Foto gentilmente 
cedida pelo Prof. Alberto Galvão 
Teles
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cina II e de Introdução à Clínica. Neste Núcleo desenvolveu-se investigação clínica 
no campo da tiroideia, suprarrenal, andrologia, álcool e função gonadal, obesi-
dade e comportamento alimentar. Na sequência dos múltiplos esforços e investi-
gações, em 1992, o Núcleo deu à estampa a revista «Endocrinologia, Metabolismo 
e Nutrição» (Galvão-Teles, 2017).

Em 1997, o Núcleo de Endocrinologia e Metabolismo foi reconhecido como 
Serviço de Endocrinologia Europeu pela European Board of Endocrinology e final-
mente em 2003, formou-se o Serviço de Endocrinologia do Hospital de Santa Maria, 
resultante da fusão do Núcleo de Endocrinologia e Metabolismo e da Clínica de 
Diabetes e Nutrição.

Hospital Curry Cabral
As origens da Endocrinologia no Hospital Curry Cabral remontam a 1946, quando 
houve a tentativa de implementar a primeira consulta de Endocrinologia nos Hos-
pitais Civis de Lisboa, a cargo do Professor Doutor Fernando da Fonseca. Esta não 
entrou em funcionamento porque Fernando da Fonseca foi afastado da função 
pública devido ao saneamento de professores universitários por parte do regime 
político da altura. 

Foi anos mais tarde, na década de 1960 com Rodolfo Iriarte Peixoto, que passou 
a existir efetivamente uma consulta de Endocrinologia no Hospital Curry Cabral, 

Imagem 38 
– Iriarte Peixoto com os 
endocrinologistas do Hospital 
Curry Cabral (c. anos 70). Foto 
gentilmente cedida pela Dra. Ana 
Agapito
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depois daquele ter sido o responsável 
pela criação de uma consulta de Endo-
crinologia no Hospital D. Estefânia. 
Após uma breve passagem pelo Hospital 
de Santa Marta, foi para o Hospital de 
Curry Cabral com a sua equipa, da qual 
faziam parte Rosário Dias, Mário Fer-
nandes, Charneco da Costa, Nunes Cor-
rêa e Francisco de Lima e Silva. Neste 
período a Endocrinologia ficou inte-
grada no Serviço 2 de Medicina Interna, 
sendo Director do Serviço o Professor 
Iriarte Peixoto, existindo consulta e 
internamento autónomos de Endocrino-
logia Geral (Agapito & Malheiro, 2017). 

Em abril de 1976, foi criado o Inter-
nato de Endocrinologia juntando-se à 
equipa o Dr. Fernando Malheiro, o Dr. 
Santinho Martins, a Dra. Liliana Guer-
reiro e o Dr. Magalhães Faria. A Uni-
dade de Endocrinologia do Hospital 
Curry Cabral desenvolveu-se progressi-

vamente com a afluência de maior número de doentes, o que obrigou a um reforço 
da equipa médica (Agapito & Malheiro, 2017). 

Em 1981, com a jubilação do Professor Iriarte Peixoto, ficou à frente do Serviço 
de Medicina Interna o Dr. Monteiro Batista. No mesmo ano formaram-se duas 
equipas de Endocrinologia dentro da Medicina Interna, mas com autonomia téc-
nico-científica, uma chefiada pelo Dr. Charneco da Costa e outra pelo Dr. Nunes 
Corrêa, ambos providos em Chefe de Serviço, nesse ano, após concurso público, 
divisão essa que se manteve até 2003 (Agapito & Malheiro, 2017). 

Em 1988, a criação do Laboratório de Endocrinologia no Hospital Curry Cabral, 
veio dar um grande impulso à Unidade, já que anteriormente os exames eram 
feitos em laboratórios exteriores. O movimento assistencial da consulta externa 
progrediu e existia a essa data uma importante consulta de Endocrinologia Pediá-
trica, que foi perdendo ímpeto com o aparecimento de consultas similares nos 
hospitais pediátricos. Participaram também da consulta de Endocrinologia uma 
equipa de dietistas que apoiavam nas consultas da diabetes e obesidade (Agapito 
& Malheiro, 2017). 

Em 2003, a Unidade passou a Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabo-
lismo sendo o primeiro diretor o Dr. Nunes Corrêa. Seguiu-se na Direção do Ser-
viço o Dr. Luís Gardete Correia entre 2003 e 2007 e o Dr. Fernando Malheiro entre 

Imagem 39 
Iriarte Peixoto no Hospital Curry 
Cabral nos anos 70, onde era 
Diretor do Serviço de Medicina 
Interna. Foto gentilmente cedida 
pela Dra. Ana Agapito.
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2007 e 2010, sendo atualmente diretora a Dra. Ana Agapito. Com a passagem a Ser-
viço diferenciaram-se progressivamente mais consultas ao longo dos anos, como 
a da diabetes, a multidisciplinar de obesidade, a de perfusão subcutânea contínua 
de insulina, a consulta de transplante reno-pancreático e a consulta de tumores 
hipofisários, em acordo também com a diferenciação progressiva do próprio hos-
pital e a multidisciplinaridade envolvida (Agapito & Malheiro, 2017). 

Ao longo dos anos passaram ou integram ainda o Serviço de Endocrinolo-
gia nomes como o de Rosário Dias, Mário Fernandes, Francisco de Lima e Silva, 
Liliana Guerreiro, Magalhães Faria, Salema de Andrade, Luís Gardete Correia, 
Edna Pereira, Rosa de Brito, Eurico Meneses, António Cura, Fernanda Mesquita, 
Santinho Martins, Virgínia Leão, Conceição Barbas, Jacques Pena, Lopes da Fon-
seca, Tiago Rocha, Ana Agapito, Maria Gaspar, Fernando Fonseca, António Afonso, 
José Manuel Boavida, João Anselmo, Silva Saraiva, Laura Guerra, Luísa Cortez, 
Maria Carlos Cordeiro, Lurdes Matos, Natércia Candeias, Paula Bogalho, José Silva 
Nunes, Cristina Santos, Ana Isabel Mendes, Clotilde Limbert, Teresa Sabino entre 
outros (Agapito & Malheiro, 2017). 

 

As origens da Endocrinologia no Porto

Hospital Geral de Santo António
Na cidade do Porto a primeira consulta de Endocrinologia surgiu no Hospital  
Geral de Santo António em 1953. Partindo da iniciativa do Doutor Inácio Salcedo 
encontrou na Mesa da Santa Casa da Misericórdia do Porto, onde era Provedor o 
reputado médico e historiador da Medicina Luís de Pina, o apoio necessário ao 
projeto de se criar uma consulta de Endocrinologia. 

Inácio Salcedo nascido em Braga, embora de origem basca, foi um dos primei-
ros especialistas em Endocrinologia no país. Terminou o curso de Medicina na 
Universidade do Porto em 1949, tendo no ano seguinte feito a especialização em 
Endocrinologia em Madrid sob orientação de Gregório Marañon. Em 1952 tornou-
se Assistente de Medicina Interna na Faculdade de Medicina do Porto e em 1956 
apresentou-se nas provas de doutoramento na mesma faculdade com uma tese 
intitulada «Obesidade córtico-hipofisária» (Salcedo, 1956) terminando brilhan-
temente com 19 valores. Salcedo foi diretor do Serviço de Endocrinologia, diretor 
do Internato Médico e Diretor Clínico do Hospital Geral de Santo António, exer-
cendo também funções de docente nos Estudos Gerais de Moçambique regendo a 
cadeira de Patologia Geral entre 1966-67, onde organizou um laboratório de Endo-
crinologia, e foi também professor da cadeira de Endocrinologia no Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar entre 1992 e 1995.

 Em 1953 concretizou o seu projeto da abertura de uma consulta externa de 
endocrinologia, no rés-do-chão do Pavilhão n.º 1, embora em instalações provisó-



88 HIS T ÓRI A D A ENDOCRINOL OGI A EM P ORT UG A L NO SÉCUL O X X

rias e com autorização para internamentos quando necessá-
rios no Serviço de Medicina 2 (Silva, 2003). A consulta cresceu 
consideravelmente pelo que em outubro de 1959 passou a Sec-
ção de Endocrinologia tendo sido disponibilizadas quatro 
camas para o internamento na Medicina 2. Ficaram respon-
sáveis da secção o Prof. Dr. Inácio Salcedo como 1.º Assistente 
e Filomeno Borges como 2.º Assistente (Cruz, 1961). 

Poucos meses depois, em maio de 1960, a melhoria das ins-
talações e o aumento do número de consultas e internamento 
levou a que a secção passasse a Serviço de Endocrinologia, 
tendo entrado ao serviço o Dr. Paulo Godinho. A complexi-
dade dos diagnósticos e terapêutica nesta especialidade exi-
giram a instalação de um laboratório, que surgiu em 1963 por 
proposta de Inácio Salcedo à Santa Casa da Misericórdia do 
Porto. Inicialmente colaboraram no Laboratório de Endocri-
nologia duas farmacêuticas, a Dra. Maria Manuela Lemos e 
a Dra. Manuela Crespo, tendo depois sido substituídas pela 
Dra. Carla Cunha em 1976-77. O laboratório funcionou no 
Serviço, realizando análise também para outros serviços e 

para o exterior, tendo sido posteriormente transferido para as instalações da Quí-
mica Clínica em 1985 (Silva, 2003: 10), e o espaço livre foi utilizado para instalar 
a consulta do pé diabético. 

Em 1973 também por iniciativa de Inácio de Salcedo e com a colaboração de 
Maria Isabel Cotta (farmacêutica) foi possível criar a Medicina Nuclear no Hos-
pital de Santo António, destinado inicialmente ao tratamento de doentes com 
patologias da tiroide. A sua abertura, possível com um donativo de 1 milhão e 200 
mil escudos, permitiu que no Serviço de Endocrinologia estivesse disponível um 
quarto para o estudo e tratamento de doentes com produtos radioativos, seguidos 
por profissionais qualificados e treinados em laboratórios de referência. Assim 
Maria Isabel Cotta, a pedido do Prof. Salcedo, foi fazer estágio no Laboratório de 
Radioisótopos da Faculdade de Medina de Coimbra dirigido pelo Prof. Dr. Augusto 
Vaz Serra, os preparadores Victor Terra e Jorge Monteiro fizeram estágio no Labo-
ratório de Medicina Nuclear do Hospital de São João e o Dr. José Gomes Duarte 
fez um estágio no Hospital da Universidade do Minesota nos eua. Com a saída de 
Isabel Cotta e José Duarte em 1975/76, tendo este ido abrir o Serviço de Medicina 
Nuclear no Ipo do Porto, o laboratório passou a ser dirigido entre 1976-92 pelos 
Drs. Macedo Pinto e Isollete Amaral. 

O aumento da procura dos serviços de Endocrinologia levou à necessidade 
da ampliação do espaço, pelo que Inácio Salcedo propôs à Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto a adaptação do Pavilhão de 1.ª. A construção foi possível 
com os contributos da Misericórdia do Porto, do Serviço de Endocrinologia bem 

Imagem 40 
Prof. Dr. Inácio Salcedo.  
Fonte: Espólio da SPEDM.
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como da ajuda de instituições bancárias e da indústria farmacêutica. No novo 
Edifício Satélite foram instaladas todas as vertentes do Serviço e aumentou-se 
a capacidade de internamento para 21 camas até ao ano 2000. A partir de 1975 
conjugaram-se num único espaço as áreas da Assistência, Ensino e Investigação 
(Silva, 2003: 11).

O Serviço de Endocrinologia além da consulta geral da especialidade foi alar-
gando a sua área de intervenção com a criação de consultas noutras vertentes, como 
Pé Diabético, Crescimento, Nódulos da Tiroide, Diabetes e Gravidez, Patologia da 
área selar e paraselar, Endocrinologia Pediátrica, Citologia da tiroide, super-obe-
sidade e a cirurgia bariátrica, Nutrição e Dislipidemias. Houve ainda espaço para 
o ensino pré-graduado sob responsabilidade da Dra. Maria Helena Ramos e para 
o ensino pós-graduado com a colaboração de todos os outros médicos.

O núcleo embrionário que contava inicialmente com Inácio Salcedo, Filomeno 
Borges e Paulo Godinho foi crescendo com a contratação de novos médicos, como 
José Luís Silva, Maria Carrington da Costa, Almeida Santos, Constantino de Sousa, 
Nuno Quaresma, Rego Sampaio, Carolina Borges, Helena Ramos, Isabel Menezes, 
Beatriz Serra, Conceição Bacelar, Fátima Borges, Helena Cardoso (presidente 
spedm entre 2012-2014), Rui Carvalho e Jorge Dores. 

Com a aposentação de Inácio Salcedo em 1995 sucedeu-lhe o Dr. José Luís Silva 
à frente da Direção do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo até ao 
ano 2000. Seguiu-se-lhe na direção do serviço a Dra. Maria Helena Ramos, a Dra. 
Beatriz Serra e depois a Dra. Fátima Borges. 

Hospital de São João
Em 1959, foi inaugurado no dia de São João (24 de junho) um 
novo hospital na cidade do Porto, o Hospital de São João. Com 
a criação do novo hospital toda a estrutura da Faculdade de 
Medicina, que até então funcionava associado ao Hospital Ge-
ral de Santo António foi transferida para a área da Asperela, 
instalando-se aí o novo hospital escolar. Só mais tarde em 1975 
com a criação do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Sala-
zar, o Hospital de Santo António voltaria a estar associado ao 
ensino universitário.

Com a entrada em funcionamento do Hospital Escolar de 
São João foi criada uma secção de Endocrinologia no Serviço 
de Clínica Médica, dirigida no tempo pelo Professor Antó-
nio Ferraz Júnior, tendo transitado mais tarde para a Medi-
cina IV. O Professor Manuel Hargreaves, que trabalhara como 
endocrinologista no Hospital Geral de Santo António entre 
1950 e 1959, passou a orientar os serviços respeitantes a esta 
especialidade no novo hospital e coordenou o trabalho labora-

Imagem 41 
Prof. Dr. Manuel Hargreaves. 
Fonte: Espólio da SPEDM.
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torial de Endocrinologia no Laboratório Nobre dirigido pelo Prof. Ernesto Morais.
Manuel Pinheiro Hargreaves, que também fora aluno de Gregório Marañon, 

desde cedo se interessou pela Endocrinologia. Ao longo da sua carreira médica 
empenhou-se seriamente na sua formação. Enquanto jovem médico estagiou nos 
Hospitais Civis de Lisboa, frequentando pela mesma altura o banco do Hospital de 
São José entre 1946-1947. Posteriormente estagiou no Serviço de Patologia Médica 
da Faculdade de Medicina do Porto de 1947 a 1948. Realizou ainda formação no 
estrangeiro, primeiro no Departamento de Endocrinologia da Royal Infirmary de 
Manchester, onde trabalhou simultaneamente nos serviços clínicos e no laborató-
rio de doseamentos hormonais em 1948, e depois estagiou no renomeado Instituto 
de Patologia de Madrid do Prof. Gregório Marañon entre 1949 e 1950. 

A partir de 1950 e até 1959 trabalhou como endocrinologista no Hospital Geral 
de Santo António, assumindo posteriormente funções no Hospital de São João. 
Em 1961 apresentou para provas de Doutoramento na Faculdade de Medicina do 
Porto a tese intitulada «Semiologia laboratorial da glândula córtico-suprarrenal: 
estudo experimental e clínico» (Hargreaves, 1961), obtendo 19 valores. Em 1962 
foi nomeado primeiro assistente da Clínica Médica da Faculdade de Medicina do 
Porto e no ano seguinte estagiou algumas semanas em Paris no Laboratório de 
Doseamentos Hormonais do Prof. Jale. 

Falecido o Prof. António Ferraz Júnior, o Prof. Manuel Hargreaves assu-
miu interinamente a direção do Serviço de Clínica Médica e posteriormente foi 
nomeado Diretor do Serviço de Medicina IV e regente da disciplina de Propedêu-
tica Médica à qual ficou agregada a disciplina de Endocrinologia. 

