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Resumo 

 

Amato Lusitano é um homem do seu tempo: Um Humanista, com apurado sentido 

crítico e espírito de observação para os assuntos médicos sem descurar o contexto social 

envolvente. Nasceu num tempo em que se procurava preservar a cultura greco-romana. Como 

Judeu foi vítima de perseguição politica e religiosa. Fato que o tornou peregrino, viajou desde 

norte a sul da Europa, tornando-se detentor de um vasto conhecimento. Estudou medicina em 

Salamanca onde realizou primeiro bacharelato em artes, ingressando depois no curso de 

Medicina e Cirurgia.  

A sua obra é vasta os seus principais trabalhos são as Centúrias  e o  Index Dioscorides.  

Nas Centúrias relata resultados clínicos e de investigação enriquecidos com uma descrição 

social da sua época. A descoberta das válvulas venosas marca a sua carreira tornando-o alvo 

de interesse nacional e internacional. No Index Dioscorides  descreve as plantas confrontando 

as suas observações com as de Dioscórides 

Morreu vítima da peste quando ainda se proponha escrever mais três Centúrias. No 

culminar da sua carreira exerceu clínica em Salónica onde completou a sua obra. 

 

Abstract 

 
Amato Lusitano was a man of his own time: a Humanist, with an exquisite critical sense 

for the medical issues, without forgetting the social environment. At that time there was a 

general effort to preserve the Greco-Roman culture. As a Jew, he was a victim of political and 

religious persecution which made him leave the country and travel all over Europe. This 

experience brought him wide knowledge.  He studied in Salamanca, completing 2 degrees: Arts 

and Medicine and Surgery. 

His work is extensive, the Index Dioscorides and the seven Centúrias that consist on 

case reports enriched with descriptions of people's habits at the time. The discovery of the 

venous valves is the highlight of his career, making him famous nationaly and 

internationaly.  In the Index Dioscorides he describes the plants comparing his observations 

with those of Dioscórides. 

 In the last decade of his life he praticed in Thessaloniki, providing assistance to victims 

of the plague, which ultimately became the cause of his own death. At this time he was at the 

highest point of his career and finished his work, although he still had 3 "Centúrias" to write. 

 

 



Introdução 

 

Amato Lusitano nasceu em 1511, na vila de Castelo Branco. De nome João Rodrigues, 

longe da pátria veio a designar-se João Rodrigues de Castelo Branco ou Joanne Roderico 

Castelli Albi Luisitano, conforme se lê na fachada do primeiro dos seis livros impressos [1]. 

Gerado no meio Luso-hebreu, saiu um inteletual e um patriota, “patria mea, lusitani nostri, 

nostri portugalenses” [2]. 

Declarou-se Judeu e entregou-se às práticas da sua religião. Foi vítima de perseguição 

religiosa e de calúnias. O contato direto com a medicina arábica explica a competência dos 

Judeus para a medicina. Eram considerados populares e literados [3, 4]. Os Israelitas 

Portugueses eram apontados como uma estirpe superior, uma espécie de nobreza à qual 

pertencia Amato [2, 5]. 

Foi autor das Enarrations e Centuriae, editadas inúmeras vezes em Itália, França e 

Alemanha. Dedicou-se à clínica, à anatomia, à botânica e à farmacologia tornando-se uma 

figura marcante na época renascentista. Sempre teve um particular interesse pela botânica, 

escreveu o Index Dioscorides onde compara as suas observações com as de Dioscórides [3]. 

Ao correr os seus textos bibliográficos, são visíveis descrições de uma figura grandiosa 

que pisou no Portugal de D. João III (1502-1557). Conheceu o comércio mundial, Veneza, 

Lisboa e Antuérpia; contatou com inúmeros doutores, letrados, humanistas, filósofos, 

dotando-o de um vasto conhecimento [5, 6]. 

Os seus trabalhos e o seu contributo para o avanço da Medicina foram alvo de 

desvalorização. Foram colocadas em dúvida a sua escrita e as suas observações. “Nenhum 

talento escapa à moeda do desapreço, mas há homens a quem ela persegue fora das marcas, e 

Amato foi dessas vítimas eleição.”[3]. Clínicos como Crato e Crafteim dão por fingidos os casos 

mais notáveis das Centúrias. Cirurgiões como Francisco Diaz não o aceitam como iniciador da 

terapêutica dos cálculos uretrais. Botânicos como Matthiolo (1501.M) arremetem contra a sua 

diagnose dos símplices [5] .  

A corrente de louvores manteve-se e, ao longo do séc. XIX, surgem os testemunhos da 

sua consagração definitiva, afirmando-se a justiça histórica. Primeiro Sprengel (1766-1833) 

pronuncia-se sobre as injustiças que ofuscaram as suas contribuições anatómicas e cirúrgicas 

apropriando-lhe um lugar na evolução médico-científica. Em 1840, Malgaigne na sua “História 

crítica da Medicina” exalta a adaptação excelente com que Amato levou de par a Medicina e a 

Cirurgia. O erudito Chéreau na galeroa do Dechambre (1865) julga que as suas obras graduam 

entre os homens que mais honraram a profissão. É Laboulbene que ao findar um estudo 



magistral sobre anatómicos da Renascença (1886), realça Amato entre sábios estrangeiros 

atraídos pelo progresso científico em Itália [3]. 

