
mm muEiii n mm HBLO 

H I S on nu i 
lifllllS IE M i 
: : \\ H I MM : : 

CASA TIPOGRÁFICA DE ALVES '& MOURÃO 

COIMBRA — 192 3 



mutilados da Guerra 

e Fkiõentaâos âe Trabalho 



u r a s on Gumm MELO 

H U M S DU BUEBBfl E 
flCBIS DE H i 

Da Reeduiaião Profissional 

lese de doutoramento apresentada 
â Fatuidade de M i n a d a Universidade do PíFto 

CASA TIPOGRÁFICA DE ALVES & MOURÃO 

COIMBRA — 19 23 



: ROL : 

C/liites de começar / / 
Prólogo jy 
Reeducação yrojissional  O Instituto Militar 

de Arroios 23 
Orientação profissional jr 
QAcidentados de trabalho 4y 
Conclusões 59 
Bibliografia $7 

■ ■ ■ 

{ 

-t 



FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO 

DIRECTOR 

Prof. Dr. João Lopes da Silva Martins Júnior 

SECRETÁRIO INTIRINO 

Prof. Dr. António de Almeida Garret 

PROFESSORES ORDINÁRIOS 

CADEIRAS 

Anatomia descritiva . . . . Dr. Joaquim Alberto Pires de Lima 
Histologia e Embriologia . . . Dr. Abel de Lima Sala/ar 
Fisiologia Vaga 
p E S l e r a l ' '■ '■ '. ' '■ D?"Alberto Pereira Pinto de Aguiar 
Anatomfa Patológica . . • Dr. António Joaquim de Sousa Júnior 
BaclStologia e Parasitologia . . Dr. Carlos Faria Moreira Ramalhào 
H g S e e T p i d e S g i • . . Dr. Joào Lopes da Silva Martins junior 
Medicina legal . . . • • • Dr Manuel Lourenço Gomes 
Anatomia Cirúrgica (Anatomia to

pográfica e Medicina operatória) Vaga 
Patologia cirúrgica Dr. Carlos Alberto de Lima 
Clinica cirúrgica Dr. Álvaro Teixeira Bastos 
P f l S f f tafei4*?" * m ° " Dr. Alfredo da Rocha Pereira 
C l í S S m é S . . . • Dr. Tiago Augusto de Almeida 
T e m f i r a . g m l e HÍdr0 l08Í.8 Dr. José Alfredo Mendes de Magalhães 

SstóCrrdbeSmeéSicina e Deontologia D^Maximiano Augusto de Oliveira Lemos 
rUmatolosm e Sifilfcrafia. . . Dr. Luis de Freitas Viegas 
Ps iquS t & ^Ps iqù iS forense . Dr. António de Sousa Magalhães Lemos 
Pediatria . . . . Dr. António de Almeida Garret 
Professor'com licença ilimitada . Dr. José de Oliveira Lima 

PROFESSORES JUBILADOS 

Dr. Pedro Augusto Dias 
Dr. Augusto Henrique de Almeida Brandão 



A Faculdade nfto responde pelas doutrinas expendidas na dissertação. 

(Artigo 15.» § 2.» do Regulamento Privativo da Faculdade 
de Meditina do Porto, de S de Janeiro de 1620). 

. 



v*b 

«ar<âft£ •e«s «g^a*s 

» 



Diz um velho aforismo que o homem só é perfeito 
depois de ter plantado uma arvore, procreado um filho 
e escrito um livro. 

A árvore já a plantámos. 
O filho se ainda o não procreámos, também não 

deixámos de procurar obter mais esse direito à perfeição. 
Não nos cabem, por tal, responsabilidades... 
O livro aí vai. 



ANTES DE COMEÇAR 
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O conflito académico de ig2i em que tudo soubemos empe
nhar, o nosso b io e a nossa honra até à inteira lealdade da nossa 
inquebrantável correcção, queimando ardorosamente as horas 
melhores e mais sentidamente vividas da nossa mocidade, atirou 
nos de Coimbra para a Universidade do Porto. 

E sucedeu assim, porque, findo o combate quinemos todos cair 
de pé. 

Na hora da abalada lealmente nos podemos estender a mão, 
a despedir-nos, que seguíamos rumos diversos, cada qual em busca 
da Universidade que preferiu. 

Nós não nos arrependemos da escolha 
Isto explica, porque viemos do "Porto terminar o nosso curso 

e, perante a Douta Faculdade de Medicina desta Universidade, 
temos que apresentar-nos a defender Tese. 

E aqui estamos com este trabalho humilde. 
Trabalho sem pretençóes — não havia mesmo nada de que 

tê-las-.. —pouco vale, se, porventura, alguma coisa tivesse que 
valer. 

Escrito apressadamente, quando se está jungido à imperiosa 
necessidade de entrar na vida prática, nada representa mais do 
que a desobriga duma imposição legal. 

De resto ser original depois que Adão foi tentado pela anciosa 
e satânica inquietação de saborear os frutos da árvore da sciência, 
ainda mesmo que houvesse de colhê-los verdes, é coisa bem difícil. 



E ser original escrevendo sobre assuntos médicos, para quem 
principia e não tem a servi lo, por isso mesmo, uma larga expe
riência que o tempo consolidasse na observação de casos clínicos de 
interesse, é, sem dúvida, bem mais difícil ainda. 

Criar sciência ou trader à sciência qualquer contribuição va
liosa é tarefa para raros apenas 

Í/\\TO pôde nunca ser cometida a quem principia, o que quere 
diçer, a quem fa^ a sua iniciação, quasi como se entrasse em no
viciado. 

Isto significa a afirmar que ainda mesmo que podesse desvai-
rar-nos a estulta ambição de proiu-irmos alguma coisa de inte
resse que se imposesse pelo relevo de notas inéditas, na pitoresca 
ilusão de méritos que não possuímos, jamais podíamos satisfazer 
ambições tão ingenuamente sonhadas. 

E, ao contrário, teríamos, então, que assistir, surpresos e de
solados, ao desmoronar de tais anceios, compreendendo, embora 
já tarde, o ridículo de aventura assim tentada. 