Paulatinamente, a Endocrinologia foi ganhando o seu espaço dentro do Hospi-
tal de São João e da Faculdade de Medicina do Porto. As orientações de Pinheiro 
Hargreaves permitiram criar dentro do Serviço de Medicina Interna uma rotina 
de Endocrinologia com a criação de uma consulta externa — embora anexa à 
Clínica Médica — e a organização de serviços de apoio laboratorial de doseamento 
hormonal dentro do Laboratório Nobre. Esta diferenciação possibilitou o estudo 
e o tratamento da maior parte das endocrinopatias. O Prof. Hargreaves fez parte 
da comissão encarregada de formular o parecer sobre a criação da especialidade 
de Endocrinologia e Nutrição e foi um dos iniciadores da Endocrinologia Pediá-
trica, dirigindo desde 1960 uma consulta no Hospital de Crianças de Maria Pia, 
trabalhando com a Dra. Maria Luísa Vila Cova e a Dra. Susana Figueiredo. 

Criada a Unidade de Endocrinologia em 1976, ainda agregada ao Serviço de Clí-
nica Médica dirigida por Ferraz Júnior, a colaboração de outros médicos tornou-se 
necessária pela expansão desta especialidade. Neste contexto foram importantes 
os contributos de outros endocrinologistas como a Maria Luísa Vila Cova, Emílio 
Peres (Presidente da spedm entre 1991-1996) e José Luís Medina (Presidente da 
spedm entre 2003-2008). No ano de 1973 iniciou-se o Internato de Endocrinolo-
gia e Nutrição, estando entre os primeiros internos da Especialidade nomes como 

Imagem 42 
Serviço de Endocrinologia do 
Hospital de São João cerca do 
ano 2000. Da esquerda para a di-
reita – em pé: Dr. Miguel Pereira 
(psicólogo), Dr. Celestino Neves, 
Andreia Pinto (secretária), 
Susana (secretária), Marta Alves 
(Interna da Especialidade),  
Dr. José L. Castedo, Enfermeira, 
Enf. Sérgio Antunes, Dr. Eduardo 
Vinha, Dr. Daniel Braga, Dr. Duarte 
Pignateli, Enf. Artur Simões, 
Dra. Elisabete Rodrigues, Dra. 
Ana Varela, Dra. Flora Correia 
(nutricionista), Dra. Cristina 
Arteiro (nutricionista), Dra. Ana 
Isabel Oliveira, Enfermeira, Enf. 
José Maia, Cristina (auxiliar 
de enfermagem), Enf. Daniel 
Vasconcelos; Sentados: Elisa 
(administrativa), Enfermeira-
Chefe Clementina, Dra. Lídia 
Monteiro, Prof. José Luís Medina, 
Dra. Fernanda Guerra, Dra. 
Ângela Magalhães, Prof. Davide 
Carvalho, Dra. Paula Freitas. Foto 
gentilmente cedida pelo Prof. 
José Luís Medina.
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Lídia Pereira Monteiro e José Pedro de Lima Reis e mais tarde juntaram-se Luís 
Marques, Baldaque Faria, Davide Carvalho, Daniel Braga, Maria Fernanda Guerra, 
José Luís Castedo, Ângela Magalhães, Eduardo Vinha, Duarte Pignatelli, Celestino 
Neves, Elisabete Rodrigues e Paula Freitas.

O contributo dos endocrinologistas do Hospital de São João verificou-se tam-
bém na área da Nutrição. A seguir ao 25 de abril de 1974, o então diretor da Facul-
dade de Medicina do Porto, o Professor Pina Cabral, pediu ao Dr. Emílio Peres para 
criar uma comissão instaladora da Escola de Ciências da Nutrição e Alimentação 
que passou a conferir o grau de Bacharel em Nutricionismo a partir de 1976. Foram 
chamados a colaborar várias personalidades como Manuel Hargreaves, primeiro 
diretor, José Pedro Lima Reis, Norberto Teixeira Santos e Emílio Peres que teve 
um papel importante na dinamização e consolidação das atividades da Escola que 
mais tarde viria a tornar-se na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, 
constituída em 1996. Desta escola viria a surgir uma comissão que permitiu criar 
a famosa Roda dos Alimentos no âmbito da Campanha de Educação Alimentar 
«Saber Comer é Saber Viver». 
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O Prof. Manuel Pinheiro Hargreaves tornou-se em 1982 no sétimo Presi-
dente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, mandato que durou até 1984. 
Com o seu falecimento em 1991 foi substituído pelo Professor José Luís Medina 
na direção da Unidade de Endocrinologia e do Laboratório Nobre. José Luís 
Medina, especialista em Medicina Interna e depois em Endocrinologia-Nutri-
ção, havia realizado doutoramento na área da Endocrinologia, com uma tese 
intitulada «Contribuição para o estudo do sistema nervoso autónomo em dia-
béticos» (Medina, 1987).

Esta Unidade desempenhou no quadro do Hospital de São João um impor-
tante serviço ao nível da assistência, docência e investigação ao longo dos anos, 
colaborando na formação pré e pós-graduada da Faculdade de Medicina no Porto, 
apoiando igualmente a formação dos seus clínicos no estrangeiro. Com o intuito de 
melhorar os serviços assistenciais do hospital diferenciaram-se ao longo dos anos 
várias atividades. No ano de 2001, a unidade de endocrinologia passou finalmente 
a Serviço de Endocrinologia com o Professor José Luís Medina na sua direção.

Diferenciaram-se a consulta interna e externa, funcionando a consulta interna 
no apoio a todos os internamentos dos Serviços Clínicos do Hospital e a consulta 
externa englobando as consultas de endocrinologia geral, pé diabético, dislipide-
mias, hipófise, etc. Os seus serviços estiveram igualmente presentes no Serviço 
de Urgência. Criaram-se também várias consultas multidisciplinares como a da 
diabetes e gravidez, de Endocrinologia pediátrica e de comportamento alimentar 
e obesidade. Criaram-se neste campo alguns grupos como o de Educação Terapêu-
tica do Diabético, o grupo multidisciplinar da hipófise, o grupo de estudo da neu-
ropatia diabética, o grupo multidisciplinar de esterilidade.

O Serviço de Endocrinologia é igualmente responsável pela docência da uni-
dade curricular Doenças Endócrinas, Diabetes e Metabolismo no 4.º ano do Mes-
trado Integrado em Medicina, assegurado pelo Professor Davide Carvalho, outrora 
aluno do Professor Manuel Hargreaves e atual diretor do Serviço. 

As origens da Endocrinologia em Coimbra

Hospitais Universitários de Coimbra
Em Coimbra, a Endocrinologia institucionalizou-se mais tarde do que em Lisboa 
e no Porto, apesar de terem existido personalidades marcantes no desenvolvi-
mento deste ramo médico. Luís da Silveira Botelho (1988: 184) e Almeida Ruas 
(2014: 9-10) destacam alguns médicos importantes na área da endocrinologia para 
o período anterior à criação do Serviço de Endocrinologia dos Hospitais Univer-
sitários de Coimbra como Bruno da Costa, Oliveira e Silva, Tavares de Sousa e 
Guilherme de Oliveira e ainda Augusto Vaz Serra e Gouveia Monteiro no campo 
da diabetologia. 
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Guilherme de Oliveira tendo sido Especialista em Endocrinologia pela Ordem 
dos Médicos e feito formação prolongada na Alemanha foi, depois, assistente na 
Faculdade de Medicina de Coimbra, mas distinguiu-se sobretudo na prática clí-
nica tendo atingindo grande prestígio. 

Armando Tavares de Sousa foi outro médico que se dedicou à endocrinologia 
tendo sido Professor de Histologia e Embriologia na Universidade de Coimbra. 
Trabalhou com Abel Salazar adotando o seu método. Em 1943 doutorou-se com 
uma tese intitulada «Estudos de Citologia Hipofisária» (Sousa, 1943), identifi-
cando células com granulações tanófilas na hipófise do boi mais tarde reconheci-
das como produtoras dos octopéptidos, ocitocina e vasopressina (Carrilho, Ruas, 
& Carvalheiro, 2014: 13). 

João de Oliveira e Silva foi outra figura marcante da medicina em Coimbra. 
Licenciado em Medicina e em Direito foi no ramo da medicina que fez carreira 
como médico e professor universitário, tendo sido Catedrático de Fisiologia e Quí-
mica Fisiológica. Em 1942 apresentou-se a provas de doutoramento com uma tese 
de 406 páginas intitulada «Da hipófise à Neuroendocrinologia» (Silva, 1941), tra-
balho notável onde provou a existência de uma neurossecreção endócrina ao nível 
do hipotálamo por meios histofisiológicos. Oliveira e Silva levou a cabo uma missão 
científica na Faculdade de Medicina de Madrid em 1958 para estudar questões de 
Endocrinologia. Oliveira e Silva era um homem com uma alargada cultura cien-
tífica e médica, que segundo Almeida Ruas tratava nas suas aulas de fisiologia de 
temas ligados à fisiologia das glândulas endócrinas (Ruas M. A., 2016). Publicou 
trabalhos em áreas como a fisiologia da hipófise, funções do sistema diencéfalo
-hipofisário, síndrome de Basedow-Graves, para além de outros trabalhos na área 
da fisiologia (Carrilho, Ruas, & Carvalheiro, 2014). 

Manuel Bruno da Costa foi outro nome relevante na Endocrinologia de Coimbra, 
tendo sido Professor de Medicina Interna e Catedrático de Propedêutica Médica 
na Faculdade de Medicina de Coimbra, foi ainda Presidente da Sociedade Portu-
guesa de Hidrologia — também Diretor Clínico da Estância Termal de Salus no 
Vidago — e o terceiro Presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia entre 
1961 e 1966. Bruno da Costa teve um papel muito importante na luta antidiabética 
em Coimbra. É da sua autoria o trabalho «Preparação de Insulina em Coimbra» 
publicado pela revista «Coimbra Médica» em 1938 onde dá conta da preparação de 
insulina em Coimbra no Laboratório de Química Física e Química Biológica pelo 
Dr. Karl Schön. Bruno da Costa foi igualmente responsável clínico pela delega-
ção de Coimbra da Associação Portuguesa dos Diabéticos Pobres, durante a curta 
existência desta associação em Coimbra (Carrilho, Ruas, & Carvalheiro, 2014: 13). 

Apesar de todas estas iniciativas e da Endocrinologia ser desde cedo ensinada 
nalgumas cadeiras da Faculdade de Medicina, a autonomização da Endocrinologia 
quer na Universidade de Coimbra quer nos Hospitais Universitários foi bastante 
demorada. A criação da Especialidade de Endocrinologia em Coimbra centrou-se 
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em torno do Dr. Manuel Almeida Ruas e dos seus discípulos. Almeida Ruas, que 
fora aluno de João de Oliveira e Silva e de Tavares de Sousa, após conclusão da 
Licenciatura, com uma dissertação intitulada «Aspetos clínicos das alterações do 
metabolismo do potássio» (Ruas, 1957), iniciou funções de assistente da cadeira 
de Terapêutica Médica, dedicando-se também à atividade assistencial nas enfer-
marias, consultas externas e urgências. 

Por sugestão da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o Dr. 
Almeida Ruas decidiu enveredar por esta especialidade médica. Apoiado pelo Ins-
tituto de Alta Cultura e pela Fundação Calouste Gulbenkian através de bolsas de 
estudo pôde fazer formação especializada em centros conceituados de Paris e 
Londres durante um período de três anos, tendo aí trabalhado com especialistas 
e métodos de ponta. 

Imagem 43  
Profissionais do Serviço de 
Endocrinologia do Hôpital de la 
Pitié, dirigido pelo Dr. Jacques 
Decourt, onde o Dr. Almeida Ruas 
(terceira fila, terceiro a contar 
da esquerda) realizou estágio em 
1961. Foto gentilmente cedida 
pelo Dr. Almeida Ruas. 
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Imagem 44 
Médicos e enfermeiras 
do Serviço de Endocrinologia dos 
HUC na década de 1980.  
Da esquerda para  
a direita: Dr.ª Ana  
Moreno, Prof.ª Manuela  
Carvalheiro, Dr. Almeida 
Ruas, Enf. Laura Couto, 
Dr. Simões Pereira,  
Dr. Francisco Carrilho, Enf. Del-
fina Monteiro. Foto gentilmente 
cedida pelo Dr. Almeida Ruas.

Com o regresso a Portugal em 1964, trabalhou no Serviço de Patologia Médica 
(Medicina 2) tanto na atividade assistencial como docente, centralizando, segundo 
o próprio (Ruas, 2016), os doentes de foro endocrinológico para o Serviço de 
Patologia Médica. Com o advento da Guerra Colonial prestou serviço militar na 
qualidade de médico, o que veio a atrasar o processo de criação de uma consulta 
especifica de Endocrinologia em Coimbra. 

No decurso da sua atividade docente orientou ainda vários estudantes na sua 
dissertação de licenciatura em temas endocrinológicos e realizou ainda o curso 
teórico de endocrinologia na cadeira de Propedêutica Médica do Prof. Gouveia 
Monteiro. Em 1971 seguiu-se um novo estágio de Endocrinologia e Diabetologia 
em Paris na Faculdade de Medicina Pitíé-Salpêtrière, onde aprendeu Endocrino-
logia com Jacques Decourt, um dos pioneiros da Endocrinologia Francesa, e em 
1972 tornou-se Especialista de Endocrinologia-Nutrição pela Ordem dos Médi-
cos, passando a ser o primeiro Endocrinologista em Coimbra (Carrilho, Ruas, & 
Carvalheiro, 2014: 18-19). 

O ano de 1973 foi decisivo para a Endocrinologia em Coimbra, já que por pro-
posta de Almeida Ruas foi criada em abril desse ano a Consulta Externa de Endocri-
nologia nos Hospitais Universitários, pela Ordem de Serviço n.º 3173 de 26-04-1973. 
Nessa fase foi importante a colaboração da equipa de enfermagem, que recebeu 
formação específica, bem como de médicos como Beatriz Campos, que mais tarde 
criou o Serviço de Endocrinologia no Ipo de Coimbra, Manuela Carvalheiro, que 
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Imagem 45  
Serviço de Endocrinologia 
dos HUC em 2001. A partir da 
esquerda em baixo: Paula 
Saldanha (secretária), Dra. Eli-
sabete Geraldes, Prof.ª Manuel 
Carvalheiro, Dr. Almeida Ruas, 
Dr. Francisco Carrilho; 2.ª fila: 
Teresa Baganha (secretária), 
Dra. Dircea Rodrigues, Dra. Luísa 
Ruas, Dra. Leonor Gomes, Dra. 
Maria Vítor Campos, Enf. Laura 
Couto, Enf. Ilda Rodrigues; 4.ª 
fila: Enf. Florinda Peixoto, Dra. 
Sandra Paiva, Dra. Isabel Paiva, 
Dra. Teresa Martins, Dra. Carla 
Baptista, Enf. Susana Veríssimo, 
Enf. Paula André e Dra. Margarida 
Bastos; 5.ª fila: Dra. Cristina 
Ribeiro, Catarina Várzeas (se-
cretária), Dra. Luísa Barros, Dr. 
Manuel Lemos, Dra. Patrícia 
Oliveira, Enf. Sónia Correia, 
Enf. Teresa Ferreira, Dra. Júlia 
Figueiredo (nutricionista);  
6.ª fila: Dr. Fernando Rodrigues, 
Luísa Folhadela (secretária), Enf. 
Constantino Neto, Enf. Isabel 
Lopes, Helena Antunes (secretá-
ria).Fonte: Arquivo do Serviço de 
Endocrinologia dos HUC. 

foi diretora do Serviço de Endocrinologia dos huC, Simões Pereira, mais tarde 
diretor do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Aveiro, Elizabete Geraldes 
entre outros.

Em 1974 no âmbito de restruturação dos Serviços de Medicina dos huC criou-
se a Unidade de Endocrinologia e Doenças Metabólicas como setor autónomo da 
Patologia Médica, contendo a enfermaria de homens 6 camas e a de mulheres 12, 
juntando-se ainda a consulta externa de endocrinologia e a consulta de diabeto-
logia. Em 1976, a Unidade passou a Serviço de Endocrinologia e Doenças Meta-
bólicas, criando-se em 1978 a consulta de doenças da tiroide. Almeida Ruas foi 
também Presidente da spe entre 1985-90.

