CARTAS AO EDITOR
LETTERS TO EDITOR

Resposta dos autores à carta ao Diretor do Exmo. Dr. Barros Veloso,
referente ao artigo "Medicina Interna: O Passado, o Presente e o
Futuro. A Visão do Interno"
Internal Medicine: The Past, the Present and the Future. The View of
the Resident
Torcato Moreira Marques

Caro colega, obrigado pelo comentário.
O artigo tinha como objectivo explanar a opinião pessoal
do ponto de vista de um interno sobre a especialidade em
2021 e, com alguma sorte, gerar discussão sobre o seu conteúdo – a evolução da Medicina Interna e o seu caminho futuro
– de forma independente de estruturas organizativas relacionadas com esta especialidade no nosso país.
Admito que, à semelhança de possivelmente tantos outros,
o livro que refere, e do qual foi coordenador e co-autor, poderia ter sido utilizado como referência bibliográfica, não fosse o
meu desconhecimento da sua existência. Não obstante, terei
todo o gosto em debruçar-me sobre o seu teor.
Espero ter a honra de, numa próxima publicação, poder
contar não só com os seus comentários sobre a bibliografia,
mas também sobre o conteúdo. Um bem-haja. 
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