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EDITORIAL

CÁ COMO LÁ… (?)
Tendo tido o privilégio de elaborar o primeiro
editorial deste ano para a nossa revista, não quero
deixar de, em primeiro lugar, desejar a todos os
Colegas um Óptimo Ano de 2009.

ANTÓNIO ARAÚJO
Membro do CRNOM

No dia 9 de Janeiro estive presente na tomada de
posse dos corpos dirigentes do Ilustre Colégio
Oficial de Médicos de la Provincia de Pontevedra, em representação do Conselho Regional do
Norte. Tive, assim, a oportunidade de ouvir o discurso do Presidente eleito para aquele organismo,
o Dr. Luís Campos Villarino, e de escutar as suas
preocupações com vários problemas que afligem
os médicos espanhóis. Falou dos anseios destes
Colegas para o próximo triénio, especialmente
das relações entre o Colégio e as Universidades,
do trabalho precário dos médicos e das carreiras
médicas. Revelou também a sua preocupação pela
degradação da qualidade de vida e pelo número
exagerado de horas que os médicos estão a ser
obrigados a realizar na nossa vizinha Espanha.
Tive ainda o privilégio de conversar com o Professor Doutor José Bermúdez, decano da Facultad de
Medicina y Odontologia da Universidade de Santiago de Compostela, sobre o apreciável número
de alunos portugueses que frequentam aquela
universidade e as possibilidades de cooperação
com aquela instituição.
Nos minutos que decorreram enquanto os ouvia,
a minha mente vagueou para o meu país. Afinal,
os problemas deles são os nossos.
A Ordem dos Médicos tem o dever e a obrigação de zelar pela Qualidade da Profissão Médica
a todos os níveis – seja a nível do ensino prégraduado, do ensino pós-graduado ou a nível do
exercício profissional quotidiano.
Ultimamente, muito se tem falado nas Carreiras
Médicas, na recertificação dos médicos, na abolição do limite de idade para trabalhar nos Serviços de Urgência, no aumento da carga horária,
em acordo colectivo de trabalho, na criação de
uma nova Faculdade de Medicina. Avizinham-se
tempos difíceis e cruciais.

A Ordem dos Médicos vai lutar pela manutenção
do tempo de formação e pela qualificação profissional, imprescindíveis à boa prática médica e à
defesa dos doentes. Em Fevereiro, a Ordem dos
Médicos vai apresentar à discussão pública um
projecto de outorga de grau de carreira baseado
na validação e avaliação inter-pares da trajectória
profissional e do adquirir de competências pelos
médicos. Entender-se-á que à Ordem dos Médicos corresponde o reconhecimento dos graus
de competência dos médicos e aos Sindicatos a
defesa de categorias profissionais, sendo lógico
que aos primeiros terão forçosamente que corresponder os segundos, com a devida e justa remuneração.
Dividirmo-nos nesta matéria é dar mais poder
ao Poder!
A Ordem dos Médicos e os Sindicatos da classe
médica têm o dever de pugnar pela dignificação da profissão médica e por regalias que sejam correspondentes à responsabilidade exigida,
devendo complementar os esforços para atingir
tais fins, que estão fortemente interligados e, no
fundo, indissociáveis. Podemos não partilhar todos das mesmas ideias, nem devemos – a isso
chama-se viver em democracia. Mas não podemos nem devemos trabalhar de costas voltadas
ou, pior ainda, uns contra os outros – os médicos assim o exigem. Há assuntos em que todos
estamos de acordo e esses devem servir-nos de
base para discutirmos e consensualizarmos nos
assuntos mais difíceis. Avizinham-se tempos
difíceis e cruciais – os médicos não entenderão
o contrário.
António Araújo
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rias posições assumidas. É que
a importância da negociação da
revisão das Carreiras Médicas
assim o exige. É absolutamente
essencial que a Ordem e os Sindicatos Médicos se entendam no
que respeita ao novo enquadramento laboral da Administração
Pública, que tem por base a contratação colectiva.
Foi o que aconteceu no passado
dia 10 de Fevereiro, no Porto,
numa reunião em que participaram o Conselho Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos Médicos, a Comissão
Executiva da FNAM e o Secretariado Nacional do
SIM. De facto, desta reunião resultou um conjunto
de princípios transformados em acordo que assumiu a forma de comunicado conjunto (que a seguir
se transcreve), clarificador do papel de cada uma
das Instituições referidas no processo de negociação
da revisão das Carreiras Médicas. Ainda bem que
tal aconteceu. Em matéria tão delicada e estruturante para os médicos nos próximos anos é bom que
tal acordo exista e seja rigorosamente cumprido. Os
médicos devem ser sempre defendidos por quem
possa, em cada momento, estar nas melhores condições para o fazer da forma mais eficaz possível.
Com resultados mais positivos e menos efeitos laterais. Para que a revisão das Carreiras Médicas possa
ser uma boa realidade e não uma má realidade.
Aqui ficam expressas as minhas sentidas congratulações e o desejo de uma negociação coroada de
êxito a todos aqueles que transformaram a sua fé,
vontade e querer num momento de nobreza para
todos os médicos. Bem Hajam!
Foto: António Pinto
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AS CARREIRAS MÉDICAS:
UM OBJECTIVO E UMA LUTA
COMUNS
O momento actual tem sido fértil em acontecimentos diversos, muitas vezes difíceis de explicar e que
muitas vezes ficam mesmo sem explicação. Este
pulsar de acontecimentos é transversal à Sociedade
e naturalmente atinge a Medicina e os médicos. É
preciso saber encontrar o rumo a seguir, aquele
que nos indica o caminho que melhor permite alcançar os objectivos traçados. Sempre com vista à
defesa do rigor e qualidade da medicina praticada e
no respeito pela dignidade, ética e deontologia dos
médicos.
Nos últimos meses, muito se tem falado sobre as
Carreiras Médicas. Publicamente e privadamente. A
Ordem dos Médicos e os Sindicatos Médicos. É bom
informar as pessoas, ouvir a sua opinião, discutir
pontos de vista, ter em atenção pontos essenciais.
Mas, também é fundamental concertar posições,
acertar pontos de vista, saber gerir sensibilidades,
saber estar e sentir o momento no confluir das vá-