 Há duas monografias inteiras consagradas a Amato, uma alemã de Max Salomon, 

(1901), outra portuguesa de Maximiano Lemos (1907). O trabalho de Max Salomon mais parco 

em citações e com menos volume, menos rico em dados judiográficos e peninsulares, assinala-

se pelo ajuste médico-histórico de Amato nas suas múltiplas feições. Maximiano Lemos (1860-

1923), refere os locais por onde passou e uma diversidade de patologias que tratou [3].   

Dos seus ascendentes sabe-se pouco, apura-se que tinha dois irmãos, um dos quais se 

chamava Pedro Brandão, residente em Almeida, e outro, José Amato. Foi conhecido também 

um sobrinho Brandão nascido em Santarém. Este, por influência de Amato, foi estudar 

Filosofia e Medicina para Itália, onde mais tarde se encontrou com ele, e exerceu Medicina em 

Bristol [2, 3, 7].  

A sua fisionomia é retratada, nos finais do séc. XVII, com um perfil de acentuado cunho 

israelita. O seu retrato surge estampado no medalhão do rosto da obra  “Historia Plantarum”, 

de João Bauhin (1541-1613). Consta que possuía uma constituição saudável visto que nos seus 

registos em Itália apenas consta um desprezível leicenço (furúnculo) (Cent.I, cur.29) e uma 

grande dor de cólica (Cent.V, cur.83) [3]. 

 

A Formatura 

 

Salamanca foi a sua segunda casa, centro de ensino por ele sempre lembrado. Muito 

jovem foi para Espanha. Como obrigatório fez primeiro Bacharelato em Artes, ingressando 

depois na Medicina e Cirurgia [6]. Estudou Medicina no Colégio de Santa Maria da Veiga em 

Salamanca. Teve como professores Pintiano que lhe ensinou letras; Pontano e Olivares que o 

exercitaram na cirurgia e o célebre Alderete (1510-1600) que lhe explicou medicina [2, 3].  

Amato foi considerado um latinista seleto, dominava as duas línguas clássicas, o latim 

e o grego. Era um poliglota de nove línguas, incluindo o Português e o Espanhol [3, 6].  

A Universidade Portuguesa estava num plano subalterno de universidade menor, os 

inteletuais recorriam a outras universidades. Amato escolheu Salamanca como muitos 

estudiosos portugueses que iam ensinar ou aperfeiçoar os seus estudos [3].  

A universidade de Salamanca era uma República em que os estudantes tinham 

sucessivos privilégios e exerciam poder dentro dos colégios, na própria escola e na norma 

docente. Contudo, não era uma República democrata. A lei estudantil também se orientava 

pelo fidalgo e rico. A alma mater os diferenciava, matriculando em registo de honra os filhos 



dos nobres- matricula generororum. Estes é que exerciam o privilégio de escolher o corpo 

docente [3].  

Uma outra aristocracia se gerava à sombra dos Colégios que se instalavam em torno 

das universidades. Cada colégio formava um agrupamento à parte arregimentado e 

uniformizado, tendo por divisa a beca -faixa de pano de cor especial para cada colégio. Haviam 

os Colégios Mayores com ricas instalações. Fundados para abrir carreira a rapazes de talento, 

mas desprovidos de fortuna de nascimento. No entanto vieram a ser invadidos pelos bem 

nascidos e apadrinhados. Em 1401, surge o primeiro Colégio Maior, São Bartolomeu, fundado 

por Anaya Maldonado. Fundam-se mais três Colégios Maiores na época de Amato, o de 

Cuenca (1500), o de Oviedo (1517) e o do Arcebispo (1521). O nosso Lusitano em nenhum 

deles sonhara estudar. A impureza da raça e a própria carreira lhe vedava a entrada. O estudo 

centrava-se na Teologia e no Direito, estes apresentavam uma categoria superior indisputável. 

Era notável a inferiorização da Medicina na escala científica e do médico na escala social [3].  

As lições de Medicina tinham por base os textos de Avicena, ilustre médico árabe 

comentador da medicina antiga. Avicena baseava-se em Galeno, assim como este, em 

Hipócrates [3, 6, 8].  

Contatou com mestres ilustres. Destacam-se o português Luís Nunes (1587-1645), 

hebreu, amigo e companheiro de Salamanca, que depois de ter sido professor na Universidade 

de Lisboa e Coimbra, foi para Antuérpia; Cristóvão Orosco, a quem se devem algumas obras de 

Medicina e que veio a ser catedrático da faculdade em que estudara e André Laguna (1499-

1559), que os Espanhóis justamente consideram como uma das suas maiores glórias cientificas 

e a quem Amato saúda como irmão “doctissimus condiscipulus nostre”  [2, 3]. 