O Serviço de Endocrinologia dos huC passou a ter idoneidade formativa em 
Endocrinologia-Nutrição pela ordem dos Médicos e na Carreira Médica Hospitalar 
de Endocrinologia. Com isto, em 1977 fez exame da Especialidade de Endocrino-
logia a Dra. Beatriz Campos, que veio a ser assistente na Faculdade de Medicina 
de Coimbra e Diretora do Serviço de Endocrinologia no Ipo de Coimbra, e em 
1978 fez exame da Especialidade a Dra. Manuela Carvalheiro, que veio a ser Chefe 
e depois Diretora do Serviço de Endocrinologia nos huC, Professora de Endo-
crinologia na Faculdade de Medicina de Coimbra e Presidente da spedm entre 
2009-2011, seguindo-se a Dra. Elizabete Geraldes, o Dr. Simões Pereira (primeiro 
Interno da Especialidade e Chefe de Serviço no Hospital de Aveiro) e o Dr. Francisco  
Carrilho atualmente Diretor do Serviço de Endocrinologia dos huC e Presidente 
da spedm. À frente do Serviço esteve a Prof.ª Manuela Carvalheiro sendo depois 
sucedida pelo Dr. Francisco Carrilho.

No campo académico a Endocrinologia era lecionada pelo Dr. Almeida Ruas 
até 1977. A partir daí passou a ser regente da cadeira o Prof. Políbio Serra e Silva, 
ainda que a parte curricular continuava a ser lecionada pelo Dr. Almeida Ruas, 
a convite daquele, e a parte prática pela Dra. Manuela Carvalheiro, Dra. Elizabete 
Geraldes e Dra. Margarida Bastos. 

Em 1998, a Dra. Manuela Carvalheiro, orientada por Políbio Serra e Silva, 
doutorou-se na área da Endocrinologia com a tese «Diabetes Gestacional: contri-
buição para o seu estudo em Portugal» (Carvalheiro, 1998), passando a partir daí 
a ser a Regente da Cadeira de Endocrinologia da FmuC até à aposentação, sendo 
substituída pela Prof.ª Leonor Gomes que se doutorou com a tese «Contribuição do 
Estudo Clínico e Molecular para o Conhecimento da Patogenia e Comportamento 
Biológico dos Tumores da Hipófise Clinicamente Não Funcionantes». 

No fim do século X X, o Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 
desenvolvia intensa atividade assistencial com uma enfermaria de 24 camas e 
consultas externas de diabetes, doenças da tiroide, endocrinologia geral, onco-
logia da tiroide, tumores da hipófise, obesidade, pé diabético, diabetes e trans-
plante renal, endocrinologia e gravidez, crescimento e bombas infusoras de 
insulina. 
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Eram médicos de endocrinologia do serviço, além de Almeida Ruas e Manuela  
Carvalheiro, Elisabete Geraldes, Francisco Carrilho, Margarida Bastos, Ana Fagulha, 
Isabel Paiva, Leonor Gomes, Luísa Ruas, Dircea Rodrigues, Luísa Barros, Sandra 
Paiva, Carla Baptista, Teresa Martins, Manuel Lemos, Patrícia Oliveira e Maria 
Vítor Campos. 

A Endocrinologia no Hospital do Funchal — Madeira
A origem da Endocrinologia na ilha da Madeira remonta a 1973, quando no Hos-
pital dos Marmeleiros no Funchal foi criada uma Secção de Endocrinologia pelo 
Dr. Inácio Silva, com consulta e internamento. Três anos mais tarde, em 1976, esta 
Secção passou a Unidade de Endocrinologia, sob a responsabilidade do Chefe de 
Serviço de Endocrinologia, Dr. Inácio Silva, único endocrinologista no Hospital, 
ficando a Unidade de Endocrinologia adstrita ao Serviço de Medicina I.

Em janeiro de 1983, o Dr. Silvestre Abreu iniciou o internato da especialidade 
de Endocrinologia na Unidade de Endocrinologia do Hospital Curry Cabral, que 
tinha como diretor o Dr. Nunes Corrêa, sob a orientação do Dr. Luís Gardete  
Correia e da Dra. Edna Pereira. Com o falecimento do Dr. Inácio Silva em agosto 
de 1986, o apoio à Unidade de Endocrinologia até maio de 1987 foi assegurado 
pelo Dr. Silvestre Abreu e por dois assistentes hospitalares de Endocrinologia do 
Hospital Curry Cabral, o Dr. Luís Gardete Correia e a Dra. Edna Pereira, que se 
deslocavam quinzenalmente ao Funchal para aí realizarem as consultas externas 
e apoiarem o internamento, realizado no Serviço de Medicina I.

Entre junho de 1987 e janeiro de 1988, a Unidade passou a contar com o então 
interno da especialidade, de regresso à Madeira, mantendo-se o apoio ocasional 
de um dos especialistas do Hospital de Curry Cabral. Em janeiro de 1988, o Dr. 
Silvestre Abreu passou a Especialista, tendo sido nomeado responsável pela Uni-
dade de Endocrinologia em novembro desse ano.

Após alguns anos o número de endocrinologistas veio a aumentar. Em 1993, 
integrou o quadro da Unidade a Dra. Margarida Ferreira, seguindo-se em 1998 
a Dra. Maritza Sá, ambas como Assistentes hospitalares. Em abril de 1998, o Dr. 
Silvestre Abreu passou a integrar o quadro da Unidade como Assistente Graduado 
Sénior. Mais tarde juntaram-se à equipa a Dra. Eduarda Resende e o Dr. Pedro 
Gouveia.

A 15 de julho de 1999 foi formalmente criado o Serviço de Endocrinologia no 
Hospital dos Marmeleiros, tomando posse como Diretor do Serviço o Dr. Silvestre 
Abreu.

Desde a criação da Unidade de Endocrinologia em 1988, o serviço tem camas 
de internamento próprias e as consultas externas organizadas, designada-
mente de Endocrinologia Geral, Endocrinologia Pediátrica e Endocrinologia 
e Gravidez.
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Desde a sua constituição, a Unidade tem também três enfermeiros em exclu-
sividade na consulta externa, uma nutricionista em exclusividade e um psicó-
logo em tempo parcial. Desde 2007, o Serviço conta ainda com uma podologista 
a tempo inteiro.

A Endocrinologia no Hospital de S. Bernardo — Setúbal
Em Setúbal a Endocrinologia teve as suas origens ligadas ao Hospital de S. Bernardo, 
inaugurado em maio de 1959. O hospital recebeu todo o equipamento, serviços e 
corpo clinico do Hospital do Espirito Santo que, desde 1893, se tinha instalado no 
Convento de Jesus. Este Convento, hoje património municipal, foi cedido pelo rei 
D. Carlos I à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal que continuou 
a administrar o novo hospital até 1975. O Hospital de S. Bernardo serviu ao longo 
dos tempos as populações dos concelhos de Setúbal, Palmela, Sesimbra, Alcácer 
do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e, também, alguns concelhos do Alentejo e 
do Algarve (Mendes, 2017).

A especialidade de Endocrinologia surgiu inicialmente pela mão do Prof.  
Fonseca Ferreira, Licenciado em Medicina pela Faculdade Medicina do Porto, que 
fez, posteriormente, a especialidade de Medicina Interna e Endocrinologia nos 
Hospitais Civis de Lisboa sob a orientação do Dr. Ludgero Pinto Basto. Seguiu-
-se mais tarde o Doutoramento na Faculdade de Medicina de Lourenço Marques 
(Moçambique) orientado pelo Prof. Ribeiro do Rosário, defendendo uma tese inti-
tulada «Lesão glomerular no doente diabético» (Mendes, 2017). Fonseca Ferreira 
voltou para Portugal em 1975 estabelecendo-se em terras sadinas onde tinham 
chegado vários médicos de Luanda e Lourenço Marques. 

Em Setúbal foi convidado pelo Dr. Manuel Carqueijeiro, então Diretor do 
Serviço de Medicina Interna, para integrar o Serviço de Medicina onde várias 
especialidades médicas se estavam a instalar. Na APDP em Lisboa havia feito, em 
regime de voluntariado, consultas de diabetes, privando de perto com Ernesto 
Roma e Sá Marques com quem manteve sempre relações de amizade. Em Setúbal 
foi-lhe proposto dirigir o serviço de Medicina do Hospital de S. Bernardo. Mais 
tarde o Dr. Fonseca Ferreira assumiu a Direção do Serviço de Medicina, tendo 
aberto em 1982 um concurso para Endocrinologia, ficando com a vaga o Dr. Mário  
Carquejeiro, sobrinho do Dr. Manuel Carqueijeiro (Mendes, 2017). 

Mário Carquejeiro era Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de 
Lisboa e especialista em Medicina Interna e Endocrinologia (1976). Trabalhou no 
Serviço de Medicina II do Hospital de Santa Maria dirigido pelo Prof. José Ducla 
Soares, e na Unidade de Endocrinologia chefiada pelo Prof. Galvão-Teles (Mendes, 
2017).

Desde 1982, a especialidade de Endocrinologia foi ganhando autonomia, tendo 
sido criada em 2000 uma Unidade autónoma que em 2015 passaria a Serviço. Em 
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1997 abriu um novo concurso para especialista em Endocrinologia onde ficou colo-
cada a Dra. Ana Isabel Mendes, que fizera a sua formação no Hospital de Curry 
Cabral. Em 1998 foi criada pelo Dr. Carquejeiro e pelo Dr. Vítor Rocha, cirurgião, 
a Unidade de Cirurgia Endócrina, multidisciplinar que ainda hoje se mantem e é 
espaço de diálogo entre especialidades (Mendes, 2017).

A Endocrinologia nos Hospitais Militares

Hospital Militar Principal
O Hospital Militar Principal teve a sua origem por altura da Restauração da Inde-
pendência, quando pela primeira vez se organizou o serviço de Saúde Militar e se 
criaram Hospitais de Guarnição. Em 1624 construiu-se no Convento das Janelas 
Verdes o Hospital Militar da Corte, mais tarde transferido para o colégio Nossa 
Senhora da Estrela, passando a designar-se por Hospital Militar de Lisboa. Em 
1836, a Comissão de Saúde Militar apontou como instalação definitiva o edifício 
da Estrela para Hospital Militar Permanente. O Hospital Militar Principal (hmp) 
é um hospital central que presta apoio aos beneficiários dos serviços de assistên-
cia na doença das Forças Armadas e das Forças de Segurança. 

No contexto do Hospital Militar Principal, a Endocrinologia desenvolveu-se a 
partir dos anos 70, com o contributo de dois médicos Especialistas, Primo António 
de Oliveira e António Camilo Alves, a que nos anos 80 se juntou Serafim Rosas. 

Em 1990 iniciou o internato da especialidade o primeiro Interno Militar de 
Endocrinologia, João Jácome de Castro que após a sua formação em Lisboa, no 
Hospital Santa Maria e em Londres no Saint Bartholomew’s Hospital, promoveu a 
expansão e o desenvolvimento do Serviço. Sob a direção de João Jácome de Castro, 
a partir de 1998, o Serviço tornou-se autónomo em relação à Medicina Interna. 
Na década de 90, o Serviço ganhou protagonismo no seio da comunidade endo-
crinológica, empenhando-se não só na vertente assistencial como também na 
investigação e no ensino, participando regularmente em iniciativas científicas 
no âmbito da Endocrinologia, publicando trabalhos, organizando reuniões cien-
tíficas e participando no ensino pré-graduado através da parceria existente com 
a Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.

A partir de 1993, o Serviço de Endocrinologia do hmp passou a organizar Jor-
nadas de formação pós-graduada regulares (Jornadas de Endocrinologia do Hos-
pital Militar Principal), as quais constituem hoje uma das principais atividades 
de formação pós-graduada na zona sul do país. Também do ponto de vista cien-
tífico, o Serviço destaca-se pela apresentação regular de trabalhos em Reuniões 
Nacionais e Internacionais, pela publicação de artigos em revistas científicas e 
pela conquista de prémios na área da endocrinologia. O Serviço cresceu também 
em pessoal e instalações e conquistou a idoneidade formativa, desenvolvendo um 
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programa de formação para os internos militares. Foram criadas consultas dife-
renciadas e equipas hospitalares pluridisciplinares de que é exemplo o Grupo da 
Tiroide que engloba as especialidades de Endocrinologia, Anatomia Patológica, 
Cirurgia Geral, Imagiologia e Medicina Nuclear. 

No ano 2000, a equipa do Serviço de Endocrinologia do Hospital Militar orga-
nizou o Congresso Português de Endocrinologia, no Vimeiro, sendo presidente da 
Comissão Organizadora o Major-Médico João Jácome de Castro.

Hospital Militar Regional N.º 1 (D. Pedro V)
Na cidade do Porto houve ainda lugar para o aparecimento da especialidade no seio 
do Hospital Militar Regional N.º 1 (D. Pedro V). Este hospital centenário começou 
a ser construído em 1862 no reinado do Rei D. Pedro V, recebendo os primeiros 
doentes em 1869 na parte já edificada. Designando-se inicialmente por Hospital 
Militar D. Pedro V, tomou o nome de Hospital Militar Regional N.º 1 aquando da 
reorganização do exército em 1926.

Somente a partir de 1977 foi pensado para este hospital um serviço de Endo-
crinologia, Diabetes e Metabolismo, que foi facilitado com o Decreto-lei 524-C/77 
de 28 de dezembro que permitiu a contratação de dois especialistas civis, o Dr. 
Camilo de Morais e o Dr. Eduardo Souto. O serviço iniciou em julho de 1978 com 
uma consulta externa, internamentos, apoio aos outros serviços hospitalares e a 
presença no serviço de urgência. Posteriormente adquiriu outras valências e desen-
volveu a sua componente cientifica através da realização de trabalhos investigação 
científica e da organização e participação em reuniões científicas. 

O Hospital Militar do Porto foi sendo representado em várias agremiações, 
nomeadamente na Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, na Sociedade Por-
tuguesa de Diabetologia, na Sociedade para o Estudo da Obesidade, bem como na 
Direção do Colégio da Especialidade de Endocrinologia. 

Entre 1979 e 1996, o Hospital Militar do Porto organizou sete Jornadas de 
Endocrinologia e Diabetologia e um Simpósio Nacional de Obesidade em 1981 com 
ampla participação nacional e estrangeira. Ao longo destas jornadas o serviço do 
Hospital Militar participou com mais de uma centena de apresentações que abor-
daram áreas como a diabetologia, a endocrinologia, a obesidade, a andrologia, etc. 
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VI. Os novos desafios
da Endocrinologia
no final do século xx
No decurso do século XX a Endocrinologia portuguesa passou por diversas fases. 
Transitou do século XIX para o século XX como um campo inespecífico da Medi-
cina, embora as descobertas e experiências científicas por parte de nomes de vulto 
da Medicina mundial deixassem prever o nascimento de uma nova área médica. 
Embora a Endocrinologia possa ser considerada uma Especialidade Médica his-
toricamente recente, as temáticas que enfoca e estuda são bem conhecidas dos 
médicos desde longa data. Deste modo, a entrada no «Século da Ciência» fez-se 
a partir dos estudos anteriores dentro da fisiologia, da histologia e da citologia. 
Ultrapassada a fase da Endocrinologia de tipo descritivo e analítico, segundo a 
perspetiva de Cawadias (1940), seguiram-se as fases morfológica e clínica dos iní-
cios do século XX (Botelho, 1988). 

Podemos encontrar depois uma fase mais institucional da Endocrinologia por-
tuguesa, cujos momentos decisivos foram a criação da Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia, o reconhecimento da Endocrinologia como Especialidade pela 
Ordem dos Médicos e a criação das primeiras consultas e serviços da especialidade 
em vários hospitais do país. A criação de várias revistas científicas de Endocrino-
logia e assuntos afins, bem como alguns cursos de aperfeiçoamento e encontros 
científicos ajudaram a consolidar a nova especialidade emergente, entre as déca-
das de 1950 a 1970 do século passado.

Após um longo período de crescimento e consolidação da Endocrinologia, as 
décadas de 1980 e 1990 prefiguram-se como um novo período, pautado por novos 
desafios. Criaram-se novas sociedades com interesses afins, por iniciativa de mem-
bros da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e resultado da sua interação com 
outros especialistas. Proliferou a organização e a realização de encontros, jorna-
das, cursos e reuniões científicas, retomaram-se contactos e atividades conjuntas 
com a Endocrinologia espanhola interrompidas nos anos 70 e formaram-se grupos 
de estudo especializados. A centralização inicial das consultas de endocrinolo-
gia nos hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra deu lugar ao aparecimento de novos 
núcleos de endocrinologia em diferentes unidades hospitalares. 

Em suma, as décadas de 1980 e 1990 foram não só anos de grandes desafios, 
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mas igualmente anos de grandes respostas. A Endocrinologia evoluiu, assimilou 
novos conhecimentos científicos e tecnológicos emergentes e organizou-se de 
forma mais eficiente, multiplicando os domínios da sua intervenção. 

