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Só agora tive oportunidade de ler o artigo “Medicina Interna: Passado, Presente e Futuro. A Visão de um Internista” da autoria do interno Torcato Moreira Rato, publicado
no nº 3, vol.28, 2021 da revista que dirige.1
Não vou deter-me sobre o seu conteúdo onde não é
difícil descobrir alguns erros históricos e conceptuais, opiniões discutíveis e pequenas gralhas. Apenas me referirei à
bibliografia onde procurei, em vão, descobrir uma referência
ao livro “Medicina do Corpo, Medicina do espírito. Cinquenta anos de Medicina Interna” (Ed. Gradiva)
Como sabe, trata-se de um volume de 368 páginas,
publicado no 50º aniversário da SPMI, onde foi possível reunir 47 textos, escritos ao longo de 50 anos, cuja autoria
vai desde o primeiro presidente da Sociedade, Prof. Mário
Moreira, até a internos em princípio de carreira. Os artigos
pertencem a um período em que a SPMI atravessou momentos difíceis e constituem um conjunto importante de reflexões que contribuíram para que se transformasse naquilo
que hoje é.
Sendo assim, porque é que este livro foi esquecido e
aparentemente não foi consultado? Por desconhecimento
de que existia? Por não ter interesse? Por estar antiquado?
Não sei. Mas, perante situações destas, costumo simplesmente recordar a enigmática frase de Santayana: “Quem
não conhece o passado, está condenado a repeti-lo” e, ao
ler o artigo a que me referi, fico com a impressão de que,
para alguns jovens internos, a SPMI não tem passado. O
que não é verdade.
Aproveito apenas para recordar Aristóteles que, depois
de iniciar a sua Metafísica com a célebre frase “Todos os
homens por natureza desejam aprender”, ocupa a primeira
parte do seu tratado a rever e comentar os textos dos présocráticos que, antes dele, se tinham ocupado do assunto
que iria tratar. Bons tempos! 
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