Aos 18 anos, em 1529, os seus mestres de cirurgia confiaram-lhe duas enfermarias dos 

Hospitais de Santa Cruz e Santa Branca, dando testemunho da elevada consideração em que 

era tido. (Cent.VI, cur.100) [2, 3, 6].  

Além da sua dedicação à Medicina estudava música e matemática o que tudo 

constituía o bacharelato em Artes. Foi um estudante brilhante e concluiu a licenciatura 

podendo adornar-se com os títulos de físico, médico e doutor e podendo exercer Medicina em 

qualquer parte do mundo [1].  

A data de conclusão do seu bacharelato tem suscitado dúvidas. A maioria dos autores 

rege-se pela data proposta por Maximiano Lemos, 1529 [6]. Existem dúvidas se este se tornou 

Doutor. No rosto dos livros muitas vezes apresenta-se como medicus e physicus, outras como 

doctor. A maioria dos estudantes contentava-se com o Bacharelato. Pensa-se que Amato 

obteve a licença - título aspirado pelos Salamanquinos talentosos e aplicados [3].  

 



Amato Peregrino 

 

 Em 1529 regressa a Portugal na companhia de Luís Nunes (1553-1645). Viajou por 

todo o país. É de crer que o motivo que o levara a realizar estas viagens seria a procura de 

plantas indígenas devido ao seu interesse pela botânica [2, 6]. Estabeleceu-se em Lisboa e 

praticou clínica (Cent.II, cur.31). A capital atraiu-o mais que outras terras. Enaltece Lisboa 

classificando-a como soberba Rainha dos mares (Cent.III, cur. 13) [8]. 

No seu país, Amato teve cinco pontos de atração, o seu berço Castelo Branco, Évora, 

Coimbra, Santarém e Lisboa [3]. Em Castelo Branco, refere casos clínicos ali observados como 

o caso de um homem chamado Silva cuja mulher encorpada, deitando-se por cima dele no ato 

conjugal, destrói-lhe a veia cava (Cent.5, cur.86). Em Évora, relata o caso de uma menina que 

por amor endoidecera (Cent.III, cur.56). Em Coimbra, descreve o caso de uma menina 

hermafrodita, Maria Pacheca, “a qual chegada à puberdade em vez de lhe rebentarem os 

mênstruos, deitou fora um priapo até então recolhido”(Cent. II, cur.39). [3] 

Amato, seguidor praxista, “dos ares, das águas e dos lugares” traça a topografia de 

Lisboa e as caraterísticas climáticas, delineando as suas virtudes naturais (Cent.III, cur.13). O 

tremor de terras, em 1531, deixa Amato aterrorizado (Cent.VII, cur.27). Pior que os abalos de 

terra surge a peste endémica em Lisboa. Descreve a sujidade na cidade, a falta de higiene dos 

habitantes, as ruas com estrume, pormenores como a presença de corpos de escravos 

entregues à podridão das ruas. O saneamento básico da época restringe-se apenas a dois 

canos de esgoto do Palácio real [3, 8]. Nos seus registos clínicos consta um caso de peste em 

Lisboa. Descreve um infestado parasitário, típico do tempo em que a peste impregnava o povo 

(Cent.III, cur.58) [3].  

Teve uma larga experiência de clínico. Viajou pelo Norte e Sul da Europa. Evidenciou-se 

por um grande saber adquirido pela leitura exaustiva de obras de mestres e pelo convívio com 

sábios da Medicina e de outras Ciências. Foi reconhecido em toda a Europa como grande 

arquiatra [6, 9]. 

Após a formatura em Salamanca fez clinica em Portugal durante seis anos. Saiu do país 

em 1534. Os motivos são desconhecidos. Pensa-se que a partida se deverá a algum motivo de 

natureza politica ou religiosa, possivelmente associado à instalação da inquisição em Portugal 

em 1531 [1, 2, 6, 10]. 

Permaneceu sete anos em Antuérpia, exerceu clínica e contatou com inúmeros 

homens notáveis. Tratou Luís Vives (1492-1554), o grande humanista espanhol de um 

reumatismo gotoso das mãos. Nesta cidade flamenga, publicou a sua primeira obra, o Index 

Dioscoridis (1536), com o nome João Rodrigues de Castelo Branco, um comentário sobre os 



dois primeiros livros de Dioscórides onde retrata plantas indígenas de Portugal e fala também 

das produções da Ilha da Madeira e de São Tomé. Amato Lusitano é um nome que começa a 

adotar mais tarde [2, 9, 10].  

Em 1541, deixa Antuérpia, desembarcando provavelmente em Génova. Fixa a sua 

residência em Ferrara, onde professa a Medicina de Hipócrates e Galeno [2, 6]. Permaneceu 

em Ferrara até 1547, onde conheceu o médico António Musa Brassavola e o Professor de 

Anatomia, João Baptista Canano, com quem realizou inúmeras disseções de cadáveres 

humanos e animais, aprofundando os seus conhecimentos clínicos e anatómicos [6, 10]. 