A emergência de novas sociedades 
A complexidade das sociedades contemporâneas, a adoção de modos de vida dife-
rentes das sociedades tradicionais e as mudanças nos padrões alimentares contri-
buíram para o aparecimento de novas doenças e o acentuar de outras já conhecidas. 
Na «História da Saúde e dos Serviços de Saúde em Portugal» (Ferreira, 1990), Fran-
cisco Gonçalves Ferreira fez referência a um conjunto de doenças características 
da designada Segunda Era da Saúde Pública (iniciada com o pós-II Guerra Mun-
dial), com particular incidência em Portugal a partir da década de 1960. As neo-
plasias, sobretudo tumores malignos de várias localizações e tipos, e as doenças 
do metabolismo por excesso alimentar e desequilíbrio de nutrientes, como obesi-
dade, diabetes, hiperlipidemias, gota, etc., a par de outras doenças já conhecidas 
exigiram da Endocrinologia um grau mais apurado de especialização dentro da 
própria especialidade. 

Com efeito os médicos endocrinologistas começaram a sentir necessidade de 
se agruparem por áreas mais específicas como a diabetes, a andrologia, a endocri-
nologia pediátrica ou a obesidade, e reunir investigadores (sub)especialistas em 
determinadas áreas do conhecimento endocrinológico com afinidades ao nível da 
investigação e intervenção clínica e ao mesmo tempo fazerem-se representar em 
organizações internacionais dessas áreas. 

Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução
Uma das primeiras sociedades a ser criada foi a Sociedade Portuguesa de Androlo-
gia, Medicina Sexual e Reprodução em 1979. Reunindo um conjunto de 29 médicos 
de várias especialidades, designadamente da Genética, Urologia, Sexologia, Psi-
quiatria, Cirurgia Vascular, Anatomia Patológica, Cirurgia Plástica, Hematologia 
e Endocrinologia. Nos anos 60 começou a moldar-se uma nova especialidade, que 
se consagrou alguns anos depois como um ramo da medicina que estuda a saúde 
masculina, focando-se na função sexual masculina, no sistema reprodutivo mas-
culino e questões associadas, nomeadamente anatómicas, biológicas, psíquicas e 
urológicas. Dada a natureza multidisciplinar desta especialidade e o enfoque clí-
nico e laboratorial que assumiu colheu influências de várias especialidades como 
a Endocrinologia. 

Desde cedo que a Endocrinologia deu o seu contributo para a estruturação da 
Andrologia, quando no I Curso Pós-Graduado de Endocrinologia Clínica realizado 
em março de 1977 na Fundação Calouste Gulbenkian, e organizado pelo Prof. Dr. 
Alberto Galvão-Teles, Dr. Camilo Alves e Dra. Marieta Rebelo, houve uma sessão 
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dedicada ao testículo (Andrologia, s.d.). Durante os anos seguintes foram feitos 
esforços por desenvolver esta área. Em março de 1979, durante a realização do 1.º 
Simpósio de Andrologia organizado pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital 
de Santa Maria, realizou-se a Assembleia-Geral Constituinte da Sociedade Portu-
guesa de Andrologia na presença de 29 médicos de várias especialidades. Entre os 
sócios fundadores estavam reconhecidos endocrinologistas como Manuel Pinheiro 
Hargreaves, Alberto Galvão-Teles, Rodolfo Iriarte Peixoto, Manuel Almeida Ruas, 
Inácio Salcedo, Camilo Alves e Silveira Nunes. No ano seguinte, após Assembleia 
geral realizada no Hospital de Santa Maria, tomaram posse os primeiros corpos 
diretivos, tendo sido o Prof. Dr. Alberto Galvão-Teles o primeiro presidente da spa. 

Secção de Endocrinologia Pediátrica
Nos inícios dos anos 80 sentiu-se a necessidade de criar uma secção de Endocrino-
logia Pediátrica dentro da spe. Durante o ano de 1982 foi convocada uma assem-
bleia-geral para o dia 9 de outubro, cujo ponto 2 da ordem de trabalhos iria tratar 
da questão da criação da Secção de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Por-
tuguesa de Endocrinologia. A reunião da spe, que teve lugar no Hospital de São 
João no Porto na mesma data, foi inteiramente dedicada à Endocrinologia Pediá-
trica. Nela abordaram-se temas como criptorquidia, nanismo hipofisário, gine-
comastia e puberdade precoce (Ruas, 1982). 

No entanto, só em março de 1983 o secretário-geral da spe, o Dr. Almeida 
Ruas enviou carta com convocatória em anexo para uma assembleia-geral da spe, 
a decorrer em abril desse ano, para eleger uma Direção para a Secção de Endocri-
nologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, podendo o voto ser 
feito por via postal na impossibilidade de voto presencial (Ruas, 1983a). Na mesma 
carta seguiu uma cópia dos estatutos da Secção de Endocrinologia Pediátrica. 

Nos estatutos foram definidos como objetivos “incentivar e colaborar no ensino 
pós-graduado desenvolvendo atividades científicas, estimular a investigação e pro-
mover reuniões sobre temas da Endocrinologia Pediátrica” ao mesmo tempo que 
“cooperar com organizações nacionais estrangeiras que se dediquem à Endocrino-
logia Pediátrica. Pedir a sua admissão na Associação Europeia de Endocrinologia 
Pediátrica” (spe, 1983). Os estatutos definiam que a Direção deveria ser composta 
por três membros, um do Porto, um de Coimbra e um de Lisboa, sendo que o Pre-
sidente da Secção seria rotativo, não podendo exercer dois mandatos seguidos, 
que tinham a duração de 3 anos (spe, 1983). 

A 31 de maio de 1983, o secretário-geral da spe, o Dr. Almeida Ruas, dirigiu 
carta aos sócios dando conta do resultado eleitoral. A Direção da Secção de Endo-
crinologia Pediátrica ficara constituída pela Dra. Maria Luísa Vila-Cova (Porto), 
Dra. Maria da Conceição Barbas (Lisboa) e pelo Dr. Manuel Almeida Ruas (Coim-
bra). A inscrição de sócio efetivava-se por um pedido dirigido à Secção e com o 
pagamento de 1000 escudos. Informaram-se os sócios da spe da realização das 
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Jornadas Nacionais de Endocrinologia Pediátrica e da Adolescência, no Hospital 
de Egas Moniz, bem como da realização de uma reunião da spe em outubro desse 
ano onde criaria mais uma Secção, desta vez de diabetologia, a Sociedade Portu-
guesa de Diabetologia (Ruas, 1983b). 

Sociedade Portuguesa de Diabetologia
À semelhança da Andrologia e Endocrinologia Pediátrica, também os médicos 
afetos à Diabetologia começaram nos inícios dos anos 80 a ponderar a criação de 
uma secção própria. Em abril de 1982 criou-se um Grupo de Estudo da Diabetes 
Ocular por diabetologistas da Associação Portuguesa de Diabéticos de Portugal e 
do Hospital de Santa Maria e por oftalmologistas de vários hospitais centrais do 
país, deixando antever uma dinâmica própria por parte dos médicos afetos à Dia-
betologia. O grupo constituiu-se com o intuito de melhorar as condições de tra-
tamento dos diabéticos com afeções oculares, área que era tida como prioritária 
no campo da Diabetologia e da Oftalmologia (Lisboa, 1984). A existência de duas 
escolas de Diabetologia, uma mais ligada à apdp e outra mais ligada à Endocrino-
logia/Medicina Interna, não fazia muito sentido e por isso os médicos chegaram 
a um consenso que passava por formar uma sociedade que unisse as duas escolas 
na persecução de um objetivo único (Medina, 2017). 

Em 1983, durante a Assembleia-geral da Sociedade Portuguesa de Endocrinolo-
gia, o Dr. Sá Marques, na sequencia das conclusões do I Simpósio Português sobre 
Controlo da Diabetes desse mesmo ano, advogou a necessidade da criação da Socie-
dade Portuguesa de Diabetologia como Secção da spe (Reuniu em Coimbra Socie-
dade Portuguesa de Endocrinologia, 1983). Segundo noticiou o jornal «Notícias 
Médicas» a 15 de junho de 1983, os vários problemas assistenciais e científicos na 
diabetologia portuguesa, a necessidade de um organismo que agregasse os vários 
profissionais de saúde afetos ao problema da diabetes e ainda a necessidade de uma 
organização para representar os diabetologistas perante instituições internacionais 
eram razões suficientes para a criação de uma Sociedade Portuguesa de Diabetologia. 

Em janeiro de 1984, na reunião da spe foi eleita uma comissão composta por 
Manuela Carvalheiro, Eduardo Souto, João Carlos Cabral Nunes Corrêa, para estu-
dar a problemática da diabetologia, reunida em março desse ano, que propôs à 
direção da spe diversas alterações nos Estatutos da Sociedade por forma a adequá
-los à nova realidade, que comtemplava não somente os endocrinologistas como 
os diabetologistas. Propunha-se também a mudança de nome de Sociedade Portu-
guesa de Endocrinologia para Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes 
e Doenças da Nutrição, alertando para a complexidade que a especialidade estava 
a tomar e também como forma de alinhar a sociedade nacional com as tendências 
internacionais (Carvalheiro, Souto, & Corrêa, 1984).

Em dezembro de 1985, a reunião científica da spe versou sobre o tema “Alguns 
aspetos da diabetes mellitus” dado o interesse gerado nos endocrinologistas em 
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torno desse problema. O Grupo de Coimbra encarregou-se de falar sobre diabetes 
mellitus tipo II, o Grupo do Hospital Curry Cabral (Lisboa) abordou as questões 
referentes à diabetes mellitus tipo I e o Grupo do Hospital de São João (Porto) tra-
tou do autocontrolo (Morais, 1985). 

Em 1987, aquando da organização do II Congresso Nacional de Endocrinologia 
e do I Encontro Luso-Galaico de Endocrinologia, entre os dias 15 a 17 de outubro, 
realizou-se também dois cursos em paralelo, um sobre Endocrinologia para Clí-
nicos Gerais e outro sobre a diabetes, dividido em dois temas: i) “Terapêutica da 
Diabetes Mellitus” abordando-se as questões da alimentação, antidiabéticos orais, 
insulinoterapia e educação do diabético; ii) Diabetes mellitus para profissionais 
de saúde não médicos, abordando-se temas que iam da alimentação e diagnóstico 
precoce, passando pela psicologia do diabético e pé diabético, até à diabetes na 
gravidez e especialização da enfermagem em diabetologia (Morais, 1987).

A 16 de março de 1987 realizou-se uma primeira assembleia para a discussão da 
criação da Sociedade Portuguesa de Diabetologia (spd), tendo-se aprovado nesse 
ano os primeiros estatutos. Finalmente em outubro de 1987 foi criada a Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia com sede provisória na cidade de Porto. Foi convo-
cada uma assembleia eleitoral para março de 1988 a fim de se proceder à eleição 
dos corpos sociais da spd (Morais, 1988). Entre os fundadores encontravam-se 
vários endocrinologistas como Charneco da Costa, Pedro Lisboa, Camilo Morais, 
José Luís Medina, Almeida Ruas, Simões Pereira e Manuel Pinheiro Hargreaves 
que foi o seu primeiro presidente (Ruas, 2017).

Imagem 42 
Extrato do Diário da Republica 
n.º 273, IIIª Série de 26-11-1987, 
p. 17325 atestando a criação 
da Sociedade Portuguesa de 
Diabetologia. 
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Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade
Nos finais dos anos 80 surgiria uma outra sociedade médica, dedicada desta 
vez ao estudo da obesidade. Em abril de 1989 uma carta da spe alertava os seus 
sócios para que no final desse mesmo mês se realizaria no anfiteatro da Biblio-
teca Nacional uma reunião para a formação da Sociedade Portuguesa para o 
Estudo da Obesidade por ocasião do IX Curso Pós-Graduado de Endocrinolo-
gia (Morais, 1984). A criação desta nova sociedade tinha como objetivo princi-
pal promover a investigação e a divulgação de conhecimento relacionado com 
a obesidade e aspetos a ela relacionado. Também lhe era apanágio a realização 
de reuniões científicas próprias e a representação nacional junto das socieda-
des científicas internacionais dedicadas aos mesmo problemas (Sobre a speo: 
apresentação, 2006). 

Aquando das III Jornadas de Endocrinologia Pediátrica realizadas em maio 
de 1989 nos Hospitais Universitários de Coimbra, reuniu-se uma assembleia-geral 
para a eleição dos corpos gerentes da sociedade. Fizeram parte da primeira direção 
da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade o Prof. Galvão-Teles como 
presidente, os Drs. Almeida Ruas e Emílio Peres como vice-presidentes, a Dra.  
Isabel do Carmo como secretária-geral, os Drs. Lima Reis e Camilo de Morais como 
secretários e o Dr. Mário Mascarenhas como tesoureiro.

Os grupos de estudo da SPEDM
A intensificação dos trabalhos científicos, os diversos campos de intervenção clí-
nica e a multiplicação de conhecimentos na área de Endocrinologia ao longo da 
década de 1990 tornaram necessária uma melhor organização das áreas de estudo. 
Neste sentido a spedm, no seu plano de atividades de 1997 decidiu criar Grupos 
de Estudo.

Na altura a Direção da spedm, presidida pelo Prof. Dr. Alberto Galvão Teles, e 
demais membros, Maria Isabel Menezes, Luís Gardete Correia, Davide Carvalho, 
Ana Fagulha, Maria Manuela Oliveira e Isabel Paiva, decidiram na Reunião de 
Direção de 26 de janeiro de 1997 proceder à criação de Grupos de Estudo dentro da 
sociedade. Os grupos de estudo teriam dois coordenadores nomeados por um ano 
cujas incumbências passavam por estabelecer protocolos com outros organismos 
e seriam responsáveis pela elaboração de propostas para os programas das reu-
niões anuais da spedm nas áreas correspondentes (Acta da Reunião da Direcção 
de 26 de Janeiro de 1997). Cada grupo dedicava-se igualmente ao estudo científico 
dentro da sua área de atuação, estabelecendo programas de pesquisa, vigilância, 
recolha de dados, produção de relatórios, etc. 

A primeira proposta passava pela criação de alguns grupos como o da Diabetes 
Mellitus, o da Tiroide, o da Hormona do Crescimento e o da Osteoporose e Androlo-
gia, tendo, no entanto, sido alargado mais tarde as áreas de estudo e intervenção.
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Na reunião da Direção da spedm de maio de 1997 foram aprovados um total 
de oito Grupos de Estudo e respetivos coordenadores. O Grupo de Estudos da Dia-
betes Mellitus foi coordenada pelo Dr. Almeida Ruas, o Grupo de Estudo da Insu-
lino-Resistência foi coordenado pela Dra. Helena Cardoso, o Grupo de Estudo 
da Tiroide teve como coordenador o Prof. Edward Limbert, o Grupo de Estudo 
do Crescimento e Hormona do Crescimento teve como coordenador o Dr. Carlos 
Vasconcelos, o Grupo de Estudo da Osteoporose e Doenças Ósseo-metabólicas foi 
coordenado pela Dra. Laura Guerra, o Grupo de Estudo dos Tumores da Hipófise 
foi coordenado pelo Prof. Davide Carvalho, o Grupo de Estudo da Menopausa teve 
como coordenadora a Dra. Isabel do Carmo e o Grupo de Estudo de Andrologia 
foi coordenado pelo Dr. Mário Mascarenhas (Acta da 3.ª Reunião da Direcção da 
Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo realizada no 
dia 19 de Maio de 1997). 

Os trabalhos dos grupos de estudo iniciaram-se a partir de 1998. Em 1999, a 
Direção, com o intuito de estimular as atividades dos diferentes grupos de estudo, 
referenciou na ordem de trabalhos da 3.ª Reunião que decidira aprovar subsídios 
para os Grupos de Estudo, num total de duzentos mil escudos anuais para despe-
sas correntes (Acta da 3.ª Reunião da Direção, 1999). 