Miguel Guimarães
Vice-Presidente do Conselho Regional do Norte da OM
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A REVISÃO DAS CARREIRAS MÉDICAS ESTÁ
NA ORDEM DO DIA. O MINISTÉRIO DA
SAÚDE JÁ APRESENTOU DOIS PROJECTOS
DE DECRETOS-LEI, MAS OS PRIMEIROS PARECERES DAS MAIS DIVERSAS INSTITUIÇÕES
FORAM NEGATIVOS. AS PROPOSTAS, ALIÁS,
ESTÃO MUITO LONGE DE SEREM CONSENSUAIS. A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS, A FEDERAÇÃO
NACIONAL DOS MÉDICOS E O SINDICATO
INDEPENDENTE DOS MÉDICOS EXPLICAM,
EM ENTREVISTAS À NORTEMÉDICO, AS
MEDIDAS QUE REPUDIAM E AS SOLUÇÕES
QUE APRESENTAM. O ALARGAMENTO DO
HORÁRIO DE TRABALHO, O NÚMERO DE
GRAUS E CATEGORIAS, O REGIME REMUNERATÓRIO, A AVALIAÇÃO PARA EVOLUÇÃO
NA CARREIRA SÃO APENAS ALGUNS DOS
TEMAS EM DESTAQUE. OS DADOS ESTÃO
LANÇADOS E AS NEGOCIAÇÕES PRESTES A
ARRANCAR.
Texto Patrícia Gonçalves

Nota do Editor: As entrevistas que se seguem foram
realizadas durante o passado mês de Janeiro.
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PRESIDENTE DA SRNOM, JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA, SOBRE AS
NEGOCIAÇÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

«DEVE HAVER SINTONIA
ENTRE ORDEM E
SINDICATOS»
A NOVA PROPOSTA DE

de surpresa com os
documentos que nos
foram enviados pelo
Ministério da Saúde.
Existem alguns artigos
que me parecem estar
bem feitos, mas existem outros que são um
perfeito disparate.

AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA
OS MÉDICOS NÃO FAZ,
NA OPINIÃO DE JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA,
QUALQUER SENTIDO.
SRNOM TRATA-SE DE
UMA “RECERTIFICAÇÃO
ENCAPOTADA” QUE NEM
SEQUER PREVÊ CONSEQUÊNCIAS PARA OS QUE
NÃO A CUMPRAM. POR
ISSO, “OS EXAMES CURRICULARES DEVEM CONTINUAR A SER O FACTOR DE AVALIAÇÃO”,
DEFENDE. NUMA ALTURA EM QUE AS NEGOCIAÇÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTÃO A COMEÇAR, O RESPONSÁVEL ACREDITA QUE O SUCESSO DA CONCERTAÇÃO

Acredita que o facto
da ministra da Saúde,
Ana Jorge, e do secretário de Estado
da Saúde, Manuel
Pizarro, serem médicos, pode contribuir para um maior
consenso em torno
da revisão das carreiras médicas?
É verdade que são médicos, mas também é verdade
que, actualmente, não exercem. Estão em cargos
governativos e, portanto, têm de cumprir com o
que está estipulado pelo Governo. Poderão perceber
melhor do que estamos a falar, mas não é por isso
que vão mais facilmente ceder ao que a Ordem ou
os sindicatos querem.
Foto: António Pinto

PARA O PRESIDENTE DA

SOCIAL SÓ SERÁ POSSÍVEL SE ORDEM E SINDICATOS ESTIVEREM EM SINTONIA.
(nortemédico) – Os projectos de decreto-lei apresentados pelo Ministério da Saúde diziam que a
Ordem dos Médicos foi ouvida no processo. Foi,
ou não?
(J. P. Moreira da Silva) – Praticamente todos os projectos de decreto-lei relacionados com os médicos
passam pela Ordem. Sobre a revisão das carreiras médicas, a Ordem foi ouvida, mas não para
o que estava escrito nos projectos de decretos-lei.
Pelo contrário, fomos completamente apanhados

O que pensa de ser a Ordem dos Médicos a avaliar e a atribuir os títulos?
Os médicos estão a trabalhar em vários tipos de
regimes, desde a função pública, aos contratos individuais de trabalho, ao sector privado e social…
Os médicos têm, portanto, de ser enquadrados e
penso que quem melhor o pode fazer é a Ordem.
Agora, tenho as minhas dúvidas sobre a possibilidade de ser a Ordem a atribuir, sozinha, os títulos.
Considero que seria muito mais eficaz que essa
responsabilidade fosse partilhada com o Ministério
da Saúde. Por um lado, a Ordem dos Médicos tem o
know-how e, por outro, o Ministério da Saúde pode
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impor aos privados este tipo de sistema, uma vez
que pode estabelecer as convenções sob o princípio
de determinadas regras.
De que forma avalia o facto de os médicos estarem sujeitos, de cinco a cinco
anos, a um exame?
Não se trata de uma avaliação. O que está
expresso na proposta do Ministério da
Saúde é uma recertificação encapotada. De qualquer
das formas, não concordamos com esta proposta,
pois nunca foi esse o entendimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Actualmente, estamos sujeitos a uma avaliação curricular, para evoluirmos
na carreira, até porque temos, essencialmente, uma
actividade assistencial e não científica. Portanto,
não faz sentido colocar na avaliação proposta pelo
ministério a publicação de artigos científicos. Obviamente, nenhum médico deixa de aprofundar conhecimentos e mesmo de publicar artigos, uma vez
que o internato médico nos estimula a isso. Agora,
o que é proposto pelo Ministério da Saúde não faz
qualquer sentido, até porque nem se percebe o que
acontece a quem não se sujeita a essa recertificação.
É o que acontece, por exemplo, nos EUA e em Inglaterra, onde não acontece nada a quem não cumprir
a recertificação. O SNS sempre viveu de exames
curriculares e é assim que deve continuar.

“MINISTÉRIO PROPÕE
RECERTIFICAÇÃO
ENCAPOTADA”