Afeiçoado à botânica, aproveitou para os seus estudos, a feliz circunstância de haver nesta 

cidade um jardim pertencente ao opulento Marcos Pio, com plantas de raridade extrema e de 

propriedades notáveis [2].  

  Em 1547, Amato parte de Ferrara e estabelece residência em Ancona onde 

provavelmente permaneceu até 1550. Teve uma breve passagem por Veneza onde tratou 

Diogo de Mendonça, embaixador de Charles V (1500-1558), e onde conheceu alguns dos 

médicos mais famosos da cidade como Orsato, Bartolomeu Labioso e Vítor Trincavela. Em 

Roma, acompanhado de André Laguna (1499-1540), tratou o Papa Júlio III (1487-1555); 

permaneceu nesta cidade cerca de um ano, regressando em seguida a Ancona. Neste período 

publicou em Veneza a sua primeira Centúria - Centuriae Curationum Medicinalium [10].  

 Foge de Ancona. Foi alvo de perseguição dos agentes do Papa Paulo IV, rigoroso na 

repressão dos Judeus. Na sua fuga perdeu dois manuscritos, um dos quais era a Quinta 

Centúria das suas curas Medicinais que, mais tarde, conseguiu reaver e, o outro, era o 

“Commentario sobre 4ª Fen” do livro primeiro d’Avicena, que nunca chegou a ser publicado 

[2]. 

 No final de 1555, Amato refugiou-se em Pesaro com a proteção de Guido Ulbado, 

quarto Duque Urbino. Era uma cidade calma, com clima suave, condições ideais para abrigar 

um peregrino como Amato. No entanto, a sua estadia foi curta e vai para Ragusa, cidade da 

Dalmácia. Continuou peregrino. Em 1559, encontrava-se em Salónica, na Turquia, onde 

escreve a suas duas últimas Centúrias [2, 6]. Os casos relatados nesta última Centúria são 

observações clínicas que ocorreram nesta cidade entre 1559 e 1568. A sua última Centúria dá-

nos um conhecimento rico sobre a sua prática médica nesta cidade, descreve as doenças que 

identificou e tratou, as caraterísticas da sociedade onde vivia, tradições e ocupações [6, 10].  

Morreu vítima de peste, auxiliando vítimas de peste, a 21 de janeiro de 1568 [2, 6]. 

 

 

 



A Obra 

 

Escritor brilhante, publicou casos clínicos de diversa índole e abrangendo todos as 

áreas da Medicina. Dos seus livros são conhecidos pelo menos sessenta e três edições 

completas, além de outras obras parciais. Num período de cento e dezoito anos foi 

identificada uma edição do Index Dioscoridis (1536), onze edições de Ennarrationes (1553 a 

1577) e cinquenta e uma das Centuriaes (de 1551 a 1654) [1]. 

A obra de Botânica Médica precedeu a do patologista. A Primeira Centúria é data de 

dezembro de 1549. O seu trabalho estende-se até à Sétima Centúria, publicada em Salónica, 

no ano de 1568. Em cada Centúria existem 100 casos clínicos descritos e comentados pelo 

autor [9]. Propunha-se escrever mais três Centúrias, não sobre casos clínicos: “(…) o nosso 

Dioscórides cujas coleções encherão a Oitava Nona e Decima Centúrias.” [6] 

Os Comentários à obra de Dioscórides e as Centúrias são registos clínicos enriquecidos 

por uma crónica descritiva, mundana e social da sua época. Assumem carater de uma crónica 

que retracta a Historiografia do séc. XVI, tornando-se representativo do meio científico e social 

do Renascimento [3, 6]. 

Amato dedicou-se à anatomia, tornando-se professor na Universidade de Ferrara, 

sendo o primeiro Professor de Anatomia em uma Universidade estrangeira. João Batista 

Canano era colaborador de Amato. Eram amigos e nutriam admiração mútua. Canano 

dissecava, enquanto o nosso Lusitano prelecionava. Amato não era simples teórico, os seus 

livros apresentam inúmeras descrições de autópsias animais e humanas que utilizava para 

conhecer e ensinar a anatomia normal e patológica [5].  

Não restam dúvidas que a descrição das válvulas das veias se encontra num dos 

famosos livros de João Rodrigues de Castelo Branco, a Primeira centúria de curas medicinais. 

Apesar de alguns anatomistas atribuírem esta descoberta a Jerónimo Fabrício de 

Acquapendente, que o demonstrou em 1574, vinte e sete anos depois do observado em 

Ferrara por Amato e o seu camarada Canano [5]. Este descreve na Primeira Centúria “ ...a veia 

ázigos nunca mais devolve para a veia cava o sangue que dela recebe e está tão bem fabricada 

no seu orifício que tem certas válvulas (ostiola) que se abrem para receber o sangue, mas 

depois se fecham de maneira que não deixam mais retorcer  (remittere) o sangue recebido…”. 