No entanto a composição dos Grupos de Estudo aumentaram. Segundo alguns 
documentos da spedm nos finais do século XX, além dos grupos já existentes acres-
centaram-se outros, ficando a existir os seguintes:
— Grupo de Estudo da Tiroide — Edward Limbert (coordenador), Fátima Borges 

e Francisco Carrilho (secretários)
— Grupo de Estudo de Tumores da Hipófise — Davide Carvalho (coordenador), 

Isabel Paiva e Eduardo Barreiros (secretários)
— Grupo de Estudo da Diabetes Mellitus — Almeida Ruas (coordenador), Daniel 

Carvalho-Braga e Ana Fagulha (secretários)
— Grupo de Estudo do Crescimento e Hormona do Crescimento — Carlos Vasconcelos 

(coordenador), Margarida Bastos e Conceição Bacelar (secretários)
— Grupo de Estudo da Insulinorresistência — Helena Cardoso (coordenadora), 

Teresa Dias e Manuela Carvalheiro (secretárias)
— Grupo de Estudo da Osteoporose e Doenças Ósseas Metabólicas — Laura Guerra 

(coordenadora), João Raposo e Luísa Ruas (secretários)
— Grupo de Estudo da Menopausa — Garcia e Costa (coordenador), Manuela  

Oliveira e Mário Mascarenhas (secretários)
— Grupo de Estudo da Andrologia — Mário Mascarenhas (coordenador), Cristina 

Ribeiro (secretária)
— Grupo de Estudo da Diabetes e Gravidez — Manuela Carvalheiro (coordena-

dora), Maria Isabel Menezes e Ana Fagulha (secretárias)
— Grupo de Estudo da Cirurgia Endócrina — Manuel Cardoso Oliveira (coorde-

nador), Ana Velez e Taveira Gomes (secretários) 
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— Grupo de Estudo da Dislipidemia — José Luís Medina (coordenador)
— Grupo de Estudo de Terminologia Endocrinológica — Emílio Peres (coordenador)

Além dos grupos de estudo que surgiram já no virar do século, desde 1992 que vá-
rios grupos de trabalho existiam e iam apresentando os resultados das suas pes-
quisas sobre temas diversos e sob a forma de ‘consensos’ nas reuniões anuais da 
spedm. Na reunião anual de 1992, em Braga, houve um Consenso de Tumores Ma-
lignos da Tiroide coordenado pelo Prof. Edward Limbert, seguindo-se na reunião 
de 1993 no Estoril um Consenso sobre Hirsutismo coordenado pelo Dr. Almeida 
Ruas, tendo tido como colaboradores Ana Fagulha, Isabel Torgal, Ana Isabel, 
Edna Pereira, Mário Mascarenhas, Manuela Oliveira, João Martins e Conceição  
Bacelar. Depois em 1996 na reunião em Curia houve um consenso sobre Diabetes 
e Gravidez coordenado pela Prof. Manuela Carvalheiro e tendo como colaborado-
ras Isabel Menezes e Ana Fagulha. Na reunião de 1998 em Viana do Castelo houve 
dois consensos, sendo que um Consenso incidiu sobre o Tratamento da Doença 
de Graves, com coordenação de Fátima Borges e colaboração de Ana Paula Santos, 
Jorge Dores, Fernando Rodrigues, Elisabete Geraldes, Edward Limbert, Luís  
Raposo, Laura Guerra e Garcia Costa, e o outro Consenso foi sobre Nefropatia 
Diabética, coordenado por Daniel Braga e Margarida Bastos e com colaboração de 
José Boavida, Luísa Raimundo, Helena Vilar, Teresa Dias, Luís Gardete Correia, 
Flora Correia, Isabel Menezes, Ana Paula Marques, Celestino Neves, Isabel Torres,  
Agostinho Monteiro. Em 1999, o Consenso sobre Tumores da Hipófise foi coor-
denado por Davide Carvalho e em 2000 o Consenso sobre Hiperparatiroidismo 
Primário teve como coordenadora Laura Guerra. 

A expansão da Endocrinologia clínica e o aparecimento de novos serviços 
hospitalares

A Endocrinologia no Instituto Português de Oncologia Centro Norte — Porto
Apesar da Endocrinologia aparecer inicialmente associada aos hospitais centrais, 
até porque também eram hospitais escolares, a forte presença na sociedade por-
tuguesa de várias doenças do foro endocrinológico exigiu a abertura de serviços 
noutros hospitais. 

Na cidade do Porto foi criado nos anos 80 um Serviço de Endocrinologia 
no Instituto Português de Oncologia — Norte com a consulta de Endocrinologia 
e a Consulta de Nutrição a funcionar a partir de 1981. Inicialmente o serviço era 
constituído apenas por um médico, o Dr. Manuel Portocarrero, e uma enfermeira. 
Paulatinamente as exigências ditaram o alargamento do serviço, sendo que na 
transição do século contava com cinco médicos, Dr. Manuel Portocarrero (chefe 
de serviço), Dr. Ferreira da Silva (assistente graduado), Dra. Ana Paula Santos, 
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Dra. Isabel Torres (atual diretora do serviço) e Dra. Ana Paula Barbosa como assis-
tentes hospitalares, cinco enfermeiras, uma secretária clínica e três auxiliares de 
ação médica (Portocarrero, 1999). 

Em 1996 criou-se a Consulta de Diabetologia e em 1998 a Consulta do Pé Dia-
bético. Em 1999 foram criadas ainda a Consulta de Grupo Tumores Endócrinos e 
a Consulta de Fatores de Risco Cardiovascular, em colaboração com a Cardiologia.

Todas as consultas externas e internas realizam-se em instalações próprias e 
exclusivas, dispondo o serviço de cinco salas, embora não dispusesse de interna-
mento próprio, sendo este levado a cabo nas Clínicas Oncológicas. 

A Endocrinologia no Hospital Distrital de Leiria
Em Leiria não há notícias da prática clínica de Endocrinologia de forma regu-
lar até inícios dos anos 80. À semelhança de outras consultas de Endocrinologia, 
o início de consultas de Endocrinologia no Hospital Distrital de Leiria ficou-se a 
dever ao labor de um médico especialista. Em agosto de 1982 foi colocado como 
médico internista o Dr. Serafim Rosas, que era também especialista em Endocri-
nologia-Nutrição (Rosas, 2017). 

Logo após a sua colocação em Medicina Interna, o Dr. Serafim Rosas iniciou 
uma consulta de Endocrinologia geral e uma consulta de Diabetes, que contou 
como o apoio pronto do diretor clínico do hospital, o Dr. António Quintela, e do 
diretor do hospital, o Dr. Fernando Lopes (Rosas, 2017). 

Por forma a melhorar os serviços clínicos procedeu-se à formação de enfer-
meiras para o ensino dos diabéticos, tendo as consultas funcionado sempre com 
grande e crescente procura, nomeadamente por doentes encaminhados por médi-
cos de Medicina Geral e Familiar.

Em 1985, o Dr. Serafim Rosas saiu do hospital e regressou a Lisboa. A principal 
razão para essa decisão foi o mau estado físico do hospital, cujas obras de remo-
delação estavam paradas por falência do empreiteiro. A consulta de diabetologia 
passou a ser assegurada por médicos internistas e a consulta de endocrinologia 
ficou descontinuada.

Com o regresso do Dr. Serafim Rosas ao hospital em 1996, a consulta de Endo-
crinologia foi retomada. Por essa altura quer o diretor clínico do hospital, o Dr. 
Fernando Lourinho e diretor do hospital, o Prof. Paiva de Carvalho, comprome-
teram a pugnar pela criação de um serviço de endocrinologia. Enquanto isso não 
fosse possível, o Dr. Rosas dedicou praticamente toda a sua atividade à clínica 
endocrinológica com quatro tempos de consulta de endocrinologia e um tempo 
de consulta de diabetologia por semana (Rosas, 2017). 

Paralelamente à Endocrinologia hospitalar deu-se início em Leiria ao exercício 
da clínica privada em consultório, também pela mão de Serafim Rosas. Nos finais 
dos anos 80 e durante a década de 1990, também exerceu regularmente clínica pri-
vada em Leiria a endocrinologista Ana Fagulha, médica do quadro do serviço de 
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endocrinologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Ainda em laboratório 
privado a Dr. Susana Rosas deu inicio aos doseamentos hormonais por radioimu-
noensaio (Rosas, 2017).

A Endocrinologia no Hospital de Ponta Delgada —  Açores
Nos anos 80 seriam os Açores a conhecer a primeira consulta de Endocrinologia 
e Nutrição criada no Hospital de Ponta Delgada e iniciada a 6 de julho de 1983. 
Esta consulta, que apesar de enquadrada no Serviço de Medicina, tinha autonomia 
técnica e científica, assumida nos primeiros tempos pela Dra. Liliana Guerreiro, 
que era à data Diretora do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do 
Hospital de Egas Moniz. A Dra. Liliana Guerreiro deslocava-se trimestralmente 
a Ponta Delgada em funções de Consultora, apoiando também o Interno da Es-
pecialidade responsável pela consulta o Dr. Rui César, sendo também tutora do 
estágio opcional da Especialidade de Medicina Interna do Dr. Rui César (César, 
2017). Mais tarde, em 1994, veio juntar-se outro médico, o Dr. João Anselmo como 
Assistente Hospitalar (César, 1999).

Por indicação do Dr. Victor Mello Costa e por necessidade da Região dos  
Açores de especialistas em Endocrinologia e Nutrição, o Dr. Rui César decidiu rea-
lizar estágio em Endocrinologia e Nutrição. Um dos objetivos era poder ajudar a 
diminuir o número de doentes do foro da Endocrinologia, Diabetes e Nutrição, que 
se deslocavam aos hospitais do continente, pelo incomodo que isso provocava aos 
doentes, num vaivém permanente de doente crónico, para um “habitat” que não 
era o seu, e pela fatura que a região tinha de pagar. Ao fim de 18 meses de estágio 
sob supervisão da Dra. Liliana Guerreiro, a consulta de Endocrinologia e Nutrição 
teve pernas para andar. Ainda para minorar o esforço dos doentes, elaborou-se 
um protocolo com o Centro de Hormonologia Funcional em Lisboa para o envio 
dos líquidos orgânicos, para doseamento por rIa e outras técnicas laboratoriais 
ainda não possíveis no Hospital de Ponta Delgada (César, 2017). Rapidamente per-
cebeu-se que as patologias do foro endócrino-metabólico eram um grave problema 
na Região Autónoma dos Açores e havia muito trabalho pela frente.

De início era realizada semanalmente uma consulta onde eram observadas as 
patologias de foro endocrinológico do hospital que abrangia as ilhas de São Miguel 
e Santa Maria. Mais tarde pacientes de outras ilhas foram igualmente recorrendo 
a este Serviço em Ponta Delgada. Desde de setembro de 1988, a área de nutrição 
passou a contar com a colaboração de uma jovem dietista que ficou responsável 
pela orientação do Programa Alimentar. 

Em abril de 1990, a recém-empossada Direção Clínica do Hospital criou Uni-
dades Médicas Funcionais integradas nos Serviços de Medicina ou Cirurgia, 
incluindo todas as especialidades ainda não reconhecidas como Serviços. Foi deste 
modo institucionalizada a Unidade de Endocrinologia e Nutrição do Hospital de 
Ponta Delgada em 1990 e que a partir de 1997 passou a Unidade Funcional Autó-
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noma, dependente da Direção Clínica até à reestruturação tendente à passagem 
a Serviço, apoiado por um Laboratório de Hormonologia próprio (César, 1999). 

Entre as atividades da Unidade contam-se a Consulta Externa, o Internamento, 
a vigilância de Provas Funcionais, execução de cito-punções aspirativas da tiroide, 
reuniões clínicas, serviço de urgência, sessões de ensino ao diabético, formação 
de internos, núcleo de alimentação e dietética, apoio de consultadoria aos centros 
de saúde e hospitais das outras ilhas, biblioteca e atividade pedagógica na Escola 
Superior de Enfermagem de Ponta Delgada (César, 2017). A partir de 1989 pas-
sou-se a fazer consultas nas outras ilhas, nomeadamente em S. Maria, no Faial e 
Pico e posteriormente estendidas a S. Jorge, Flores, Terceira e Graciosa, então já 
com a colaboração do Dr. João Anselmo, o segundo especialista em Endocrinolo-
gia e Nutrição, chegado à Unidade em 1994 (César, 2017). A atividade da Unidade 
de Endocrinologia e Nutrição compreendia uma Consulta Externa, subdividida 
em consultas de Endocrinologia Geral, Diabetologia e Nutrição e Endocrinologia 
Pediátrica. Das cerca de 4000 consultas anuais, cerca de mil eram efetuadas no 
Hospital da Horta e em Centros de Saúde de outras ilhas. Para o internamento esta-
vam destinadas quatro camas existindo uma média anual de 100 internamentos.

A sua colaboração estendeu-se ainda ao Núcleo de Alimentação e Diatética, à 
organização de eventos científicos como os congressos de Endocrinologia e Nutri-
ção e Jornadas de Diabetologia dos Açores, coordenando ainda o Programa Regio-
nal de Nutrição e Controlo da Diabetes os Açores. Manteve-se também atividade 
pedagógica e colaboração nos cursos de formação específica da carreira de Clínica 
Geral e com a Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada, participando nos 
Cursos de Bacharelato e de Especialização Médico-cirúrgica entre 1984 e 1994 
(César, 1999). A Unidade passou a Serviço de Endocrinologia e Nutrição em feve-
reiro de 2003. Atualmente o serviço é composto por um Assistente Graduado Sénior 
Hospitalar, dois Assistentes Graduados Hospitalares, dois Assistentes Hospitala-
res em Endocrinologia e Nutrição, uma Interna da Especialidade, cinco Nutricio-
nistas e uma Dietista.

A Endocrinologia no Hospital de São Marcos — Braga
A Endocrinologia no Hospital de São Marcos, em Braga, iniciou-se aquando da 
colocação do Dr. Altino Frias nesse hospital em 1981, sendo o único endocrino-
logista a exercer no hospital durante catorze anos. O Dr. Altino Frias formou-se 
no Hospital de São João no Porto. Recém-especialista numa área considerada na 
altura de patologias raras e muito diferenciadas, foi integrado no Serviço de Me-
dicina Interna do Hospital de São Marcos e passou a exercer a sua atividade na 
Consulta Externa, Internamento e Serviço de Urgência. A sua função passava tanto 
pelo seguimento dos doentes do foro endocrinológico como pela consultoria que 
fazia para outras especialidades, realizando diariamente um elevado número de 
consultas (Marques, 2017).
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À semelhança da realidade atual a diabetes mellitus e a patologia da tiroide 
eram as patologias mais frequentemente observadas. Existindo na altura redu-
zida oferta em antidiabéticos orais (apenas sulfonilureias de muito longa dura-
ção de ação como a clorpropamida e a glibenclamida e a metformina, esta ainda 
sob controlo muito apertado por risco de acidose láctica causada pelo seu ante-
cessor, a fenformina), sendo o “drama” de iniciar insulina quase exclusivamente 
efetuado pelo Endocrinologista. Internava-se o doente e fazia-se todo o ensino 
técnico e educativo. As seringas eram em vidro e necessitavam ser fervidas para 
desinfeção. A autovigilância não existia e no internamento o controlo da glicose 
era feito pela pesquisa de glicosúria e cetonúria em leitura ótica. Existiam insuli-
nas humanas de ação intermédia e rápida, esta usada quase só em internamento. 
As doses eram muito pouco precisas e o número de descompensações agudas no 
Serviço de Urgência muito elevado. Iniciou-se aqui a componente educativa no tra-
tamento da diabetes, na altura dirigida aos doentes, enfermeiros e outros médicos 
da enfermaria. O apoio de nutrição na consulta externa, efetuado por dietistas, só 
surgiria em pleno nos anos 90. Posteriormente seriam iniciadas ações de formação 
para médicos de Medicina Geral e Familiar (Marques, 2017). 

Os casos de bócio muito volumoso eram muito frequentes, porque este era 
endémico na região. As cirurgias da tiroide no bócio multinodular eram realiza-
das pelo critério da existência de nódulos palpáveis, dado que a citologia aspirativa 
não era um procedimento existente e havia difícil acesso às ecografias. Os casos 
mais graves de neoplasia da tiroide eram enviados para o Porto, onde a terapêu-
tica com Iodo 131 começava a ser utilizada. Ainda hoje os doentes de Braga com 
carcinoma são submetidos a terapêuticas com iodo no Ipo do Porto. O despiste do 
hipotiroidismo congénito já estava legislado e obrigatório, mas ainda eram obser-
vados casos de cretinismo (Marques, 2017).