agora vai arrancar e, por isso, estamos em muito boa
altura para conversarmos uns com os outros e estabelecermos metas. Deve haver sintonia entre aquilo
que a Ordem quer e o que os sindicatos querem.
Mas fala na Ordem e nas estruturas sindicais. As
restantes associações devem ou não ser ouvidas
em todo este processo de revisão das carreiras
médicas?
A Ordem e os sindicatos vão sentar-se à mesma
mesa para discutir o assunto, mas considero que
também é muito importante que o Ministério da
Saúde ouça as associações médicas, como a de Clínica Geral ou de Saúde Pública.
Deve haver uma ou mais carreiras médicas?
Julgo que não se justifica haver mais do que uma
carreira. Todos nós exercemos a profissão médica,
apesar de cada um ter as suas especialidades e áreas
de influência. Obviamente, terá de haver ajustes
em determinadas especialidades, porque também
é verdade que uma especialidade cirúrgica não é
igual a uma especialidade médica.
Uma das reivindicações do SIM e da FNAM
passa por negociar com o Ministério da Saúde
um contrato colectivo de trabalho. Acha que vai
ser possível?
Pessoalmente, vejo com muita dificuldade que os
sindicatos consigam impor um determinado regime
remuneratório igual para todos os médicos. Aquilo
que aconteceu há 30 anos vai ser muito difícil manter-se, até porque um acordo colectivo de trabalho
vai implicar a existência de incentivos, de forma a
premiar os médicos que produzam mais e melhor.
Os médicos que se preparem porque vão ter todos
ordenados diferentes.

Como avalia os graus de consultor e médico especialista propostos no projecto de decreto-lei?
A SRNOM propõe o aparecimento de mais dois
graus, designadamente o de médico graduado e o
médico especialista sénior. No entanto, é fundamental que estes graus tenham correspondência
nas categorias definidas pelo Ministério da Saúde.
Esta é uma questão sobre a qual a Ordem não pode
nem deve negociar com o ministério, sem as estruO próprio bastonário da Ordem dos Médicos,
turas sindicais. Os graus devem ter correspondência
Pedro Nunes, defendia há pouco tempo que “a
a determinado tipo de categoria que, consequenteideia do funcionário público já não existe como
mente, deverá ter um determinado valor salarial.
há uns anos”. Concorda, portanto, que é ineviCaso contrário, não faz sentido haver graus. Mas
tável haver diferenças?
no campo das categorias, os sindicatos também
Sim, estou de acordo com o bastonário. Acho que
precisam da Ordem, para não corrermos
salário igual para trabalho igual foi chão que já deu
o risco de ter uma avaliação de desempe“NÃO SE JUSTIFICA
uvas. O que podemos impor é que haja uma base
nho meramente baseada na gestão, apenas
HAVER MAIS DO
igual e, depois, existam incentivos pela positiva.
com o número de consultas ou o número
Considero errado penalizar as pessoas que não
de
doentes
atendidos.
Essa
avaliação
tem
QUE UMA CARREIRA
cumprem os objectivos. Pelo contrário, deve-se inde incluir, por exemplo, taxas de reinterMÉDICA”
centivar os que cumprem, para ganhar para essa
namento, taxas de reinfecção… Ou seja,
luta os que não cumprem.
temos de avaliar a qualidade e a quantidade. Portanto, tem de haver uma ligação muito
A proposta de dar a possiestreita entre a Ordem e os sindicatos,
“QUALIDADE DOS
bilidade de médicos com
pois acredito que sozinho ninguém conmais de 55 anos fazerem
segue uma concertação social em prol
ACTOS MÉDICOS
dos médicos.
PODE SER COLOCADA urgência nocturna pode
ser interpretada como
EM CAUSA”
uma medida do MinisJá é muito tarde para formar o Fórum
tério da Saúde solucionar
Médico?
a falta de médicos nas urgências?
Nunca é tarde para nada. Aliás, as conversações
Primeiro, gostaria de dizer que estou completaentre a Ordem e as estruturas sindicais não estão
mente contra essa proposta. Uma pessoa com mais
minimamente contaminadas. O processo ainda
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de 50 anos tem, regra geral, dificuldades em manter-se 12 horas acordada durante a noite, ainda por
cima numa urgência que, actualmente, tem praticamente movimento contínuo durante a noite. Penso
que uma medida destas pode mesmo colocar em
causa a qualidade dos actos médicos. Quanto à falta
de médicos nas urgências, penso que isso é invenção de alguém. Não faltam médicos nas urgências e
basta o ministério fazer as contas para perceber que
fica mais caro contratar novos médicos para esse
serviço, do que pagar horas extraordinárias ao que
já lá trabalham.

As escalas de prevenção devem ser sempre feitas
de acordo com o médico?
Claro que sim. Estou completamente em desacordo
caso se proponha o contrário. Eu, por exemplo,
nunca estaria disposto a fazer o regime de prevenção e a verdade é que se de facto as chefias entenderem que o médico é necessário, então deve estar
em regime de permanência e não em regime de
prevenção.