Verifica-se que ao conceito anatómico destes investigadores não correspondeu a verdadeira 

interpretação fisiológica da circulação do sangue, na época dominada pelas ideias galénicas. 

Julgava-se que a corrente circulatória ocorria no sentido oposto aquele que realmente se faz. 

Na época nem Amato, nem Vesálio (1514-1564), nem Falópio(1523-1562), nem Dunus, 

anatómicos de fama imortal, souberam compreender desde logo a importância desta 



descoberta para a fisiologia, que preparou o advento dos fisiologistas em épocas posteriores, 

em particular de William Harvey e outras escolas [5, 11]. 

Dedicou-se a todas as áreas da medicina, não incidindo em nenhum ramo médico. A 

título de exemplo passo a citar diversos casos clínicos na àrea da Urologia. Nas suas Centúrias 

são relatados vários casos como hipospadias (Cent.I, cur.23), nefrite e litíase (Cent.I, cur.24), 

cálculo uretral extirpado por uretrotomia externa (Cent.I, cur.42), nefrite e reumatismos 

curados pela terebentina (CentI, cur.63), incontinência urinária (Cent.II, cur. 11), 

hermafroditismo (Cent.II, cur.39), cistite e orquite com abcesso e fístulas urinárias (CentII, 

cur.61), hematúria crítica numa febre (Cent.II, cur.93), febre maligna com gonorreia (Cent.III, 

cur. 61), supressão de urina (Cnt.IV,cur.10), apertos da uretra (Cent.IV, cur.19), fimose, 

gonorreia e sífilis (Cent. IV, cur.69), fimosis com aderência e respectiva cirurgia (Cent.V, cur.17), 

ulceras nos rins e bexiga (Cent.V, cur. 100), retenção de urina numa criança de seis anos 

(Cent.VI, cur12), cistite numa menina ao emitir urina jumentosa com deposito esbranquiçado, 

cura com injeções vesicais (Cent. VI, cur. 58), expulsão de calculo urinário do tamanho de uma 

azeitona (Cent.VI, cur. 59), abcesso do períneo (Cent.VI, cur. 81) e cálculos urinários que 

desapareceram pelo uso das avelãs nas refeições (Cent.VI, cur. 78 e 92). Inúmeras vezes 

realizava intervenções cirúrgicas,  assim como injeções vesicais e cateterismo uretral [5].   

 Segundo Amato o inventor do método das velinhas para destruir os cálculos uretrais 

foi Alderete (1510-1600), um célebre Professor da Universidade de Salamanca. Amato 

empregou o novo método num individuo de vinte e cinco anos que tinha militado em África e 

na Ásia, que por motivo de blenorragia contraiu uma estritura uretral [2]. Filipe, um cirurgião 

Português acompanhou-o, aprendeu o método e, mais tarde, vulgarizou-se como inventor do 

método. Amato defende-se, reivindica os seus direitos e diz ter empregue o método na 

presença de Filipe, acusando-o de pretensioso. Cita algumas testemunhas que assistiram ao 

tratamento, como os médicos Luís Nunes (1553-1645) e Jorge Henriques (1545-1622), assim 

como o astrónomo Manuel Lindo [2, 5, 8].  

Dedica um dos seus casos clínicos à peste. Refere não haver nenhum remédio, admite 

que o melhor seria uma fogueira como leu ter feito Hipócrates, feita com lenha, arbustos, raiz 

e ervas suaves. Segundo este devia evitar-se que os organismos respirassem. Acrescenta ainda 

que Apolónio recomenda não nos retirarmos com as mãos por lavar (Cen.VII, cur 2.). [6]. 

Morreu vítima de peste, assistindo as vítimas de peste, a 21 de janeiro de 1568 [2, 6] 

João Rodrigues de Castelo Branco sempre apresentou grande interesse pela botânica. 

A obra que se dedica a esta ciência é um comentário sobre os livros de Dioscórides que tratam 

de matéria médica. Apresenta um grande número de plantas, a maioria são produtos de solo 

português. As anotações de Amato são feitas com base nos trabalhos de Matthiolo (1501-m), 



Leoniceno, Ruellio, Laguna (1499-1559), Brasavola (1490-1554), entre outros. Nas suas 

investigações, tentou sempre obter esclarecimentos fidedignos principalmente em relação a 

produções portuguesas [2].  

Nesta época a Casa das Índias em Lisboa era o armazém alfandegário onde 

despejavam as frotas de Goa de Mina. Era um mostruário completo de tudo o que as 

navegações e comércio português introduzia na Europa. Amato foi dos primeiros a olhar as 

drogas luso-indianas sob o ponto de vista botânico e médico. Deslumbrava-o a glória 

conquistadora de Portugal (Disc.LI, en.19). Amato acreditava que muito se devia aos 

Portugueses que além de abrirem novos reinos, trouxeram novas descobertas ao mundo, 

nomeadamente na medicina (Disc. LI,en.15) [3].  

