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Diariamente confronto-me com colegas que dão pouca relevância 
ao Bê À Bá da Medicina. Esses tentam compensar as lacunas com 
uma Medicina defensiva, baseada na exclusão de todas os possíveis 
diagnósticos. Para isso multiplicam os exames complementares.
Claramente que esse não será o melhor caminho.

São múltiplos os exemplos mas destaco apenas dois: a tosse e a febre

A Tosse
Não existe nenhuma associação de exames que informem mais do 
que analisar cuidadosamente:

-  Os dois tempos da tosse (inspiratório e expiratório): a ausência 
de tempo inspiratório, de imediato sugere ou a presença de 
secreções exclusivamente nas vias aéreas superiores (a sinusite, 
o síndrome sino-brônquico) ou a tosse psicossomática

-  Se o tempo expiratório tem um ou dois impulsos de fluxo aéreo 
(que sugere processo inflamatório das vias áreas de grande 
calibre) ou se é mais prolongado e entrecortado, que sugere 
processo inflamatório dos brônquios de pequeno calibre, típico 
dos vírus e das bactérias intracelulares.

Também o conhecimento da ausência de recetores nos bronquíolos 
terminais e nos alvéolos, ajuda a perceber o porquê da ausência de 
tosse ou apenas tosse escassa nas pneumonias lobares.

A Febre
Não deixa de ser surpreendente que a maioria dos profissionais de 
saúde não saiba como foi definida a temperatura normal. Desconhecem 
que foi baseada em estudos todos transversais. 
Isto é, essas temperaturas não representam a temperatura do 
indivíduo, mas sim da população. E o que se considera febre, é o 
Percentil 99 da temperatura da população
Por outras palavras: existem indivíduos que têm temperaturas sempre 
baixas e, para os quais, a definição clássica de febre utilizada no dia-
a-dia, é um valor excessivo. 
A amplitude térmica da população e dos indivíduos, em geral é de 
2ºC (1ºC acima e 1ºC abaixo da média). Se conhecermos meia dúzia 
de registos do indivíduo, isso permite adotar uma outra definição de 
febre adaptada a qualquer indivíduo: um grau acima da média de cada 
indivíduo, no local de avaliação.
Deste modo, nos indivíduos do extremo esquerdo da curva de Gauss, 
poderemos atribuir febre (adequadamente) para valores mais baixos 
que os clássicos.

Partilho o sentimento de que, de Medicina, também sei muito pouco. 
Mas esforço-me, todos os dias, em aprender sobretudo o Bê-À-Bá: 
anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacocinética e semiologia, entre 
outras disciplinas básicas. Essencialmente, gosto de semiologia.
Diz um provérbio africano que «os jovens correm mais depressa do 
que os anciãos; mas os anciãos conhecem a estrada».
A semiologia e o restante «Bê-À-Bà» são como os anciãos: fazem 
conhecer bem a «estrada» e evitar tempos perdidos por maus 
caminhos.

«De Medicina, o que é indispensável saber, 
não passa do Bê-À-Bá.
Mas é indispensável saber muito bem o Bê-À-Bá.».
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