COLEÇÃO JACINTO SIMÕES

BIBLIOTECA MÉDICA PROFESSOR DOUTOR
JACINTO SIMÔES

Âmbito
A Coleção Biblioteca Médica Professor Doutor Jacinto Simões, doada à Faculdade de Ciências
Médicas em 2015, para fins de estudo e investigação, contém exemplares dos seus trabalhos
científicos e livros da respetiva biblioteca pessoal nas áreas da nefrologia e medicina em geral.

Retrato Biográfico
José Jacinto de Sousa Gonçalves Simões (1925-2010) médico e pioneiro da nefrologia (tratamento
da insuficiência renal, por hemodiálise e transplante) em Portugal, professor da Faculdade de
Ciências Médicas da UNL, fez parte duma geração que modulou a evolução da Medicina portuguesa
no século XX, pela sua capacidade de liderança e de intervenção na área médica.
A nível dos Cuidados Intensivos criou nos anos 60 a Unidade de Reanimação no Hospital Curry
Cabral, que viria a constituir um marco na substituição da função renal, inicialmente em 1962 pelo
tratamento da Insuficiência Renal Aguda, posteriormente com a criação duma Unidade de
Tratamento Dialítico da Insuficiência Renal Crónica em 1965, culminando nos anos 69-70 com a
tentativa de cinco transplantações de rim de dador vivo, apesar das incipientes histocompatibilidade
e imunossupressão da época.
Em 1981 iniciou no Hospital de Santa Cruz, onde era Diretor Clínico do Serviço de Nefrologia, a
técnica da Diálise Peritoneal Contínua Ambulatória e em 1985 relançou o programa de
Transplantação Renal.
Jacinto Simões manteve sempre ao longo da sua vida uma intervenção constante na vida social e
política, a par de uma postura intervencionista no desenvolvimento da Nefrologia em Portugal.
Republicano, entra para o MUD juvenil (Movimento de Unidade Democrática, em 1946) era um
homem de cultura, de tertúlias, tendo publicado neste âmbito os livros de poesia “Latitudes" (1999),
"Recaídas" (2001) e "Poemas Imprevistos" (2003).

Conteúdo
A Coleção Jacinto Simões consiste em artigos de revista, separatas, livros, relatórios e outra
documentação de caráter científico.
Estes exemplares armazenados nos armários do topo sul do Piso-1 da Biblioteca NMS|FCM
destinam-se a ser consultados presencialmente na sala de leitura. Não são objeto de empréstimo
domiciliário.

Acesso à Coleção
Restrições de Acesso
O horário de consulta decorre entre as 9:30-17:30h na sala de leitura da Biblioteca.
Restrições de Utilização
Estes exemplares destinam-se a fins de estudo e investigação e os interessados deverão ter Cartão
de Utilizador (inscrição no Balcão de Atendimento, Piso 0).Não são alvo de empréstimo para o
exterior.

Pesquisa da Coleção
Através da homepage da Biblioteca FCM em Catálogo FCM > Selecionar base de dados Coleção
Jacinto Simões e pesquisar por Autor, Assunto e Palavra:
Autor
Simões, Jacinto
Assuntos
Terminologia MESH,por áreas: Nephrology, Medicine, Cardiology, Surgery, etc.(para saber quais ,
pesquise o Indice de Assuntos da base de dados)

Inventário da Coleção
Trabalhos académicos Prof. Doutor Jacinto Simões (Estante 1, prateleiras 1-2)
Biblioteca pessoal (restantes prateleiras)