A parceria com a indústria farmacêutica já era uma realidade, sobretudo no que 
dizia respeito ao tratamento com insulina. Os delegados eram também um elo de 
ligação e apoio no ensino aos doentes. Quando, mais tarde, a insulina começou a ser 
administrada por canetas, havia sedes de distribuição de materiais para os doentes.

Em outubro de 1995 a Dra. Olinda Marques e em julho de 1996 a Dra. Maria 
do Carmo Cruz foram colocadas no Hospital de São Marcos, tendo permitido uma 
nova dinâmica na Endocrinologia do hospital. Ao nível da Endocrinologia, os anos 
90 caracterizaram-se por ser um período de grande desenvolvimento e de apareci-
mento de novos fármacos e técnicas, sendo possível dar respostas mais eficazes às 
necessidades, bem como sensibilizar para os cuidados de saúde primários (rees-
truturando as ações de formação na Diabetes) e criar formas de comunicação mais 
eficazes. Foi feito um trabalho intensivo na organização da consulta externa, na 
inclusão e formação de enfermeiras especialistas e de nutricionistas. Iniciaram-se 
as consultas multidisciplinares com a Pediatria, Neurocirurgia, Obstetrícia e 
Cirurgia que constituíram uma mais-valia na prestação de cuidados a cerca de 
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um milhão e duzentos mil habitantes. O serviço foi-se tornando progressivamente 
autónomo e a idoneidade formativa foi conseguida em 2006 (Marques, 2017).

A Endocrinologia no Hospital de Aveiro 
O Serviço de Endocrinologia do Hospital de Aveiro foi criado em março de 1982 
por deliberação do Conselho de Gerência do então Centro Hospitalar Aveiro-Sul, 
do qual o Hospital Distrital de Aveiro fazia parte, sob proposta do Dr. Carlos  
Simões Pereira então Assistente Hospitalar de Endocrinologia (Pereira, 2017).

Ultrapassados os variados obstáculos colocados à sua implementação, o Ser-
viço de Endocrinologia iniciou as suas atividades em 1 de abril de 1982, como ser-
viço hospitalar autónomo. O quadro médico proposto desde o início do Serviços 
foi de um Chefe de Serviço e dois Assistentes Hospitalares, o que nunca foi pos-
sível concretizar, principalmente devido a uma Carta Hospitalar que definia os 
níveis dos hospitais por critérios que não tinham em consideração as necessidades 
assistenciais das populações da respetiva área de influência. Em 1998, o Serviço 
foi contemplado com uma vaga de carenciado, a qual foi ocupada durante cerca 
de um ano (Pereira, 2017).

Em 1986 foi criado no Serviço um Gabinete Técnico de Nutrição, que contou 
com o apoio de duas nutricionistas e uma dietista. Para além do apoio às consultas 
de Endocrinologia, o Gabinete Técnico de Nutrição passou a ser responsável pela 
parte técnico-científica da alimentação e da Nutrição Clinica em todo o Hospital.

Ainda no ano de 1986, por iniciativa do Serviço de Endocrinologia, foi criado 
o Núcleo Regional de Diabetologia de Aveiro, uma importante estrutura assisten-
cial devidamente organizada que envolvia todas as unidades de saúde, nove hos-
pitais e duas dezenas de centros de saúde do distrito de Aveiro, na prestação de 
cuidados às pessoas com diabetes. O Serviço de Endocrinologia, para além das 
funções assistenciais, tinha também funções de coordenação e de formação regu-
lar de todos os técnicos envolvidos. Daí resultou uma excelente articulação funcio-
nal nos diversos níveis de cuidados. Pelo trabalho desenvolvido, esta estrutura foi 
devidamente reconhecida e homologada pelo Ministério da Saúde (Pereira, 2017).

O trabalho assistencial tem-se desenvolvido maioritariamente a nível das con-
sultas externas, com consultas diferenciadas de Endocrinologia Geral, Diabeto-
logia e Endocrinologia Pediátrica. Em novembro de 1996, o Serviço organizou as 
1.ª Jornadas de Endocrinologia, Diabetes e Nutrição de Aveiro. Dois anos depois, 
em 1998, em colaboração com o Serviço de Obstetrícia foi criada a Consulta Mul-
tidisciplinar de Alto Risco Obstétrico para a Diabetes. O internamento, com uma 
lotação de quatro camas, tem sido maioritariamente ocupado pela patologia do pé 
diabético. Foi desenvolvida e aperfeiçoada uma colaboração com todos os outros 
serviços hospitalares, concretizada no apoio a todos os doentes com doenças do 
foro endocrinológico e na discussão e participação de temas e projetos científicos 
comuns (Pereira, 2017).
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A Endocrinologia no Hospital Pedro Hispano — Matosinhos
O Serviço de Endocrinologia do Hospital Pedro Hispano teve as suas origens 
na atividade da especialidade de Endocrinologia no antigo Hospital Distrital de  
Matosinhos, onde funcionou a partir de 1981 uma unidade de Endocrinologia. 
A partir de 1991 a unidade de Endocrinologia foi integrada no Departamento de 
Medicina, no âmbito da estrutura departamental adotada na época. Aí funciona-
vam consultas multidisciplinares como o Pé Diabético, a Cirurgia Endócrina, a 
Diabetes e Gravidez, etc., bem como se realizava formação de profissionais de Me-
dicina Interna e de Medicina Geral.

A 22 de abril de 1997 inaugurou-se uma nova unidade de saúde em Matosinhos, 
a Unidade de Saúde Local de Matosinhos, sendo que a transição para o Hospital 
Pedro Hispano se deu aquando da inauguração desta nova unidade. O hospital, 
fazendo parte da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, foi pioneiro num novo 
conceito de integração de cuidados de saúde desde 1999, que reunia cuidados hospi-
talares e cuidados primários sob a estratégia da mesma administração (Melo, 2017).

Desde os inícios a Dra. Alda Soares foi a responsável pelo Serviço de Endocri-
nologia até à sua aposentação em 2004. Entre 2004 e 2009 a direção do Serviço 
de Endocrinologia ficou a cargo da Dra. Ana Paula Marques, sucedendo-lhe pos-
teriormente o Dr. Pedro Carneiro de Melo. O número de profissionais do Serviço 
cresceu paulatinamente, contando no presente com seis médicos — quatro espe-
cialistas e dois internos — e com a colaboração de três enfermeiras especializa-
das (Melo, 2017).

A atividade do Serviço abrange na atualidade uma intervenção ampla na área 
endocrinológica, nomeadamente na diabetes e no pé diabético, nalgumas áreas 
específicas como a imagiologia e biópsia da tiroide, na patologia endócrina da 
grávida, na patologia hipofisária e nos tumores endócrinos. O Serviço tem tido 
ainda um papel crescente e destacado como centro de tratamento, com sistemas 
de infusão contínua de insulina, e como centro de ensaios clínicos em Endocri-
nologia (Melo, 2017).

A Endocrinologia na Unidade Local de Saúde do Alto Minho — Viana do Castelo
O Serviço de Endocrinologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ulsam) 
teve início em 1981, numa altura em que os hospitais distritais abriam vagas para 
a colocação de especialistas em Endocrinologia (Maia, 2017).

Em Viana do Castelo, haveria lugar para o Dr. Ferreira da Silva iniciar fun-
ções, mas por transferência para o Ipo-Porto, o lugar de endocrinologista naquela 
cidade só em abril do ano seguinte foi ocupado pelo Dr. José Teixeira vindo do 
Hospital de Vila Real. Chegado a Viana do Castelo teve oportunidade de acom-
panhar os trabalhos, no apelidado “Hospital Velho” pertencente à Santa Casa da 
Misericórdia, e a colocação de cada vez mais especialistas de diversas áreas médi-
cas. No decurso das suas atividades foi sentindo as instalações disponíveis para 
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consultas tornarem-se exíguas pela afluência de pacientes e a cadeira que era para 
ele, foi partilhada com outros colegas ao longo dos tempos em que funcionava a 
consulta externa do hospital (Maia, 2017).

Ao mesmo tempo que o novo hospital estava a ser construído a ansiedade dos 
funcionários pelas novas instalações fazia-se sentir, ao ponto de a pressão que 
já algum tempo se fazia sobre a Administração para a mudança, culminar numa 
ocupação desenfreada da nova consulta externa. Em 1982 estava assim feita, sem 
direito a convite, a inauguração de um espaço que nunca teve cerimónia de inau-
guração solene (Maia, 2017). A partir de junho desse ano, começou a instalação 
no hospital novos dos serviços de internamento, do serviço de urgência, do labo-
ratório e dos serviços administrativos e assim o Serviço de Endocrinologia podia 
finalmente contar com um gabinete de consulta próprio (Maia, 2017).

A partir de 1983, para além da atividade na consulta externa e do cuidado a 
utentes diabéticos internados por descompensação, a Endocrinologia uniu-se à 
Dermatologia e à Neurologia num projeto de descentralização de cuidados. Pas-
sou a haver apoio direto dos cuidados hospitalares a quatro centros de saúde, 
nomeadamente os de Vila Nova de Cerveira, Monção, Ponte de Lima e Arcos de 
Valdevez, o que incluía uma consulta presencial de Endocrinologia naquelas 
unidades de saúde. Esta iniciativa que se revelara importante pela proximidade 
para os utentes atendidos, oriundos de concelhos distantes, terminou precoce-
mente em 1985 por indicação dos responsáveis da Sub-região de Saúde de Viana 
do Castelo, vindo a renascer como um projeto muito promissor décadas mais 
tarde (Maia, 2017).

Na consulta de Endocrinologia a atividade intensificou-se, havendo inclusiva-
mente um dia por semana de consulta aberta para utentes com diabetes das 8h às 
20h, que contava com apoio médico e de enfermagem. Todavia o crescimento da 
procura de cuidados especializados era maior do que o ritmo possível ao único 
endocrinologista do serviço até ao final dos anos 90, o Dr. José Teixeira. Neste 
período valeu a ajuda dos colegas de Medicina Interna e de Pediatria, bem como 
dos seus pares nos hospitais centrais com os quais se estabeleceram protocolos 
hospitalares, principalmente de intervenção na diabetes em utentes internados 
(Maia, 2017). A criação de equipas diferenciadas nas áreas da enfermagem da dia-
betes, da nutrição e da podologia surgiu como algo natural na evolução de um ser-
viço que a partir do final da década de 90 passou a contar com mais especialistas 
médicos. Juntou-se ao Dr. José Teixeira a Dra. Maria João Oliveira e, mais tarde, 
o Dr. Pedro Melo e a Dra. Margarida Oliveira.

A colaboração com o Serviço de Endocrinologia do Hospital de São Marcos, 
em Braga, permitiu a realização anual de Jornadas de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo. Presentemente essas Jornadas existem e contribuem para a for-
mação dos profissionais de saúde do Norte nas áreas da Endocrinologia e da Dia-
betes (Maia, 2017).
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A Endocrinologia no Instituto Português de Oncologia de Coimbra 
Na cidade de Coimbra, o Instituto Português de Oncologia iniciou a sua atividade 
em 1962 tendo-se autonomizado, relativamente a Lisboa, em 1977. O aparecimento 
da Endocrinologia no Ipo de Coimbra deu-se aquando da vinda da Dra. Beatriz 
Campos dos Hospitais Universitários para o Ipo de Coimbra. Já com o exame da 
Especialidade realizado em dezembro de 1977, a Dra. Beatriz Campos tornou-se 
na primeira endocrinologista a exercer funções no Ipo de Coimbra, assumindo a 
partir de 1980 a direção do Serviço de Endocrinologia até à sua aposentação em 
2007 (Rodrigues, 2017). 

Neste período, e apesar das limitações de meios humanos, a Endocrinologia 
no Ipo de Coimbra foi crescendo em áreas como oncologia da tiroide e assistên-
cia aos doentes com diabetes mellitus nos vários serviços do Ipo. Desde a sua cria-
ção, o Serviço de Endocrinologia assumiu a responsabilidade de articulação dos 
cuidados assistenciais prestados a todos os doentes com cancro da tiroide no Ipo 
de Coimbra. Tornou-se assim o serviço responsável pela coordenação do Grupo 
Multidisciplinar de Endocrinologia no qual participam, entre outros, os Serviços 
de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, de Medicina Nuclear e Imagiologia (Rodrigues, 
2017). 

Com o decorrer dos anos e com o aumento do número de endocrinologistas 
foi possível a expansão da atividade do Serviço para algumas áreas consideradas 
relevantes para a consolidação do papel da especialidade e melhoria da qualidade 
assistencial prestada aos doentes, designadamente áreas como a da ecografia e a da 
citologia ecoguiada e dos tumores neuroendócrinos. Outras áreas de atividade são 
a dos tumores hipofisários, das paratiroides e glândulas suprarrenais (Rodrigues, 
2017). 

Desde que possui idoneidade formativa para a Especialidade concluíram no Ipo 
de Coimbra a sua formação em Endocrinologia a Dra. Mariana Martinho (atual-
mente a exercer no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa) e a Dra. Teresa Azevedo 
(presentemente endocrinologista no Centro Hospitalar do Baixo Vouga). O corpo 
médico do Serviço de Endocrinologia é hoje constituído pelos seguintes endocri-
nologistas: Dr. Fernando Rodrigues, Dra. Teresa Martins, Dra. Jacinta Santos, 
Dra. Raquel Martins e Dra. Joana Couto. No decorrer do período de atividade do 
Serviço de Endocrinologia do Ipo de Coimbra exerceram ainda funções outros 
endocrinologistas como o Dr. Dinis Reis, o Dr. Plamen Naidenov e o Prof. Doutor 
Manuel Lemos (Rodrigues, 2017).

A Endocrinologia no Hospital Garcia de Orta — Almada
O Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Garcia de Orta foi criado em ja-
neiro de 1993 com o Dr. Jorge Portugal (Diretor do Serviço) e a Dra. Luísa Raimundo. 

Após a entrada de mais dois especialistas, a Dra. Maria Carlos Cordeiro e a 
Dra. Dolores Passos, o Serviço adquiriu idoneidade formativa a partir do ano de 
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1998. Teve como primeiros internos a Dra. Catarina Saraiva, a Dra. Isabel Manita, 
a Dra. Catarina Coelho e a Dra. Fátima Veloza (Raimundo, 2017). 

O Hospital Garcia de Orta presta assistência preferencial à população dos con-
celhos de Almada e Seixal, no entanto dada a especificidade de algumas das suas 
valências, a sua área de influência abrange toda a zona Sul do país. A atividade 
assistencial do Serviço de Endocrinologia e Diabetes desenvolveu-se de forma pro-
gressiva de acordo com o número de endocrinologistas que se foram formando 
e integrando o Serviço. Como atividades assistenciais principais destacavam-se, 
cerca do ano 2000, o internamento em endocrinologia e diabetes, as consultas 
externas de endocrinologia geral, diabetes, hipertiroidismo, oncologia tiroideia 
e endocrinologia e diabetes na grávida (Raimundo, 2017). 

O Serviço de Endocrinologia esteve sempre muito atento às necessidades assis-
tenciais dos médicos de Medicina Familiar da área de influência do hospital. Assim, 
desenvolveu consultadoria nos cuidados de saúde primários (para triagem dos 
pedidos de consulta hospitalar) nas unidades da área de referência. Esta atividade 
desenvolveu uma excelente interligação com os centros de saúde, permitindo uma 
resposta mais adequada a todas as situações nas diferentes áreas da endocrinolo-
gia (Raimundo, 2017).

O Serviço, na expectativa de aumentar os recursos médicos, teve vários proje-
tos para concretizar depois do ano 2000 nomeadamente: hospital de dia, reuniões 
multidisciplinares em patologia hipofisária e da tiroide, serviço de urgência com 
escala própria de apoio ao internamento e urgência externa, organização de cam-
pos de férias para jovens com diabetes tipo 1 e participação nas consultas externas 
de diabetes e endocrinologia pediátricas (Raimundo, 2017).