Mas, por felicidade nossa, sabemos bem avaliar das forças 
próprias e só quinemos realizar, neste trabalho, um pouco o relato 
sucinto e rápido do que há feito em matéria de reeducação profis-
sio nal 

Se filemos bem, se mal filemos, não nos compete a nós julgar-
Caminhamos na orientação que nos traçámos, aceitando como 

bom e justo o veredictum que há de sentenciar-nos. 



Diremo-to sinceramente sem, sequer, querermos repisar o ve
lho e coçado lugar comum, sancionado já por sediças praxes. 

E como vem à colação falar de praxes, hemos de esclarecer o 
motivo porque este trabalho, contra um hábito gentil, se apresenta 
despido de dedicatórias, com que é uso, ao terminar do curso, evo
car aqueles que nos merecem respeito, estima e consideração e a 
quem nos ligam irrecusáveis deveres de reconhecimento. 

Se a alguém o dedicássemos, recordando pessoas que não as 
que tinham, por justo e sagrado direito, de partilhar dum esforço 
que é obra sua, e que quehemos vincar no rosto deste trabalho, 
teríamos que enfileirar longa falange de amigos, exaltando mui
tas dedicações, 

Ora o valor da obra é tão pequeno que ridículo seria tentar 
dividi-lo ainda. 

E na divisão o que a cada um pertenceria era até ultrajante, 
pela avareza da oferta, bem parca para pagar gentilesas que se 
não esquecem e ficarão sempre, em dívida 

Temos, evidentemente, que agradecer aos nossos muito pre-
sados amigos drs. José Ponies e Tovar de Lemos, o auxílio que 
nos dispensaram. 

Mas, eles, sabem bem qual o valor e a extensão do nosso re
conhecimento. 

Ora aqui está o motivo, porque este trabalho, contra um 
Itábito gentil, se apresenta nú de dedicatórias, com que é uso, ao 
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terminar do curso, evocar aqueles que nos merecem respeito, es-1 

tima e consideração e a quem nos ligam irecusaveis deveres de 
reconhecimento. . . 

E não, porque desta forma queiramos ardilosamente recordar 
o que Fialho diya dos amigos, quando gritava : — Tenho amigos, 
mas são os peores inimigos de que dou sinal. 

Nada disso, palavra. 



I 
PRÓLOGO 



Ô problema da reeducação dos mutilados de guerra 
e acidentados de trabalho, teem de ser encarado sob 
vários aspectos, o que tanto importa afirmar que, neste 
modesto trabalho, pletórico de deficiências e girado 
apressadamente pelas exigências da lei, não podíamos 
ocupar-nos da reeducação encarando em conjunto questão 
de tal maneira complexa. 

Havia, pois que restringir o âmbito dos nossos 
desejos, a uma] modalidade do problema, para que as 
nossas intenções um tanto melhor se efectivassem. 

Foi o que procurámos fazer. 
Mas, qual dos aspectos, por que este problema se 

apresenta à nossa atenção, devíamos encarar. 
Entre nós muito se trabalhou em prol dos mutilados 

de guerra, conseguindo-se alfim de tantos esforços, ani
mados pelas melhores e mais altas dedicações, realizar 
uma obra, instalando no antigo palácio dos condes de 
Linhares e que fora recolhimento de lazaristas, o Ins
tituto Militar de Arroios. 

O sr. dr. José 'Pontes com um denodo, uma preseve-
rança e uma fé notáveis conseguiu criar a atmosfera 
necessária à consecução de todas as tentativas que tra
duzam qualquer útil e nobre anseio de justiça. 

O dr. Tovar de Lemos foi o organizador inteli-



gente, dedicado e carinhoso da grande obra sonhada, a 
que a benemérita Cruzada das Mulheres Portuguesas, 
quis e soube dar a mais alla e abnegada expressão dos 
velhos sentimentos lusitanos. 

E tantos devotamentos poderam gerar uma obra 
que deve ser orgulho de portugueses. 

Instalado o Instituto logo se estabeleceu a necessária 
diferenciação de serviços criando, à semelhança do que 
se fa^ia lá fora e era indispensável se seguisse aqui 
para que a obra tentada sob tão bons auspícios desse 
resultados, três secções diferentes: i.a secção —«Orienta
ção e investigação profissional e pedagógica» ; 2." secção 
— «Reeducação funcional* ; j . " secção — « Reeducação 
profissional e aparelhagem». 

Foi ao contacto dessa obra, nas nossas frequentes visi
tas ao Instituto Militar de Arroios, que melhor alicerçá
mos o interesse que, há muito já, vinha merecendo ao nosso 
espírito e ao nosso coração, o problema da reeducação 
dos mutilados de guerra, pela necessidade de valorizar 
todos os factores de trabalho, no sentido de reduzir ao 
mínimo o desiquilíbrio económico e social, agravado 
enormemente pela guerra, geradora de tantas mutilações. 

Portanto desde a primeira hora em que o podíamos 
fa^er, pensamos tratar em *tese» deste problema. -



E pelas rabões já sumariamente enumeradas, e ainda 
porque nos falta a envergadura para obra de mais 
fôlego, escasseando-nos também o tempo, qui\ parecer-nos 
que a nossa atenção devia incidir principalmente sobre 

-a reeducação profissional, pois se torna absolutamente 
indispensável aproveitar todos os valores de trabalho, 
todos os factores de produção de riqueza, reduzindo ao 
mínimo o efeito da mutilação. 

Já o nosso querido amigo dr. Tovar de Lemos em 
18 de Dezembro de igig afirmava, numa conferencia 
na Sociedade de Geografia, este conceito, em palavras 
cheias de verdade, dizendo : 

«É ainda no trabalho que nós vamos buscar a assis
tência para muitos, é ainda aí que nós vamos buscar a 
possibilidade de os reabilitar, recorrendo para isso aos 
ensinamentos das sciencias modernas, a medicina pelas 
suas ideas sobre a fisiologia profissional, a psicologia 
experimental com os seus laboratórios, a pedagogia com 
os seus métodos, a prótese e a ortopedia com os seus 
inventos modernos assentes sobre a n*ecânica, decom
posição experimental dos movimentos, estudos de resis
tência estática e dinâmica das peças anatómicas e a 



substituição dos órgãos por aparelhos artificiais de 
trabalho». 