 

Conclusão 

 

Amato, reconhecido como um verdadeiro patriota, tornou-se uma figura notável da 

história científica, uma glória do nosso País. Médico do séc. XVI, devoto à medicina, e a todas 

as suas áreas. Escreveu inúmeras obras, expondo as suas doutrinas sobre a medicina, a 

anatomia, a epidemiologia e a botânica.  

Os seus trabalhos apresentam um vasto material historiográfico. As suas sete 

Centúrias, entre outras obras, permite-nos perscrutar retrospetivamente a sua sociedade e o 

seu quotidiano como nenhuma outra escrita no seu tempo. 
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e da sua sugestão quanto à aceitação ou recusa para publicação do manuscrito.
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A submissão de qualquer tipo de artigos à AMP deve ser feita exclusivamente por correio electrónico, seguindo com atenção as 
normas indicadas de seguida.
Deverão ser enviados num único correio electrónico apenas os seguintes ficheiros, utilizando estas designações no nome do ficheiro:
• Submissao
• Texto_principal
• Figura (tantos ficheiros quantas as figuras)
No e-mail deverão os autores indicar caso não desejem ser incluídos na base de dados de revisores da AMP para futuros contactos.

Normas gerais
a) submissão
O ficheiro «Submissao» tem que ser remetido através do preenchimento do formulário que se encontra disponível no site e que 
inclui o seguinte conteúdo:
- Folha de título
- lista de autores
- check list

- Folha de título
A Folha de Título deve indicar o tipo de artigo e a razão da submissão (a mais-valia resultante da respectiva publicação). O envio 
da folha de título implica a Declaração de Responsabilidade que certifica que o artigo não foi submetido a outra entidade e que 
todos os autores contribuíram de forma significativa para a sua elaboração. A Folha de Título confirma de forma inequívoca que 
todos os autores têm conhecimento da presente submissão e com ela concordam. 
A Folha de Título contém o título do artigo, o tipo de artigo (ver os tipos de artigo permitidos pela AMP e respectivas normas), 
identificação do autor que ficará responsável pelo contacto com a revista e prestação de informações aos co-autores; deverá 
igualmente indicar e referir o número de palavras do artigo, o número de palavras do resumo, o número de referências, de tabelas 
e de figuras. Estas informações, incluindo a autoria, não podem ser referidas em mais nenhum local do artigo.
Título: o título do artigo (independentemente da sua tipologia) deve ser conciso e não deverá exceder os 120 caracteres. Não se 
aconselha a utilização de subtítulos. Deverá ser claramente identificativo do conteúdo do texto e não deverão utilizar-se títulos 
alegóricos ou metafóricos.
Agradecimentos: os agradecimentos deverão ser colocados apenas na folha de título. Caso a pesquisa tenha usufruído de pa-
trocínios externos, este facto deverá ser referido nos agradecimentos. Caso tenha sido recebido financiamento público, deverá 
indicar-se a referência completa do projecto financiado.
Conflito de interesses: os autores deverão comunicar na folha de título a existência ou inexistência de laços financeiros/conflitos 
de interesse com a instituição que patrocinou a pesquisa. Caso não existam quaisquer conflitos, deverão incluir a seguinte afir-
mação: Os autores declaram a inexistência de conflitos de interesse. 

-lista de autores 
Inclui o nome e filiação profissional de todos os autores. A normalização dos nomes é essencial para a indexação nas bases de 
dados, especialmente nas estrangeiras.
Os autores deverão identificar-se sempre: com um nome (apenas um e apresentado em minúsculas), um segundo nome (opcional, 
mas apenas um e que deverá igualmente ser apresentado em minúsculas) e um apelido (que deverá ser escrito em maiúsculas).
Exemplo: João A. COSTA ou João António COSTA
Se o autor quiser utilizar dois apelidos (não se aceitarão mais do que dois apelidos), deverá colocar os dois em maiúsculas.
Exemplo: João A. COSTA SILVA ou João António COSTA SILVA
O uso de partículas no apelido (de, da, e) não é aconselhado. No entanto, se algum autor desejar utilizá-las, deverá considerá-las 
como parte do apelido e escrevê-las em maiúsculas.
Exemplo 1: João A. COSTA DA SILVA 
Exemplo 2: João DA COSTA

3. FicHeiros a submeter
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- check list
Deve preencher sempre a check list e submeter o artigo apenas quando cumpra todos os requisitos constantes da mesma.

b) texto principal
Num ficheiro, chamado ‘texto_principal’, que começa com o título do artigo (o mesmo título em português e em inglês), deverá 
ser enviado o resumo em português (máximo: 350 palavras), e a sua versão em inglês (tem que corresponder a uma tradução 
fidedigna do resumo em português), e o texto do artigo, sem figuras (que são enviadas à parte) mas incluindo, no final, as tabelas. 
A AMP não usa palavras-chave.