Atividades científicas da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, 
Diabetes e Metabolismo
No campo da Endocrinologia em Portugal, as duas últimas décadas do século XX 
foram férteis em eventos científicos tanto de caráter nacional como de índole in-
ternacional. A profusão de reuniões científicas, cursos, jornadas, congressos e 
simpósios ao longo das décadas de 1980 e 1990 comprovam o interesse gerado em 
torno das doenças de foro endocrinológico, a vitalidade dos endocrinologistas 
sempre dispostos a expandir os conhecimentos desta área médica, bem como a 
importância que a Endocrinologia assumiu em questões de saúde pública dos 
portugueses. A evolução dos métodos e técnicas de diagnóstico a par do desen-
volvimento de novas terapêuticas foram igualmente estimulantes para a área da 
Endocrinologia, que se apresentou sempre na vanguarda científica. Vários foram 
os momentos marcantes no campo dos encontros científicos e das temáticas abor-
dadas. Não sendo possível neste livro reconstituir todos os eventos abordaremos 
os que consideramos mais destacados.
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A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, desde o seu inicio, pugnou pela rea-
lização de atividades científicas com o intuito de expandir o conhecimento desta 
área médica e contribuir para a formação contínua de profissionais ligados a esta 
área. Com os altos e baixos próprios, foram projetadas atividades sob a forma de 
reuniões, cursos de aperfeiçoamento ou cursos avançados, simpósios, congressos, 
etc., que conglomerassem especialistas nacionais e internacionais. 

Na década de 1980 proliferaram diversos eventos científicos que proporciona-
ram uma variedade assinalável de momentos de aprendizagem, formação, aper-
feiçoamento e consolidação de uma consciência de especialidade que remontava a 
meados do século XX. No final da década de 1970, a Endocrinologia já se consoli-
dara e amadurecera em torno dos grandes centros urbanos e hospitais de Lisboa, 
Porto e Coimbra. Ao mesmo tempo que a Endocrinologia ia fazendo parte dos cur-
ricula universitários de Medicina e abriam internatos na especialidade de Endocri-
nologia-Nutrição, outros hospitais portugueses do continente e arquipélagos iam 
vendo nascer consultas e serviços da área endocrinológica. Com o crescimento do 
número de profissionais, cresceu igualmente a necessidade de mais e melhor for-
mação médica e a vontade da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia participar 
na formação dos especialistas portugueses. 

Para impulsionar a divulgação de trabalhos científicos e clínicos, bem como 
para conseguir maior coesão dentro da spe, realizou-se em 1980 o 1.º Congresso 
Nacional de Endocrinologia em Lisboa, tendo tido uma segunda edição doze anos 
mais tarde no Porto em 1992. Seguiram-se no mesmo ano eventos importantes 
como o Encontro Internacional de Endocrinologia de Lisboa, as I Jornadas de 
Endocrinologia Pediátrica e da Adolescência e ainda a Reunião conjunta da Socie-
dade Portuguesa de Endocrinologia e da Sociedade Portuguesa de Andrologia 
recém-criada. 

No ano seguinte, em 1981, decorreu no Hospital de S. João na cidade do Porto 
a Reunião da spe, com mesas redondas moderadas por Inácio Salcedo, Pinheiro 
Hargreaves e Almeida Ruas sobre a insuficiência ante-hipofisária, insuficiência 
suprarrenal primária crónica e aguda, seguindo-se várias comunicações livres. 
O Porto acolheu ainda o 1.º Curso Básico de Diabetologia e as Jornadas Nacionais 
da Obesidade, enquanto em Lisboa se organizou no Hospital de Santa Maria o 
4.º Curso Pós-graduado de Endocrinologia e no Hospital D. Estefânia as I Jorna-
das Internacionais de Endocrinologia Pediátrica. 

Em 1982, uma Reunião da spe teve lugar nos Hospitais Universitários de Coimbra 
em torno do Síndrome de Cushing e uma segunda Reunião teve lugar no Porto 
onde se debateu a criptorquidia, o nanismo hipofisário, a ginecomastia e puber-
dade precoce, a par de outras comunicações livres. Decorreu ainda umas Jorna-
das sobre a Diabetes e o 1.º Congresso de Andrologia. 

Em 1983 e 1984, as reuniões da spe tiveram lugar em Coimbra, uma com comuni-
cações livres e outra com a temática da diabetologia. Destacou-se ainda o 5.º Curso 
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pós-graduado de Endocrinologia e as 1.ª Jornadas de Endocrinologia Pediátrica e 
da Adolescência no Hospital de Egas Moniz em Lisboa. 

Entre 1985 e 1986, realizaram-se mais Reuniões da spe, tendo a Reunião de 
Coimbra em 1985 sido composta por comunicações livres e uma reunião científica 
também em Coimbra abordando ‘Alguns aspetos da diabetes mellitus’. Na Reunião 
de Aveiro de 1986 apresentaram-se trabalhos como ‘Progressos recentes em neu-
ro-endocrinologia’ por Gomez Pan (Madrid), ‘Exploração funcional do eixo hipo-
tálamo-hipófise-suprarrenal’ pelo Serviço de Endocrinologia dos huC, ‘Exploração 
funcional do eixo hipotálamo-hipófise-tiroide’ pelo Serviço de Endocrinologia do 
Hospital de S. João e ‘Exploração funcional do eixo hipotálamo-hipófise-testículo’ 
por Alberto Galvão-Teles. 

Nos anos finais da década de 80 assistiu-se a uma maior internacionalização 
da endocrinologia portuguesa. Depois das célebres conferências luso-espanho-
las dos anos 50 a 70 lançaram-se novas conferências com o país vizinho. Em 1987 
levou-se a cabo o I Encontro Luso-galaico de Endocrinologia no Porto e no mesmo 
ano o Congresso Mediterrâneo para o estudo da Diabetes. Em 1988 realizou-se o 
VIII Congresso Internacional de Endocrinologia em Quioto no Japão e o II Encontro 
Luso-galaico de Endocrinologia em Santiago de Compostela e no ano seguinte o 
III Encontro Luso-galaico de Endocrinologia em Lisboa. 

Ao nível nacional realizaram-se sucessivamente as reuniões da spe com as habi-
tuais atividades científicas. Em 1987, a reunião anual da spe teve lugar no Hospital 
de Curry Cabral com as conferências de Jesus Devessas (Santiago de Compostela), 
sobre ‘Regulação da secreção dos andrógenos suprarrenais’, e de Almeida Ruas 
sobre ‘Hirsutismos’, seguido de várias comunicações livres. Em 1988, a reunião 
anual da spe decorreu em Coimbra com temas variados, sendo que a reunião de 
1989 em Lisboa seguiu o mesmo modelo. 

Na década de 1990 houve uma continuidade ao nível da promoção dos cursos 
e encontros científicos nacionais e internacionais que ajudaram à consolidação 
da especialidade e à sua maior visibilidade junto do grande público. Em 1990 rea-
lizou-se o X Curso pós-graduado de Endocrinologia e o VII Curso pós-graduado 
de Andrologia, bem como um Curso Avançado de Endocrinologia e Andrologia. 
Por esta altura realizou-se ainda o 1.º Congresso Nacional de Nutrição. No ano 
seguinte repetiram-se as edições seguintes do curso pós-graduado de Endocrino-
logia e Andrologia, o II Congresso Português de Obesidade e nos Açores levaram-
-se a cabo a segunda edição do Congresso de Endocrinologia e Nutrição e a terceira 
edição das Jornadas de Diabetologia. 

Em 1992 tomou posse uma nova Direção que fez várias alterações à linha de 
trabalho que tinha vindo a ser seguida. As reuniões da spe passaram a ter uma 
periocidade anual, sendo que em 1992 decorreu em Braga com uma conferência, 
uma mesa redonda, comunicações livres e posters. Entre 9 e 12 de dezembro desse 
ano decorreu conjuntamente no Porto o 2.º Congresso Nacional de Endocrinolo-
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gia, o 3.º Congresso Português de Obesidade e o 1.º Simpósio Nacional de Nutri-
ção Clínica. A spe fez-se ainda representar por quatro endocrinologistas em dois 
certames internacionais, como foram as ‘Journnée Internationale Henri Pierre 
Klotz d’Endocrinologie Clinique’ em Paris e o Congresso Internacional de Endo-
crinologia de Nice (Carvalheiro, 1992a). Nesse ano instituiu-se também o Prémio 
de Endocrinologia — Dr. Eurico Paes/Schering Lusitania. 

O ano de 1993 iniciou com a Reunião Anual da spedm em Curia, cujo programa 
contava com duas mesas redondas sobre doenças autoimunes da tiroide e do cli-
matério, comunicações livres e apresentação de posters, bem como um programa 
social (Carvalheiro, 1992b). Em Lisboa realizou-se o IV Curso Avançado de Endo-
crinologia e de Andrologia, o VI Curso pós-graduado em Endocrinologia, Nutrição 
e Doenças Metabólicas no Porto e ainda as 1.ª Jornadas de Endocrinologia Clínica. 

Em 1994 e 1995, as Reuniões Anuais da spedm realizaram-se no Estoril e na 
Póvoa do Varzim respetivamente. Em 1994, o IV Congresso Português de Endo-
crinologia realizou-se em Amsterdão em simultâneo com o III Congresso Euro-
peu de Endocrinologia realizado na capital holandesa. O Congresso Português foi 
constituído por quinze comunicações livres selecionadas por um júri nacional e 
presidido por um elemento da Direção da spedm (Carvalheiro, 1993). Em 1995, a 
Reunião Anual realizou-se na Póvoa do Varzim com algumas inovações, já que se 
realizou na véspera um curso pós-graduado iminentemente prático sobre a insuli-
norresistência. A spedm criou ainda distinções destinadas a premiar os melhores 
trabalhos apresentados. Do programa científico fizeram parte ainda três confe-
rências: ‘Insulinorresistência’ por Stefano del Prato, ‘Hipertensão Endócrina’ 
por Pierre Corvol e outro sobre ‘Controvérsias no uso de acetato de ciproterona’ 
(Bacelar & Neves, 1993). Nestes anos repetiram-se, à semelhança de anos tran-
satos, os cursos pós-graduados e cursos avançados de Endocrinologia e Andro-
logia, a par de congressos sobre a diabetes no continente e nos arquipélagos da 
Madeira e dos Açores. 

O biénio de 1996 e 1997 foi repleto de atividades de âmbito científico. A Reunião 
Anual da spedm de 1996 decorreu no Luso, com temas como ‘Défice da hormona 
do crescimento no adulto’, ‘Avanços no tratamento dos adenomas hipofisários’, 
‘O estado da arte sobre a classificação de tumores’, o consenso sobre ‘Diabetes e 
Gravidez’ e várias comunicações livres. A Reunião Anual de 1997 realizou-se em 
Sesimbra, com um vasto programa do qual se destacaram temáticas como ‘Avanços 
na terapêutica da diabetes mellitus’, ‘Hipertensão arterial e suprarrenal: dificulda-
des diagnósticas e terapêuticas’, ‘Patologia tiroideia’, ‘Diabetes mellitus e patologia 
das paratiroideias’, ‘Patologia Hipofisária’, ‘Patologia das suprarrenais e genética’, 
havendo igualmente discussão de posters e várias conferências. As existências de 
sociedades afins à endocrinologia vieram alargar o âmbito temático dos eventos 
científicos, tendo-se realizado neste biénio o 2.º Congresso Português de Diabe-
tologia, II Jornadas da Alimentação, Hábitos e Comportamentos, II Curso do Pé 
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Diabético e o 1.º Congresso de Endocrinologia da Língua Portuguesa (Baía/Bra-
sil), aparecendo ainda o Boletim da Sociedade Portuguesa da Menopausa e criou-
se a Sociedade Portuguesa de Osteoporose.

No ano de 1998, a Reunião Anual da spedm realizou-se em Viana do Castelo 
sendo o programa constituído por várias conferências sobre a Doença de Graves, 
terapêutica da obesidade, nefropatia diabética, síndrome do ovário poliquístico, 
etc. Nesta reunião houve ainda uma reunião das Enfermeiras de Endocrinologia 
organizado em torno de temas como ‘Cuidar do doente diabético’, ‘O carcinoma 
da tiroide’, ‘Tumores da hipófise’ e ‘A enfermeira educadora’. Realizou-se neste 
ano a nona edição do curso avançado de endocrinologia e andrologia, a quinta 
edição do curso pós-graduado de cirurgia endócrina e a 2.ª Reunião Internacio-
nal de Cirurgia Endócrina (Porto).

Por último, no ano de 1999, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabe-
tes e Metabolismo comemorou o cinquentenário da sua fundação. Em ambiente de 
aniversário foi organizada a 50.º Reunião Anual da spedm em Leiria. O programa 
de três dias iniciou com a reunião da Direção e dos Grupos de Estudo, seguindo-se 
a sessão de abertura e um simpósio sobre obesidade e as novas perspetivas terapêu-
ticas. No segundo dia foi proferida uma conferência de consenso sobre radiotera-
pia dos tumores hipofisários, seguindo-se comunicações livres e terminou com a 
conferencia sobre neuropatia autonómica diabética pelo Prof. José Luís Medina. 
O terceiro dia foi dedicado a comunicações livres, discussão de cartazes e uma 
conferência de encerramento. No mesmo ano realizou-se a segunda edição do 
Congresso de Endocrinologia da Língua Portuguesa, as jornadas sobre sexologia 
no Hospital Júlio de Matos e o I Simpósio Internacional de Cirurgia da Obesidade. 

No final da década de 1990, a Endocrinologia era uma especialidade consa-
grada, tendo o importante apoio da indústria farmacêutica para a organização de 
eventos científicos. Como é possível constatar todos os anos foram preenchidos 
com encontros científicos ligados à Endocrinologia e à spedm de uma forma ou de 
outra. Ao completar meio século de existência, a Sociedade estava mais vigorosa 
do que nunca, reunia mais sócios que por sua vez deram vida a outras sociedades 
afins e que à sua maneira contribuíram para o desenvolvimento de várias áreas 
endocrinológicas. No virar do século, a dinâmica gerada pela spedm era muito 
diferente das primeiras atividades impulsionadas pelos pioneiros, mais ricas e 
plurais, mais organizadas, envolvendo mais pessoas e despertando um maior inte-
resse por parte da sociedade portuguesa. 
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VII. O estudo académico 
de temas endocrinológicos 
em Portugal
Ao longo do século XIX e na primeira metade do XX foram vários os contributos 
no campo da endocrinologia (Humphry, 1937). Anatomistas, fisiologistas e clíni-
cos contribuíram sucessivamente para a descrição das glândulas e das suas fun-
ções, para o entendimento de que existiam estruturas anatómicas que não tinham 
condutos para as cavidades e cuja única comunicação eram os vasos sanguíneos 
(Dorantes-Álvarez & Medina-Bravo, 2005), para a descrição das patologias asso-
ciadas ao funcionamento das mesmas, somando-se a descoberta de hormonas e 
primeiros tratamentos opoterápicos e endocrinoterápicos. 

Estimulados pelos avanços da medicina estrangeira, em particular da francesa 
e alemã, a comunidade médica portuguesa foi uma seguidora atenta dos progres-
sos médicos, promovendo a discussão dos tema e assuntos coevos da época em 
questão e participando ativamente nos congressos internacionais. Com efeito o 
interesse nos temas da medicina e cirurgia refletiam-se nos trabalhos académicos 
realizados quer nas Escolas Médico-cirúrgicas do Porto e Lisboa quer na Facul-
dade de Medicina de Coimbra. 

Documentos indispensáveis para o acesso à licença profissional para exercer 
Medicina e aos títulos académicos, as dissertações médicas nas suas variadas 
tipologias — Inaugurais, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento, Concurso — 
constituem guias privilegiados para determinar o grau de preparação dos alu-
nos, mas também da pertinência dos temas médicos dominantes e dos casos 
clínicos encontrados nas enfermarias dos hospitais onde os médicos se forma-
vam e estagiavam. Concomitante com a ascensão e apogeu do Higienismo, numa 
primeira fase, e com a cientificação da Medicina, após a II Guerra Mundial, as 
teses académicas revelam numerosas potencialidades para a História da Medi-
cina e das suas especialidades. Ao estudar as teses de Medicina, o leitor conse-
gue apreender o estado em que se encontrava a investigação e o ensino de uma 
determinada patologia, a sua terapêutica e traços mais marcantes do pensamento 
médico que a enformavam ou ainda avaliar o peso de cada temática em determi-
nado período cronológico. Com efeito, as teses permitem-nos ainda detetar dis-
cursos e ideias predominantes, os momentos de rutura ou continuidade e ainda 
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perceber o impacto e permeabilidade do tecido médico e das novas doutrinas e 
teorias (Costa & Vieira, 2012). 