Por tal resolvemos tratar da reeducação profissio
nal ocupando-nos deste assunto nas modestas palavras 
que se pão seguir. 4 



REEDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

0 INSTITUTO MILITAR DE ARROIOS 



A reeducação dos mutilados foi em Portugal uma 
obra da guerra. 

Lá fora já de há muito este problema havia tocado 
as melhores atenções, merecendo um cuidado muito es
pecial, quási carinhoso, no alto intuito de reduzir, ao 
mínimo possível, o efeito das mutilações por acidentes de 
trabalho. 

Assim é que nos países Scandinavos, na Alemanha, 
na Itália, onde a indústria se encontra admiravelmente 
organizada, o estado estabelecera institutos de reeducação 
dos acidentados de trabalho. 

A aplicação dos processos adoptados nesses institutos 
para as vítimas do trabalho, às vítimas da guerra, cons
titue, tão somente, uma simples intensificação de serviço. 

O sr. dr. TOVAR DE LEMOS falando sobre o assunto, 
na Sociedade de Geografia, na conferência já por nós ci
tada, afirmava : 

«A Alemanha, antes da guerra, já possuia Institutos 
que começaram logo trabalhando com os primeiros es
tropiados e mutilados, tendo posto alguns milhares em 
condições de voltarem para o «front». 

Em França, já em Lyon em 1914 estava funcionando 
a Escola Raquais, por iniciativa de Herriot, o maire que 
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com tanta dedicação cuidou de reunir os primeiros es
tropiados. 

Em Paris, BOURRILLON, e em Bordeaux, QOURDON, 
lançam-se afincadamente na obra dos mutilados, e no 
Instituto de S. Maurice que já existia antes da guerra, e 
na Escola Normal de Bordéus, que, também já existia, 
constituíram núcleos fortes de reeducação e que serviram 
de modelo aos tantos outros, mais modestos que por 
toda a França se instalaram. 

Para citar os de maior valor aponto as escolas e os 
centros de reeducação de Paris, Tours, Limoges, Mont
pellier, Tarn, Nevers, Saint-Etienne. 

Os belgas criaram três fortes estabelecimentos de re
educação e tratamento de mutilados, no Havre (Saint 
Adresse), Rouen e Port Villez. 

As criações belgas, especialmente a de Port Villez 
foram modelares sob o ponto de reeducação e ali fomos 
colher grandes ensinamentos para a nossa obra. 

Em Itália a assistência aos mutilados foi enorme, 
sendo notáveis os esforços e o conseguido pelo famoso 
Comité Lombardo que organizou toda a assistência no 
norte de Itália, Milão, Bolonha, Veneza, Spezia, Lucca, 
Turim e os famosos hospitais para mutilados em Roma, 
Firenza e Palermo, e outros, fundados pela Cruz Verme
lha Italiana e pela Rainha Helena. 

Foram notabilíssimos os trabalhos que a cirurgia or
topédica da Escola Italiana apresentou nas Conferências 
Inter-aliadas, sobresaindo a de Bolonha, onde o professor 
VÍTOR PUTTI, director do Instituto Ortopédico Rizzoli, 
rializa quanto há de mais perfeito, e onde nós por isso 
fomos colher elementos, ensinamentos e material, para 
adoptar em Portugal ». 

Foi assim que no estrangeiro se tornou possível 
instalar rapidamente os serviços de assistência aos muti-
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lados da guerra e se procedeu imediatamente à sua 
reeducação. 

Havia já institutos próprios e pessoal competentemente 
adextrado. 

Ao contrário, entre nós, estes serviços foram criados 
pelas necessidades da guerra, como se não andássemos 
a combater continuamente e há longos anos, lá longe, 
na Africa, para, assegurando o nosso domínio, afirmar
mos a soberania portuguesa, como desmentido formal a 
certas veleidades de independência e penetração com que 
— contra nós — se tem pretendido traduzir a velha teoria 
de Monroe, em translado bunda . . . 

Mas, introduzidos pela guerra esses serviços em 
Portugal e instalados, pela abnegada dedicação de tão 
poucos, como se fazia, no Instituto de Arroios, a reedu
cação ? 

Ora o mutilado tem que ser reeducado voluntaria
mente, pois a reeducação quási se torna impossível sem 
o auxílio do indivíduo. 

Há, pois, que, em primeiro, tratar da orientação pro
fissional, problema que, ao depois, analizaremos. 

Assim o mutilado passava em primeiro, ao chegar a 
Arroios, pela Secção de Orientação e Investigação pro-
Jissional e Pedagógica, que esteve inicialmente a cargo 
do malogrado dr. António Aurélio da Costa Ferreira, e, 
mais tarde sob a direcção do dr. Victor Fontes. 

Ali se procedia ao estudo antropométrico e psicomé-
trico do mutilado, avaliação da sua capacidade de traba
lho, tendências, hábitos, situação e aptidões. Era-lhe, 
depois, prescrita a profissão conveniente. 

Passava, a seguir, para a 2.a Secção: — Reeducação 
Funcional, 

A reeducação funcional obtem-se pelos agentes físicos. 
Logo que chegava a esta secção um qualquer doente 

amputado, forneciam-lhe, em substituição do aparelho 
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provisório hospitalar, um aparelho de trabalho ou de 
prótese, provisório, também. 

Era então e só então que o doente, já conveniente
mente aparelhado, se submetia à reeducação profissional, 
entrando na 3.» secção. 

Da maneira como funcionavam e funcionam estes 
serviços nas suas três sub-secções: — comercial, industria' 
e agrícola, fala ainda o sr. dr. TOVAR DE LEMOS, dizendo : 

«A sub-secção comercial, para os que possuem já um 
pouco de habilitações, é constituída, por um curso rudi
mentar de comércio, compreendendo o português, arit
mética, escrituração e dactilografia, e habilita para auxi
liar de guarda-livros. 

A sub-secção industrial, é formada pela aula de Ins
trução Primária que é obrigatória para todos os analfa
betos, e por oficinas que se limitam, entre nós, àquelas 
em que mais facilmente nas suas terras podem empre-
gar-se ou instalar e cuja aprendizagem não é demasiado 
longa. 