Referências bibliográficas: de acordo com as Normas para uniformização dos Manuscritos submetidos a Revistas Biomédicas 
do ICMJE, e seguindo o estilo da U.S. National Library of Medicine. As referências deverão numerar-se pela ordem de apare-
cimento no texto, e devem ser colocadas no fim do ficheiro texto_principal pela mesma ordem da numeração. Não deverão ser 
incluídos na lista de referências quaisquer artigos ainda em preparação ou observações não publicadas, comunicações pessoais, 
etc., tais inclusões só são permitidas no corpo do artigo (ex: P. Andrade, comunicação pessoal).
Legendas das figuras: Após as referências bibliográficas, ainda no ficheiro «texto_principal», envie uma legenda detalhada 
(sem abreviaturas) para cada figura, referencie a figura no texto e indique a sua localização aproximada no corpo do texto com 
o comentário “Inserir Figura nº 1… aqui”.
Tabelas: É obrigatório o envio das tabelas a preto e branco no final do ficheiro «Texto_principal». As tabelas devem ser elaboradas 
e submetidas em documento word, em formato de tabela simples (simple grid), sem utilização de tabuladores, nem modificações 
tipográficas. Todas as tabelas devem ser mencionadas no texto do artigo e devem ser numeradas pela ordem que surgem no texto. 
Indique a sua localização aproximada no corpo do texto com o comentário “Inserir Tabela nº 1… aqui”. Neste caso os autores 
autorizam uma reorganização das tabelas caso seja necessário.
Abreviaturas: não é permitido o uso de abreviaturas idealizadas pelos autores, limitando-se o seu uso às abreviaturas comum-
mente aceites na literatura biomédica (SIDA, OMS, etc..) As abreviaturas utilizadas devem ser objecto de especificação anterior. 
Símbolos e unidades de medida: deverão utilizar-se as unidades incluídas no Sistema Internacional de Unidades (S.I.Units, the 
SI for Health Professions, WHO, 1977). Os números de um a dez devem ser escritos por extenso, excepto quando têm decimais 
ou se usam para unidades de medida. Números superiores a dez são escritas em algarismo, salvo no início de uma frase.

c) Figuras
Os ficheiros «figura» podem ser tantos quantas imagens tiver o artigo. Cada um destes elementos deverá ser submetido em 
ficheiro separado, obrigatoriamente em versão electrónica, pronto para publicação. As figuras (fotografias, desenhos e gráficos) 
não são aceites em ficheiros word.
As legendas têm que ser colocadas no ficheiro «texto_principal».
Caso a figura esteja sujeita a direitos de autor, é responsabilidade dos autores do artigo adquirir esses direitos antes do envio do 
ficheiro à AMP.
Só são aceites imagens de doentes quando necessárias para a compreensão do artigo. Se for usada uma figura em que o doente 
seja identificável deve ser obtida e remetida à AMP a devida autorização. 
• Fotografias
Devem ter uma das seguintes extensões: tiff, jpeg, psd. O tamanho dos ficheiros terá de ser no mínimo de 300 dpi’s ao tamanho 
real da publicação (mínimo 80mm de largura – correspondente ao espaço de uma coluna).
• Desenhos e gráficos
Os desenhos e gráficos devem ser enviados com uma resolução mínima de 600 dpi. Estas figuras deverão ser enviadas prefe-
rencialmente numa das seguintes extensões: AI (adobe ilustrator), EPS, CDR (Corel Draw). As fontes devem ser transformadas 
em curvas ou enviadas à parte.
Permite-se o envio de desenhos e gráficos com extensão fotográfica (tiff, jpeg, psd). Neste tipo de ficheiro o tamanho terá de ser 
no mínimo 300 dpi ao tamanho real da publicação (largura mínima: 80 mm, correspondente a uma coluna), ou em PDF (de alta 
qualidade com as fontes embebidas ou convertidas em curvas).
Os gráficos poderão ser enviados em ficheiros Excel (no tamanho mínimo 9).



4www.actamedicaportuguesa.com

4. tipos de artigo e reQuisitos

editorial
Artigo elaborado pelo Conselho Editorial da revista ou a convite do mesmo, sobre tema específico; Deve conter 1200 – 1500 
palavras e um máximo de 15 - 20 referências bibliográficas e só pode conter 1 tabela ou 1 figura. Um Autor que pretenda submeter 
para publicação um editorial não solicitado deve entrar em contacto previamente com o Editor-Chefe.

perspectiva
Artigos elaborados a convite do Conselho Editorial que podem cobrir grande diversidade de temas com interesse nos cuidados 
de saúde, problemas actuais ou emergentes, gestão e política de saúde, história da medicina, ligação à sociedade, etc. Um Autor 
que deseje propor um artigo desta categoria deverá remeter previamente ao Editor-Chefe o respectivo resumo, indicação dos 
autores e título do artigo para análise.
Deve conter no máximo 1200 palavras e um máximo de 10 referências bibliográficas e só pode conter 1 tabela ou 1 figura.