Queremos neste breve capítulo apresentar uma análise temática e enquadra-
mento das teses de Medicina provenientes das três escolas médicas mais antigas 
do país por forma a perceber a evolução do estudo da Endocrinologia entre 1840 
e 2000. Com ele é possível distinguir as várias fases de produção científica, os 
temas mais recorrentes em cada período e esmar o peso que a Endocrinologia foi 
ganhando no seio das ciências da saúde.

Para tal foram identificadas e analisadas um conjunto de 287 teses ligadas a 
temas de endocrinologia, diabetes e metabolismo produzidas entre os anos de 
1840 e 2000. O corpus de documentos analisado encontra-se nas bibliotecas das 
Faculdades de Medicina do Porto, Coimbra e Lisboa, catalogadas e indexadas nas 
respetivas bases de dados online. Há que mencionar o facto de as teses de Lisboa 
ainda estarem em processo de catalogação pelo que os números apontados pode-
rão não ser definitivos.

Da escola médica do Porto temos uma amostra composta por 114 teses, de Lis-
boa 98 teses e de Coimbra 75 teses. Podemos ainda subdividir as teses por tipologia. 
Com efeito, para o Porto existem 44 teses Inaugurais (da antiga Escola Médico-
cirúrgica), 30 de Licenciatura, 6 de Mestrado, 33 de Doutoramento e 1 de Concurso. 
Para Lisboa identificamos 1 tese Inaugural, 76 de Licenciatura, 1 de Mestrado, 18 
de Doutoramento e 2 de Concurso. Para Coimbra encontramos 1 Inaugural, 42 de 
Licenciatura, 6 de Mestrado, 15 de Doutoramento e 1 de Concurso. 

Com vista à operacionalização dos dados de forma quantitativa atendemos mais 
ao conteúdo manifesto dos documentos do que ao seu conteúdo latente. Optámos 
pela análise categorial (ou temática), por ser de natureza transversal, ter um uso 
prático, direto e uma capacidade de inferência mais vasta. 

A categorização escolhida foi sendo alterada e revista ao longo da análise, uma 
vez que o conteúdo exposto no texto nem sempre correspondia diretamente ao 
sugerido nos títulos das teses. Também a grande variedade de temas e assuntos 
é demasiado esparsa para minudenciar cada uma delas, sob pena de se obterem 
resultados intratáveis e inexpressivos, daí que se reduziram a um número relati-
vamente restrito de cinco grandes grupos e suas subdivisões:

Glândulas e patologias associadas
– Tiroide
– Paratiroides
– Gónadas
– Pâncreas
– Hipófise/hipotálamo
– Suprarrenais

Diabetes
Hormonas
Nutrição, metabolismo e obesidade
Outros
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Seguindo um critério meramente prático agruparam-se as teses por décadas, de 
modo a obter números mais expressivos e tornar mais visíveis e comparáveis as 
temáticas dominantes. Resultou desta análise um conjunto de gráficos que se ex-
põe seguidamente.

Temas de estudo endocrinológico

Supra-renaisPâncreas

GónodasParatiróidesTiróide

Gráfico 3 – Evolução da produção de teses por década e por escola médica
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Gráfico 2 – Distribuição percentual das teses 
que tratam das glândulas e suas patologias
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Tabela 1 
Produção de teses por década/
escola/tipologia.Legenda: 
 I — Inaugural; L — Licenciatura;  
M — Mestrado; D — Doutoramen-
to; C — Concurso

Década Porto Lisboa Coimbra Total

I L M D C I L M D C I L M D C

1831-40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1841-50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1851-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1861-70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1871-80 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1881-90 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

1891-1900 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

1901-10 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16

1911-20 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11

1921-30 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10

1931-40 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

1941-50 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4

1951-60 0 8 0 4 0 0 28 0 1 0 0 16 0 4 0 61

1961-70 0 22 0 1 0 0 48 0 3 0 0 26 0 2 0 102

1971-80 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 13

1981-90 0 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 12

1991-2000 0 0 5 7 0 0 0 1 1 0 0 0 6 8 0 28

Total 44 30 6 33 1 1 76 1 18 2 1 42 6 25 1 287

Discussão dos números
Para o período entre 1840 e 2000 foi possível detetar um conjunto de 287 disser-
tações médicas sobre endocrinologia, diabetes, nutrição e metabolismo. O peso 
total da produção académica sobre endocrinologia no conjunto dos temas médi-
cos não é fácil de determinar embora se possa fazer uma aproximação para ter a 
ideia da importância que a endocrinologia assumiu. Segundo os serviços da bi-
blioteca da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto existem 2839 dis-
sertações catalogadas para o período entre 1840 e 1968. Considerando que até ao 
final da década de 1960 se escreveram 91 dissertações estas representam cerca 
de 3,2% do conjunto. É uma percentagem considerável que ultrapassa os valores 
para temas como a medicina tropical (Costa & Vieira, 2014) com 0,8% da pro-
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dução, mas aquém de temas fulgurantes como a tuberculose (Vieira, 2014) que 
teve 5,1% sobre o global. 

Para Coimbra os números não são muito diferentes. Das 3185 dissertações cata-
logadas até 1991 existem 75 tese que versam sobre temas ligados à Endocrinologia 
o que representa cerca de 2,3% da produção total, ultrapassando a tuberculose que 
representou apenas 1,5% da produção neste centro de ensino. Por estes números 
é possível perceber que embora a Endocrinologia como especialidade tenha sur-
gido tardiamente em relação a outros ramos das ciências biomédicas acabou por 
gerar uma dinâmica interessante ao nível da produção científica. Para o caso de 
Lisboa não está ainda determinado o número total de teses pelo que não podemos 
fazer uma análise global.

A distribuição de dissertações por tema (gráfico 1) permite-nos observar que o 
estudo das glândulas e patologias associadas são o tema dominante com 60% da 
produção. Está certamente associado ao próprio nascimento da Endocrinologia 
como ramo da Medicina que estuda a morfologia, fisiologia e patologia do sistema 
endócrino. Deste conjunto de teses que estuda as glândulas de secreção endócrina 
(gráfico 2) 42% dedicam-se à tiroide, suas patologias e tratamento. As gónadas e 
suas patologias representam 20% do estudo das glândulas, mas contrariamente à 
tiroide onde se multiplicam teses sobre morfologia, sobretudo em períodos mais 
recuados, o estudo dos ovários ou dos testículos incide mais sobre tratamento de 
patologias. Em terceiro lugar surge o estudo do pâncreas (17%), não necessaria-
mente ligado à diabetes, mas sobre casos experimentais, relação com outros órgãos 
ou experiências laboratoriais. As glândulas suprarrenais são o quarto tema mais 
focado desdobrando-se em estudos sobre morfologia, fisiologia, a doença de Addi-
son entre outros. Mais residual são os estudos sobre a hipófise/hipotálamo (6%) 
e sobre as paratiroides (2%). 

Outro dos temas mais focados é a diabetes a quem os médicos dedicaram 20% 
das suas dissertações. Durante o século XIX e início do XX várias teses focaram-se no 
estudo etiológico, patogénico e terapêutico da diabetes ‘assucarada’. Posteriormente, 
com a utilização da insulina apareceram mais estudos sobre o tratamento especí-
fico da doença. Na segunda metade do século XX surgiriam ainda estudos ligados 
a experiências de laboratório e alguns sobre a relação entre diabetes e a gravidez. 

Um assunto que assumiu também algum destaque foi o das hormonas com 
12%. Na categorização do tema hormonas não relevamos a relação com a glân-
dula produtora, pois surgem algumas dissertações cujo tema é a hormona e a sua 
utilização no tratamento de patologias ou sintomas diversos como a tuberculose, 
a hipotermia, meningite, cirrose hepática ou estudos de citologia. 

O tema da nutrição, metabolismo e obesidade não é muito corrente neste tipo 
de trabalhos académicos. Existem alguns estudos sobre alimentos e alimentação, 
carências alimentares, nutrientes e obesidade — sobretudo no início do século XX 
pelo destaque que o Higienismo deu à qualidade e higiene dos alimentos — que 
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são no seu conjunto apenas 8 teses (4%). Na categoria “outros” encontramos teses 
com temas transversais desde a opoterapia até teses cujo estudo foca múltiplos 
temas em simultâneo. 

A evolução da produção de teses ao longo da cronologia considerada e plasmada 
no gráfico 3 permite constatar que o interesse pelos estudos de endocrinologia 
fez-se em cortes temporais muito precisos, onde é possível destacar três grandes 
momentos. O primeiro momento, a que alguns autores consideram pré-endocri-
nológico (Botelho, 1988; Orozco-Acuaviva, 1999), vai da década de 1840 até cerca 
de 1910. É um período fulgurante da Escola Médico-Cirúrgica do Porto onde se 
desenvolveram estudos sobre o pâncreas, as glândulas sexuais, a diabetes, a ali-
mentação humana e a tiroide, mas de forma muito esparsa no tempo como é visí-
vel no gráfico 3 e tabela 1. Na viragem do século aparecem três estudos na Escola 
Médico-Cirúrgica de Lisboa.

A instauração da República em 1910 levou a uma desarticulação da vida nacional 
que afetou todas as áreas, incluso as ciências e a medicina. A instabilidade gover-
nativa da I República com a sucessão de governos, os golpes militares, as revoltas 
populares, a participação na Grande Guerra traduziu-se numa astenia económica 
e social grave, com consequências no apoio ao desenvolvimento científico. Pese 
o período de grande instabilidade e dificuldades da I Republica houve exceções à 
regra, a começar por um conjunto de equipamentos científicos como o laborató-
rio da Faculdade de Medicina de Lisboa ou o Instituto Rocha Cabral onde Marck 
Athias e os seus discípulos desenvolveram numerosos estudos. 

A diminuição de dissertações sobre temas de endocrinologia neste período 
ficou-se também a dever ao desaparecimento das teses de licenciatura com o 
Decreto n.º 12697/1926 de 17 de novembro que suprimiu a dissertação obriga-
tória para a obtenção do grau de Licenciatura, devendo apenas os candidatos a 
médicos fazer prova oral e escrita às cadeiras, precedida de uma prova prática ou 
observação clínica. Apenas para obtenção do grau de Doutor se manteve a obriga-
toriedade da entrega da tese. A partir dos anos 50 reemergiram as teses de licen-
ciatura, o que veio a dar um novo fôlego ao estudo académico das mais diversas 
especialidades, incluso da Endocrinologia. 

O período imediatamente após a II Guerra Mundial foi o momento do ver-
dadeiro arranque e apogeu dos trabalhos de Endocrinologia, isto porque foi o 
momento do nascimento da especialidade. Aquilo que era uma área ligada à Medi-
cina Interna, à clinica médica, à anatomopatologia e outras áreas afins assumiu 
plena identidade, desenvolvendo-se autonomamente. 

Entre os vários fatores que permitiram o desenvolvimento acelerado da endo-
crinologia, entre as décadas de 1950 e 1980, estiveram a abertura de serviços hospi-
talares e cursos especializados, o emergir de um periodismo médico especializado 
e a criação da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia. Na transição dos anos 40 
para os anos 50 criaram-se algumas consultas de Endocrinologia, que com a evo-
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lução subsequente se tornaram unidades e depois serviços de endocrinologia nos 
principais hospitais do país. 

No mesmo período, outro fator que terá contribuído para estimular o interesse 
dos estudantes de medicina na persecução desta especialidade e consequentemente 
na produção académica foram os Cursos de Endocrinologia realizados ora no seio 
das faculdades de medicina, como parte integrante dos curricula, ora por inicia-
tiva de alguns hospitais ou da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia.

O aparecimento do periodismo médico especializado na endocrinologia con-
tribuiu de certa forma para a popularização de uma especialidade emergente que 
colheu numerosos adeptos nos anos subsequentes. Por fim, a produção acadé-
mica beneficiou ainda da afirmação da especialidade que foi a alavanca há muito 
pretendida por algumas figuras da medicina portuguesa. O primeiro passo nessa 
afirmação foi a criação da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia em 1949. Na 
circular enviada por Celestino da Costa e Iriarte Peixoto aos médicos nacionais 
com pedido de adesão aos interessados justificavam deste modo o estabelecimento 
da sociedade: “Entre as especialidades médicas, a Endocrinologia é certamente 
uma das que mais tem atraído nos últimos tempos a atenção de clínicos e investi-
gadores” e dizem mais à frente “Alguns dos triunfos da Medicina moderna, algu-
mas das das [sic] mais eficazes são do domínio endocrinológico. Contudo nem 
todos os médicos darão à Endocrinologia a importância que ela merece e as insti-
tuições médicas nem sempre lhe reconhecem a merecida autonomia ou a necessi-
dade de uma preparação determinada para se poder cultivar adequadamente esta 
especialidade” (Costa & Peixoto, 1949). Seguiu-se o reconhecimento da especia-
lidade de Endocrinologia-Nutrição feita pela Ordem do Médicos em 1956 o que 
conferiu idoneidade a determinados serviços hospitalares, estabeleceu-se normas 
para habilitação ao título de especialista seguindo-se os primeiros especialistas 
em Endocrinologia após exame na Ordem dos Médico. 

Todos estes fatores permitiram catapultar a Endocrinologia a um lugar novo 
dentro das ciências médicas. A análise da tabela 1 mostra que nas décadas de 1950 
e 1960 se multiplicam as teses de licenciatura e de doutoramento totalizando 163 
teses, ou seja, mais de metade do total produzido num século e meio. A conjuga-
ção dos fatores apontados é a explicação para o fenómeno.

Por último, veio um período de decréscimo da produção de dissertações nas 
décadas de 1970 e 1980. À semelhança do ocorrido aquando da I República, a revi-
ravolta política com o 25 abril de 1974 acarretou alterações na organização do 
ensino médico pelas reformas introduzidas no ensino superior a partir de 1977 
com o ministro Veiga Simão. Desaparecem novamente as dissertações de licen-
ciatura. Daí em diante foram as teses de mestrado e de doutoramento que manti-
veram vivo este tipo de documentos.

Dos anos 90 em diante surgiram novamente dissertações na casa das três deze-
nas estimuladas pelos novos avanços das ciências, dos meios de diagnóstico e 
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terapêuticos. Os estudos desta década, incidindo sobre áreas como a biologia mole-
cular, bioquímica, micronutrientes e neoplasias e outras tantas sobre diabetes, 
mostram por um lado o triunfo do laboratório e dos estudos laboratoriais, que abri-
ram uma nova e pulsátil área de estudos, e por outro lado uma preocupação cres-
cente com as doenças do metabolismo onde se destacou a diabetes (Ferreira, 1990). 

O estudo bibliométrico sobre as dissertações médicas em endocrinologia, dia-
betes e metabolismo provam que esta área das ciências biomédicas despoletou 
desde cedo o interesse dos clínicos formados pelas três principais escolas médi-
cas do país. Embora estes estudos primários fossem enquadrados noutras áreas 
da medicina, que não a Endocrinologia, mostram que os estudo das glândulas e 
das patologias associadas despertaram na comunidade médica portuguesa um 
interesse que se veio a consubstanciar nos meados do século XX na criação de uma 
nova especialidade médica. 

Das três escolas médicas consideradas neste estudo, a escola portuense cedo 
se destacou-se em número de dissertações produzidas na precocidade deste tipo 
de estudos. A escola médica de Lisboa apesar de ter produzido numerosos estudos 
nesta área só um pouco mais tarde de destacou. No entanto, conseguiu pela mão de 
médicos renomeados como Marck Athias, Ferreira de Mira ou Celestino da Costa 
formar um escol impressionante que desde cedo publicou trabalhos pioneiros em 
Portugal. Neste domínio a escola de Coimbra surgiu em desvantagem pelas razões 
já explanadas. Durante várias décadas presa à formação teórica, a Faculdade de 
Medicina só tardiamente abandonou esse paradigma. Quando o fez suplantou a 
produção do Porto como se pôde verificar nos gráficos. 

É de reter que a Endocrinologia se desenvolveu notavelmente a partir dos anos 
60 fruto da relação com outras áreas, como a química, a física, a biologia celular 
e molecular, a genética, a imunologia, a neurologia, etc., tornando-se numa das 
áreas da Medicina mais vanguardista e produtiva. Não é fruto do acaso que desde 
o início dos Prémios Nobel da Medicina em 1901 foram outorgados dezasseis pré-
mios para galardoar descobertas relacionadas com a Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo. Dez desses prémios foram entregues entre 1964 e 1994. Portugal 
seguiu de perto as novidades neste campo e produziu estudos académicos que 
acompanharam os temas e o que de mais moderno se faz na Europa e no mundo.
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