Assim temos a carpintaria, a serralharia, forja, sapa
taria, cesteiros, alfaiataria e latoaria. 

A sub-secção agrícola é aquela que maior frequência 
tem, visto que a maior parte dos nossos soldados eram 
trabalhadores do campo e a reeducação deve fazer-se 
sempre na antiga profissão, àlêm da necessidade de evi
tar o afastamento dos braços da terra, que tanto e cada 
vez mais carece deles. 

Por assim dizer, na parte agrícola não é uma re
educação o que se faz, mas sim uma readaptação do mu
tilado ou estropiado, à sua antiga profissão, com a lesão 
de que é portador.» 

Mas ainda só falamos de aparelhos provisórios, quer 
reportando nos ao que o amputado trazia ao chegar à 
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3.a secção, quer referindo nos ao de prótese ou de tra
balho com que se substituía o primeiro e que lhe era 
fornecido na secção de reeducação profissional. 

Mas, então, quando se fornecia ao amputado um apa
relho definitivo? 

Quando — como sempre se faz — a sua mutilação es
tacionasse, o que tanto importa dizer, quando houvesse 
terminado o processo de atrofia do coto. 

Era esse, duma maneira geral, rapidamente descrito, 
o caminho que percorria um mutilado ao chegar a Ar
roios, atravessando as três secções e sujeitando-se ao re
gime seguido e ao sistema adoptado. 

Todo o trabalho tinha, como não podia deixar de ser, 
por base a orientação profissional. 

E', de resto, esse o critério que tem de seguir-se, 
sempre que haja de reeducar um mutilado, vítima da 
guerra ou do trabalho. 

E isto porque se não fôr procurada criteriosamente 
a profissão que mais convém ao mutilado — em função 
do seu estado e das suas condições — inutiliza-se ou, 
pelo menos, dimínue-se em muito o valor e a eficência 
da reeducação. 

Ha que orientar para fazer obra profícua. 
Tudo depende do critério com que se determina a 

orientação profissional* 
Reeducar um mutilado numa profissão incompatível 

com o seu estado, com a sua mutilação, com o aparelho 
que usa e com a sua condição, é trabalho pelo menos 
inútil — iamos a escrever, contraproducente... 

O grande princípio a lembrar sempre é o que afirma 
que a reeducação vale o que valer a orientação que a 
determinou. 

Isto significa que o grande problema é o da orienta
ção profissional. 



ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 



A importância deste problema foi bem posta em foco 
nas sessões da conferência inter-aliada para o estudo da 
reeducação profissional e das questões que interessam os 
inválidos de guerra, de 8 a 12 de Maio de 1917. 

O Dr. RENÉ SAND, agregado da Universidade de Bru
xelas, afirmava à conferência : 

«É mais lógico, mais fácil e mais económico reedu
car o inválido na profissão que exercia anteriormente. 
Entretanto a orientação profissional impõe-se para aque
les que se sentem ou se julgam incapazes de retomarem 
as suas ocupações anteriores : para aqueles que, por 
muito novos, não têm ainda prática de nenhuma profis
são ou que só possuem noções muito rudimentares; 
para os que exerciam profissões pouco remuneradoras 
ou nocivas à saúde ; para os que, pela sua infermidade 
são obrigados a renunciarem à antiga profissão. 

A orientação profissional deverá ser, pois, encarada 
para cada caso, em particular. 

Não são somente as mutilações e as feridas que fazem 
inválidos, mas, também, as perturbações dos centros ner
vosos. 

3 
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É o médico que procede à orientação profissional. 
Tem que consultar as notas clínicas tiradas no de

curso do tratamento, como deve fazer sempre um exame 
completo e sistemático do inválido, exame para o qual 
recorrerá ao neurologista, ao oftalmologista, ao otorinó-
laringologista, ao stomatologista. 

Todas as fontes da sciencia moderna teem que vir 
auxiliar este exame: a radiografia, a sfigmografia, a 
sfigmomanometria, a análise do trabalho pelos processos 
gráficos. 

A anexação aos grandes hospitais de guerra, de esco
las de reeducação, permitirá facilmente o recurso aos es
pecialistas e o exame, órgão por órgão». 

O recurso às especialidades presupunha a anexação 
das escolas de reedução aos grandes hospitais de guerra, 
ideia que o dr. SAND, que foi em La Panne o colabora
dor entusiástico de DEPAGE, defendeu sempre calorosa
mente. 

Era, como se verifica, o processo de procurar resolver 
o problema qUe, durante tanto tempo, agitou as melhores 
opiniões, qual era o de saber se a reeducação deve ser 
obrigatória ou voluntária. 

M. LEON PAEUW, O tenacíssimo e admirável secre
tário geral da conferência inter-aliada e partidário quasi 
intransigente da reeducação obrigatória, falando em Paris 
com o dr. JOSÉ PONTES, que lhe preguntava quais as 
ideias do dr. SAND, dizia: 

< As de colocar escolas de reeducação ao lado dos 
hospitais. O ferido de guerra, junto dos homens que lhe 
deram a vida e a saúde, passará, sem resistência e sem 
nervosismo, das salas de cirurgia às de fisioterapia e 
dessas às do trabalho profissional. É uma solução ele
gante mas que não pode ter carácter geral.» 
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Quer dizer: o problema da obrigatoriedade ou volun
tariedade da reeducação foi batido por um interessante 
conflito de ideas e opiniões que se chocavam, tão so
mente, porque todos punham, na discussão dos princí
pios que defendiam, o maior interesse pela causa dos 
mutilados, esforçando-se por orientar o melhor possível 
a sua reeducação. E foi, por via de um tão alto inter
câmbio intelectual e de um tão largo debate, que se tor
nou possível encontrar a fórmula sob que teria de assen
tar a orientação profissional. Opiniões aparentemente 
divergentes poderam interceptar-se num ponto, porque 
todos procuravam convergir para o mesmo desejo: o de 
defender e proteger o mutilado, valorizando os elementos 
produtores de trabalho, pelo máximo aproveitamento de 
todas as actividades. 