revisão
Os artigos de revisão são elaborados a convite do Conselho Editorial. Um Autor que deseje propor a publicação de uma revisão 
não solicitada deverá remeter previamente à AMP o respectivo resumo, indicação dos autores e título para análise.
Os artigos de revisão seguem os mesmos processos editoriais e de peer-review que os artigos originais.
Uma revisão não pode exceder as 3500 palavras e não tem limite do número de referências, com um máximo de 5 tabelas ou 
figuras (total).

original
Artigos originais não podem exceder as 4000 palavras, excluindo o resumo, um total máximo de 6 figuras ou tabelas, e até 60 
referências.
Deve ser sempre subdividido em 5 secções: 
introdução, material e métodos, resultados, discussão, e conclusão.
A introdução deve conter uma revisão do estado da arte que ajude a compreensão do estudo. No final da introdução, deverão 
ser declarados com clareza os objectivos do estudo.
Métodos: devem ser descritos de modo a que o leitor entenda como foi realizada a pesquisa. Em pesquisas com seres humanos, 
é necessário informar a existência de consentimento informado, e da submissão à Comissão de Ética para a investigação ou à 
Comissão de investigação da Instituição dos Autores.
Resultados: devem ser apresentados de maneira coerente e estar ligados aos objectivos e métodos anteriormente descritos.
Discussão: deve reiterar os principais resultados do trabalho, comentar aspectos negativos do mesmo, discutir e comparar a 
importância e implicações dos resultados e referir as limitações ao estudo encontradas pelos autores.
Conclusão: o autor deve abster-se de deduções ou infe¬rências não baseadas nos resultados de seu estudo.

caso clínico
Breves relatórios que apresentam uma avaliação crítica de determinado percurso clínico nos quais se pretende realçar alguns 
elementos específicos como associações clínicas, relatórios de reacções adversas ou outras associações relevantes.
Os casos clínicos não podem ter mais de 3 autores. O texto não pode exceder as 750 palavras, ter um máximo de 1 tabela ou 1 
figura e até 5 referências. 
imagens em medicina
Imagens de condições médicas. Estes artigos pretendem capturar a noção de potencial diagnóstico visual e de diversidade que 
os médicos experienciam na sua prática clínica.
Só são aceites fotografias originais, de alta qualidade, sem prévia publicação. Devem ser enviados dois ficheiros: um com a 
qualidade exigida para a publicação de imagens e outra que serve apenas para referência em que o topo da fotografia deve vir 
indicado com uma seta.
Deve incluir um título com um máximo de 8 palavras e um texto com um máximo de 150 palavras onde se dê informação clínica 
relevante, incluindo um breve resumo do historial do doente, dados laboratoriais relevantes, terapêutica, e condição actual. Não 
pode ter mais do que 3 autores e 5 referências.
Para informação sobre o envio de imagens digitais consultar as «Normas técnicas para a submissão de figuras, quadros ou 
fotografias»
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guidelines / Normas de orientação
As sociedades médicas ou os colégios das especialidades que desejem publicar na AMP recomendações de prática clínica, deverão 
contactar previamente o Conselho Editorial e submeter o texto completo e a versão para ser publicada. O Editor-Chefe poderá 
colocar como exigência a publicação exclusiva das recomendações na AMP.
Poderá ser acordada a publicação de uma versão resumida na edição impressa cumulativamente a à publicação da versão com-
pleta no site da AMP.

cartas ao editor
Apresentação de comentários críticos sobre artigos publicados na AMP. Neste caso a carta só é aceite se enviada ao Editor em 
tempo de ser publicada numa das duas edições seguintes à da publicação do artigo e não pode exceder as 200 palavras.
Outros temas de investigação com interesse na área da medicina. Neste caso o texto não ultrapassará as 400 palavras.
Em qualquer dos casos, a contagem de palavras exclui o título, bibliografia, assinatura dos autores, tabela ou figura.
As cartas só poderão ter um máximo de 5 referências bibliográficas e uma tabela ou uma figura e só poderão ser assinadas por 
um máximo de 3 autores. Caso seja aplicável, as respostas dos autores devem ter as mesmas características.

errata
Após a publicação dos artigos (seja online, seja na versão impressa), apenas se efectuam alterações sob a forma de Errata, que 
incluirá indicação do URL do artigo. 

Todos os tipos de artigo devem ser preparados de acordo com as normas internacionais do ICMJE. Artigos que não cumpram as 
normas editoriais serão recusados liminarmente pela redacção e não serão enviados para análise dos revisores.
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Figura.1- Primeira e Segunda Centúrias e Terceira e Quarta Centúrias. 

 

 

 



 

Figura.2- Rosto da Primeira e Segunda Centúrias de Amato Lusitano 



 

Figura.3- Rosto da Terceira e Quarta Centúrias de Amato Lusitano 

 

 



 

Figura. 4- Rosto da obra Index Dioscorides  

 

 

 



 

Figura.5- Rosto da obra de Maximiano Lemos 