Registamos algumas das fórmulas preconizadas, para 
que, mais facilmente se possa verificar o meticuloso cui
dado e o apaixonado interesse todo feito de carinho com 
que os especialistas que intervieram nas conferências in* 
ter-aliadas procuraram servir-se da sua experiência e das 
observações a que procederam para resolver assunto tão 
delicado. 

O médico LEULLIER, por exemplo, era partidário de 
que a reeducação fosse dada pelo exemplo e pela persua
são, e nunca sob forma coerciva. 

Outras opiniões, que vinham em defesa da reeducação 
obrigatória, iam até à violência de reclamar a quebra de 
pensão ao mutilado que oferecesse resistência. 

Era a ância nobremente patriótica de não perder nem 
desprezar um único factor de trabalho, defendendo, quási 
ferozmente até, os interesses da nação, que reclamava o 
auxílio de todos os seus filhos para a obra comum de 
restauração, por uma eloquente e formidável afirmativa 
de vitalidade e poder criador. 

E que só teem direito a viver os povos que sabem 
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querer e possuem, por isso mesmo, uma ilimitada Con
fiança em si mesmos, acreditando na glória dos seus 
destinos. 

Mas se isto é assim, pelo que diz respeito ao facto 
do mutilado se dever reeducar voluntariamente ou por 
imposição do estado, o choque de opiniões não é menos 
interessante no que se refere ao critério que deve presidir 
à orientação profissional. 

O dr. DAM, director do Instituto provincial para es
tropiados do Barbant, em Bruxelas, liga, para o efeito da 
orientação profissional, a maior importância ao exame 
anatómico e fisiológico, pois afirma que só esse exame 
permitirá dizer se o mutilado pode continuar o exercício 
da sua antiga profissão ou, se ao contrário, se lhe deve 
impor uma mudança de profissão. 

Defendendo o princípio de que a orientação profis
sional é a base da reeducação, préconisa a necessidade 
de examinar o mutilado, no ponto de vista psicológico, 
no ponto de vista anatómico e fisiológico e no ponto de 
vista clínico. 

O exame psicológico far se-há por uma observação 
cuidadosa, por conversações e interrogatório?, tomando-se 
bôa nota do estado de instrução do mutilado, pois muitas 
profissões exigem uma certa cultura intelectual. 

Mas o exame clínico tem, também, a sua importância 
porque a existência de determinadas afecções é incom 
patível com o exercício de certos métiers. Proceder-se 
há ao exame da sensibilidade geral e especial e da mo
tricidade do indivíduo. A visão, a audição, a sensibili
dade cutânea, serão, da mesma maneira, objecto dum 
estudo sério. 

Os membros serão examinados no triplo ponto de 
vista das dimensões, da extensão e da potência dos mo
vimentos. 

Para o dr. DAM a orientação profissional e a irada-
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ptação obreira são problemas de ordem exclusivamente 
médica. 

M. L." ALLEMAN, director pedagógico do Instituto 
Nacional dos mutilados, inválidos e órfãos de guerra em 
Port Villez, préconisa e defende estes quatro princípios, 
como conclusão dos estudos a que procedeu e das obser
vações que uma larga experiência, em permanente con
tacto com mutilados, lhe permitiu: 

1.° A orientação profissional deve ser precedida 
duma visita detalhada ao instituto, pelos can
didatos, visita que lhes permita revelar os 
seus gostos e disposições. 

2.° Um exame médico rigoroso deve estabelecer as 
possibilidades físicas do exercício das profis
sões. 

3.° Um interrogatório cuidadoso deve determinar 
para cada candidato: 

A resistência habitual. 
A antiga profissão. 
Os meios intelectuais e o grau de ins

trução. 
O grau de desenvolvimento de certas fa

culdades morais. 
A situação de fortuna. 

4.° A decisão deve ser tomada por uma comissão 
composta de pessoas competentes, exami
nando cada uma o candidato no ponto de 
vista da sua especialidade. 

O capitão F. HACCOUR, director técnico do Instituto 
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Nacional belga de Port Villez, define o fim da reeducação 
profissional por estas palavras: 

« Procurar aos mutilados — na mais larga medida pos
sível — novos meios de subsistência, substituindo aqueles 
que as suas lesões lhes fizeram perder. 

A reeducação dos mutilados consiste, pois, em dar-lhesi 
com os cuidados médicos e a cultura física que atenue os 
inconvenientes da sua enfermidade, um complemento, 
uma especialização ou uma nova formação profissional, 
não despresando nenhum elemento útil de ordem mate
rial, intelectual e moral, para os colocar, no mais curto 
prazo de tempo, em condições de exercerem uma profissão 
ou ocuparem a situação que melhor esteja em relação com 
o seu estado físico, os seus conhecimentos adquiridos, as 
suas aptidões e o meio em que são chamados a viver. 

Nestes termos a orientação profissional para o capi
tão Haccourt deverá fazer-se em função das condições 
previstas na difinição. 

Ele afirma mais que para resolver da orientação pro
fissional, não é um juij omnisciente que decide, mas uma 
comissão composta de homens que agrupem uma séria 
soma de garantias, pelos seus respectivos conhecimentos 
e ainda pela experiência adquirida na prática. 

M. JOUVE da Escola Rachel, no Sena, põe em pri
meiro lugar o poder da vontade, defendendo, portanto, 
o princípio de que se deve deixar ao mutilado a escolha 
da sua profissão, preconisando, entretanto a conveniência 
de orientar para uma profissão afim da anteriormente 
exercida aqueles que demonstrem insuficiência de capa
cidade física ou intelectual para a profissão que escolhe
ram. 

O dr. PIERROT que foi chefe do centro de reeduca
ção profissional dos mutilados da 13.a região, em Cler
mont-Ferrand, entende que a questão da aparelhagem tem 
uma importância primordial para a escolha da profissão. 
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É necessário, para êle, dar aos mutilados profissões 
que lhe assegurem, tanto quanto possível, uma vida in
dependente, evitando-lhes a concorrência. 

O dr. A. NYNS, assistente dos Hospitais de Bruxelas, 
entende que o médico encarregado de aconselhar o mu
tilado deve persuadir-se que em matéria de reeducação 
tudo é individual e que a própria mutilação não fornece 
nenhuma indicação absoluta sendo, entretanto, de todos 
os factores, que interveem na orientação profissional, o 
elemento preponderante 

Afirma que nunca se encontrou em presença de um 
mutilado não reeducável. 

O dr. LE BRUN, director do depósito dos Inválidos 
belgas de Sainte-Adresse entrega a uma comissão o cui
dado de proceder à orientação profissional, definindo, 
assim, o papel da comissão que préconisa. 

Determinar: 

1." A necessidade e a natureza do tratamento a se
guir. 

2.° A possibilidade de continuar a antiga profissão 
* ou, eventualmente, a obrigação de adoptar 

outra. 

3.° O grau intelectual. 

Considerando a questão da escolha de profissão, 
agrupa os mutilados em quatro categorias diferentes: 

l.a A dos que podem retomar a antiga profissão. 

Para estes, diz êle, não há, fora das considerações 
médicas, nenhuma necessidade de lhes fazer adoptar pro
fissão diferentes da anteriormente exercida. 
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2.a A dos que não podem retomar a antiga pro
fissão. 

Deixa-se a esses mutilados - diz o dr. LE BRUN — 
tanto quanto possível, a escolha da profissão, sem exer 
cer qualquer pressão no sentido de os enviar para um 
atelier onde o trabalho abunde e onde a remuneração 
seja maior. 

Devem ser dirigidos por considerações médicas e 
sociais. A profissão escolhida deverá concorrer sufi
cientemente para o tratamento fisioterápico ; inquirir-se 
há do seu domicílio, da sua situação social, dos seus 
gostos, etc. 

É necessário fazê-Ios falar a fim de conhecermos as 
razões que os levam a escolher uma profissão e não ou
tra. Depois de ter tomado todas as precauções, a co 
missão deve aprovar a escolha feita pelo interessado, se 
ela é justa e racional ; é necessário não perder de vista 
que, entregue a si mesmo, o mutilado abandonará 
imediatamente a profissão que se impôs e que só tomou 
à «contre-coeur». 

3.a Os que se encontram em condições de for
tuna tais que não necessitam de exer
cer qualquer profissão. 

Para estes o trabalho profissional não terá senão um 
fim de fisioterapia e o médico decidirá da escolha da 
profissão. 

4.a Os inválidos absolutos, não reeducáveis. 

Estes — na opinião do dr. LEBRUN — devem ficar 
mais tarde completamente a cargo do Estado e é preciso 
atenuar-lhes a amargura da sua situação. 
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M.me Barthez, secretária geral do «auxílio imediato 
aos inválidos e reformados da guerra», diz: 

«A seguir à paz as nações terão necessidade de uma 
produção intensiva. A mão de obra dos mutilados en
trará em larga escala neste renascimento económico; 
daí, a necessidade de aumentar o rendimento por uma 
orientação profissional, inteligente, de todas as forças 
activas. Os inválidos conscientes de poderem ser úteis, 
receberão um salário que lhes assegurará a existência, 
limitando, por isso os atritos sociais. 

Três considerações devem guiar esta orientação : 

a) a capacidade de trabalho do mutilado ; 
b) as suas aptidões e os seus gostos particulares ; 
c) as necessidades da região em que habita o mu

tilado. 

Quer dizer: M.me Barthez defende um critério econó
mico, salvaguardando os interesses nacionais pela prepa
ração dum futuro melhor, fundamentado na necessidade 
de intensificar a produção, elevando ao máximo a 
riquesa. 

Agora outra senhora, M.Uo Henriette Meyer, secreta 
ria geral da Lu\ dos mutilados que entende que a base 
das preocupações dos que se consagram à reeducação 
dos mutilados deve impor se um duplo fim: 

1.° Arrancar à ociosidade, mesmo durante o trata
mento, o mutilado internado nos hospitais. 

2.° Dirigir a sua actividade para uma ocupação, 
permitindo-lhe, depois da reforma, procurar 
uma situação, quando não superior, pelo 
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menos equivalente, à que ocupava antes da 
mutilação. 

Colocar o mutilado em condições de con
tribuir para o levantamento económico do 
país, tanto debaixo do ponto de vista interno, 
como internacionalmente. 

E conclui as suas opiniões defendendo a necessidade 
de, desde o início da convalescença, estando ainda o 
mutilado no hospital, os médicos, os enfermeiros, toda 
a entourage, emfim, procurar, por um ensinamento geral 
e teórico, orientá-lo na melhor escolha da sua nova pro
fissão. 

O dr. DIJONNEAU, chefe do laboratório da Escola 
Normal de reeducação profissional dos mutilados de guer
ra, em Bordeaux, afirma que: 

1." A determinação das aptidões profissionais é ca
pital antes de toda a aprendizagem, mas muito 
principalmente nos mutilados; 

2.° A determinação das aptidões gerais e do valor 
funcional deverá ser praticada sistematica
mente em todo o mutilado, porque permitirá 
saber, se, não obstante as modificações intro
duzidas pela mutilação no seu estado orgâ
nico, êle poderá exercer qualquer profissão; 

3.° A determinação das aptidões locais, feita em se
guida, permitirá o saber-se qual a profissão 
que o mutilado pode exercer. 

4." Deverá ser exercida permanentemente uma cuida
dosa e constante vigilância médica, nos ate-
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liers de tôdas as escolas de reeducação. Só 
assim se poderá chegar, sem que se provoque 
fadiga fisiológica ou surmenage, a obter o 
máximo rendimento. 

O dr. TISSIÉ, entende que na orientação profissional 
«é preciso pouca sciência e muita consciência e que é 
indispensável agir duma maneira prática. 

Ao contrário, o malogrado dr. ANTÓNIO AURÉLIO 
DA COSTA FERREIRA, que tão carinhosamente procurou 
servir sempre a causa dos mutilados, declarou, na confe
rência inter aliada, que: «o mutilado deve ser considerado 
simplesmente como um aluno. É insuficiente fazer o seu 
exame psicológico por uma simples conversação: é ne 
cessário empregar os meios da psicologia escolar. Há, 
pois, que fazer com cuidado o exame da atenção volun
tária e do poder coordenador do mutilado». 

E isto em oposição a muitos congressistas, principal
mente o dr. LE BRUN, que afirmava: «a orientação pro
fissional é determinada pela cura possível da lesão: o 
médico é o único juiz: o pedagogo e o técnico não têm 
nada que ver com isso, A profissão é um meio tera
pêutico e nada mais». 

Conciliador, menos extremista, o dr. DAM afirmava: 
«na reeducação profissional o médico deve dar as dire
ctrizes, os técnicos e os pedagogos devem dar as medidas 
de execução». 

Por este relato de opiniões que quizemos arquivar, 
registando-as o mais sucintamente possível, se verifica 
com clareza a importância enorme que tem para a reedu
cação o problema da orientação profissional. 

Entretanto, e valha-nos isso, a conferência assentou 
nas bases gerais da orientação profissional, votando as 
conclusões de M. PAEUW que relatou as diferentes teses 
apresentadas. 
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Depois de tão larga, interessante e entusiástica dis
cussão, foram aprovadas as conclusões apresentadas pelo 
secretário geral da conferência. 

l.° A orientação profissional será feita por comissões 
em que entrarão, um médico, um pedagogo 
sociólogo e um técnico, todos práticos da 
reeducação. 

Os mutilados sofrerão um exame médico 
rigoroso no tríplice ponto de vista anatómico, 
fisiológico e clínico. 

Serão interrogados duma maneira com
pleta sobre o seu saber, a sua profissão ante 
rior, os seus gostos e aptidões, os seus encar
gos de família e os seus projectos eventuais 
de futuro, a sua situação econarnica. Em prin
cípio o mutilado, depois de ter visitado os 
ateliers da escola, para fixar as suas ideas, 
escolherá, por si mesmo, a nova profissão 
que queira adoptar. 

Se disso houver necessidade será guiado 
pelos membros da comissão, principalmente 
pelo médico que terá de decidir se o exercí
cio da profissão escolhida é compatível com 
o estado físico do mutilado. 

2.° A comissão procurará interessar cada mutilado 
na sua nova profissão, mostrando-lhe, duma 
maneira concreta, a possibilidade de se esta
belecer com esperanças de êxito. 

Logo que o mutilado se tenha difinitiva-
mente fixado será admitido no atelier esco
lhido. Se, depois dum curto período de 
ensaio, mostrar as aptidõis requeridas, será 
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mantido, do contrário, voltará à presença da 
comissão. 

0 As comissões de orientação inspirarse hão, na 
medida do possível, nosprincípios seguintes: 

a) É necessário quando o interesse do 
mutilado a tal se não oponha, reedu

calo na sua antiga profissão, ou 
numa profissão conexa, menos fati

gante. 
b) É necessário tanto quanto possível, 

remetelo ao seu antigo meio; 
c) É necessário fazer antes um artista que 

um trabalhador de oficina, dirigindo 
o mutilado para as profissões em que 
a mão de obra seja mais rara e mais 
indispensável. 

d) É necessário não impor aos mutilados 
aparelhos protéticos de trabalho con

tra o seu grau. 
e) É necessário dirigir os amputados dum 

braço, mas sobretudo os desarticula

dos da espádua, que tem aptidões 
intelectuais suficientes, para as car

reiras não manuais, de preferência. 

0 Nos centros em que existam pequenas escolas 
especialisadas, uma comissão de orientação, 
única, aconselhará os mutilados e dirigilos 
há para a escola escolhida, de acordo com 
eles. ■& 



ACIDENTADOS DE TRABALHO 
ALEIJADOS E ESTROPIADOS 



As palavras com que vimos tratando o problema quê 
nos propuzemos, mostram o que é e o que vale o Insti
tuto Militar de Arroios e falam da orientação profissional, 
base de toda a reeducação. 

Podem, talvez, nada aparentar de prático, pelo inte
resse de momento que, antes, deviam revelar. 

Isto podem dizê lo aqueles que olham sempre de fu
gida os problemas que se lhes apresentam e não descem 
nunca, corajosamente, ao íntimo das coisas. 

Assim teria que concluir-se se a reeducação de muti
lados fosse exclusivamente um problema da guerra. 

Ora a verdade, a tremenda e formidável verdade, é 
que a obra realizada entre nós pelo carinho das mulheres 
portuguesas e engendrada ao calor de tantas dedicações 
tem que ser continuada. 

Impõe-no o próprio interesse nacional. 
Hoje mais do que nunca, nesta hora agitada em que 

o equilíbrio económico das nações exige o aproveitamento 
de todas as actividades, há que encarar de frente esse 
problema, dum alto interesse social. 

Não podemos continuar o végétante processo de nos 
arrastarmos na vida, despreocupados e indiferentes pe
rante essa enorme legião de crianças estropiadas ou mu
tiladas, em geral raquíticos deformados, que, amarradas à 
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grilheta da ociosidade, vagabundeiam por aí, ruídas de 
vícios e de taras; nem tão pouco temos o direito de 
abandonar aos prejuízos da sua mutilação tantos aciden
tados de trabalho, perdendo, assim, muitos elementos de 
trabalho e inutilisando actividades que ainda podiam ser 
úteis se fossem aproveitadas. 

Não. 
É necessário agir enérgica e inteligentemente no sen

tido de diminuir até ao mínimo a vergonhosa e elevada 
percentagem de menores delinquentes, como é urgente 
reeducar tantos mutilados, vitimas de acidentes de traba
lho e que se julgam perdidos como elementos econó 
micos de produção. 

Já afirmámos que muito antes de existirem escolas 
de reeducação para os mutilados de guerra, estavam fun
cionando alguns institutos de reeducação para os aciden
tados de trabalho, 

Mesmo antes de se terem criado tais institutos já em 
1844 Monaco da Baviera tinha instalado o primeiro esta 
belecimento de assistência aos aleijados e estropiados. 

Esta iniciativa outras iniciativas gerou, pela influência 
formidável que a força impoderável dos princípios gene
rosos desperta sempre. 

E foi assim que quasi logo a seguir, em 1857 apa
receu outro Instituto do mesmo género e adaptado ao 
mesmo fim, em Wurtemberg. 

Na Alemanha mu!tiplicaram-se celeremente estes insti
tutos tendo conseguido justo renome o de Nowawes em 
Postdam, o de Cracau em Magdburg e o de Niederlõs-
snitz em Dresde. 

Mas quási de seguida a América sofre a influência 
destas ideias e em 1897 cria em Boston o Instituto Profis
sional dos aleijados e instala em Filadélfia o Widener 
Memorial Industrial Training School for Cripples Chil
dren, 
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A Dinamarca, a Suécia e a Noruega compreenderam, 
da mesma forma, a necessidade de olhar a sério este pro
blema. 

Por isso se fundaram institutos profissionais de assis
tência aos aleijados e estropiados em Copenhague, Cris-
tiania Qutemberg, Stokolmo, Helsingborg e Helsingfor, 
na Finlândia. 

O mesmo sucedeu na Inglaterra que criou, também 
três institutos. 

Os povos latinos idealistas e sonhadores, descuraram 
muito este problema e só por intermédio da Itália, cria
ram o instituto Rachitici, em Milão e o Refúgio Donna 
Fanny Finzzi Ottolenghi em Oorla Primo. 

Mas o que se refere às crianças aleijadas e estropia
das, aplica-se inteiramente aos acidentados de trabalho 
que é uma questão corrente em quási todas as nações do 
mundo. 

Em Portugal temos, em matéria de assistência às ví
timas do trabalho, o seguro social obrigatório e o admi
rável instituto de Arroios que foi adaptado a Escola de 
Reeducação de Mutilados e Estropiados, para crianças 
fisicamente anormais, aleijados ou estropiados e sinistra
dos do trabalho e cujo regulamento foi sancionado em 
11 de Agosto de 1911 pelo Conselho de Administração 
do Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios e de Previ
dência Social. 

Os serviços desta escola compreendem cinco secções : 
l.a Investigação e orientação profissional; 
2." Reeducação funcional ; 
3." Reeducação profissional; 
4.a Aparelhagem; 
5,a Cirurgia ortopédica. 

Mas sendo já alguma coisa e alguma coisa de notá
vel, muito ainda há que fazer pois de todas as formas 
de assistência que ao inválido podem ser prestadas, só 
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uma, o estado tem que realizar : a assistência pelo tra
balho. 

Não é com a concessão de subsídios mais ou menos 
avultados, ou de pensões vitalícias que se pratica a assis
tência aos mutilados. Tal prática será a consagração 
da esmola e só pode levar à ociosidade e à inutilização 
de importantes factores de trabalho que bem se poderiam 
aproveitar. 

A fórmula que aqui em Portugal tem de seguir-se é a 
que vem sendo adoptada por todo mundo e que afirma 
a necessidade de fazer assistência pelo trabalho e só pelo 
trabalho. 

A pensão e o subsídio necessitam ser simplesmente 
a indemnização da incapacidade Iaborativa do mutilado 
avaliada por rigorosos processos scientíficos. 

É, pois, necessário e indispensável alargar o âmbito 
e a acção destas escolas profissionais. 

No Porto e em Coimbra deviam instalar-se institutos 
semelhantes que realizassem a assistência no norte e no 
centro do país. 

Com a reeducação do acidentado de trabalho todos 
teem a lucrar: o acidentado, as Companhias de seguros 
e o estado que com da obteem as maiores vantagens, 
pois a cada desastre, produtor de qualquer invalidez 
funcional corresponde um encargo monetário. E por 
cada operário reeducado diminuem os encargos, ao mes
mo tempo que se aproveita um elemento de trabalho, o 
que bastante importa ao equilíbrio económico da Nação. 

Ora como os princípios que orientam a reeducação 
profissional dos mulilados de guerra, são os mesmos que 
devem presidir à reeducação profissional dos acidentados 
de trabalho, as palavras com que vimos tratando o pro
blema que nos propuzemos, traduzem — quere-nos parecer 
— alguma coisa de prático, pelo interesse de momento 
que revelam, ao contrário do que podiam aparentar-.. 



CONCLUSÕES 



Tratado assim o problema e registado o que há feito 
e o que é necessário e urgente realizar, nos domínios da 
assistência aos acidentados de trabalho e às crianças fisi
camente anormais, aleijadas ou estropiadas, apresentamos 
as seguintes conclusões: 

l.a—- É indispensável organizar convenientemente os 
serviços de assistência aos acidentados de tra
balho, estendendo assim a acção da Escola 
de Reeducação de Mutilados e Estropiados, 
em que se transformou o Instituto Militar de 
Arroios. 

2 / —Que, seguindo esta orientação esses serviços 
devem ser subsidiados por todos os departa
mentos da administração pública que, de uma 
maneira mais directa, teem que utilizá-los, 
principalmente os ministérios do Comércio, 
das Colónias, da Guerra, da Marinha e do 
Trabalho, nos arsenais, estabelecimentos fabris 
e serviços dependentes desses ministérios se 
produzirem frequentemente acidentes ou de
sastres de trabalho. 

3.a — Urge criar no Porto e em Coimbra Institutos 
semelhantes ao de Arroios para tratamento 
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e reeducação dos sinistrados de trabalho no 
norte e centro do país. 

4.a — A característica das Escolas de Reeducação para 
inválidos teem de ser subordinada aos prin

cípios dominantes em matéria de reeducação, 
realizando um triplo fim : tratamento ortopé

dico, instrução geral e reeducação profissio

nal, tendo como principais elementos de in

formação a reeducação moral, a reeducação 
motora e física e o tratamento cirúrgico. 

5.a — Que se organize a necessária estatística dos es 
tropiados e mutilados de todo o país, cons

• : tituindose para isso comissões distritais en

carregadas de obter nos diferentes concelhos 
os informes indispensáveis e de auxiliar a 
obra de aproveitamento dos aleijados, pela 
vigilância e apoio moral aos reeducados. 

6.a— Que essas comissões sejam constituídas por ele

mentos oficiais : governadores civis, represen

  tantes das juntas gerais, municípios e juntas 
de freguesia, por delegados da assistência 
pública, etc. 

, Visto. :'..■•:„'.: Pode, imprimirse 
(a) Carlos Lima J, . \ (a) Lopes cMartins 

.Presidente :: Director 
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