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO
NACIONAL DOS MÉDICOS, MÁRIO
JORGE NEVES, ACUSA

MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTÁ A
TER UM “COMPORTAMENTO
ANTINEGOCIAL“
TER COMEÇADO O PROCESSO NEGOCIAL, A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
MÉDICOS (FNAM) MOSTRA-SE DESILUDIDA, COM
OS SUCESSIVOS ADIAMENTOS DE REUNIÕES PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. AS PROPOSTAS DE
DECRETOS-LEI APRESENTADAS SÃO REJEITADAS NA ÍNTEGRA POR MÁRIO JORGE NEVES QUE NÃO
POUPA CRÍTICAS À IDEIA DE SER A ORDEM
DOS MÉDICOS A AVALIAR A MANUTENÇÃO
DOS GRAUS. “A FNAM DISCORDA FRONTALMENTE DE UMA MEDIDA DESTAS E ISSO
COLOCARIA PROBLEMAS INCONTORNÁVEIS
AO DESENVOLVIMENTO DO PRÓPRIO PROCESSO NEGOCIAL”, AVISA.

(nortemédico) – Depois de uma
primeira fase negocial, em que
a FNAM criticou a proposta de
revisão das carreiras médicas
apresentadas pelo Ministério
da Saúde, quais são agora as
expectativas em relação a uma
reformulação do documento?
(M. Jorge Neves) – As propostas
de decretos-lei apresentadas pelo
Ministério da Saúde tinham um
conteúdo inaceitável e procediam
ao esvaziamento das carreiras médicas, tendo sido por isso rejeitadas na íntegra. Foram, mesmo do
ponto de vista das disposições da
actual legislação laboral da Administração Pública,
enunciados todos os pontos desse conteúdo que
exigiam uma alteração substancial. O Ministério
da Saúde informou que iria reformular os projectos
e marcou uma nova reunião negocial para 12 de
Janeiro. Esta reunião foi adiada para 16 de Janeiro e,
três dias antes, foi novamente adiada, desta vez sem
data alternativa. As expectativas quanto ao novo
documento são nulas, tendo em conta tudo aquilo
que se tem passado com este processo negocial.
Foto cedida pela FNAM

POUCO TEMPO DEPOIS DE
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Quais são as principais questões das quais a
FNAM não abdica, em termos de reestruturação
nas carreiras médicas?
A FNAM enviou, previamente, para a última reunião negocial com o Ministério da Saúde, no dia
16 de Dezembro, uma análise exaustiva do conteúdo desses projectos e que está colocada no nosso
site. As carreiras médicas têm sido um claro instrumento de garantia da qualidade do exercício
profissional e necessitam de uma abordagem que
as dignifique e consolide. A abordagem negocial
das carreiras tem de se basear numa perspectiva
global que harmonize todo o seu conteúdo, sendo
difícil destacar aspectos particulares. No entanto,
uma questão fundamental que pode ser, desde já,
referida é que a progressão nos graus e categorias
tem de ser acompanhada, como sempre aconteceu
com os decretos das carreiras médicas (DLs 310/82
e 73/90), por uma adequada e correspondente progressão salarial.
O que pensa dos novos graus e categorias
criadas?
O número e designação dos graus mantêm-se num
dos projectos ministeriais. O número de categorias
também se mantém, mudando somente as designações. Quanto a estas últimas, isso não constitui um
profundo motivo de discórdia.

competência para manutenção do grau. A FNAM
não considera importante haver uma avaliação
periódica das capacidades dos médicos, sendo a
medicina uma área em crescente actualização?
No quadro laboral e até constitucional esta questão
é absolutamente grotesca. Essa argumentação é,
inclusive, grave, porque tenta escamotear o facto da
organização e diferenciação da profissão médica,
no nosso país, se estruturar em carreiras médicas.
Em países onde não existem carreiras devidamente
estruturadas e hierarquizadas tecnicamente, é compreensível que se procurem mecanismos desse tipo,
mas no nosso país os efectivos mecanismos de regulação e certificação da nossa profissão têm sido
assegurados pelas carreiras e pelos vários concursos
de progressão nos graus e categorias. Por outro lado,
tendo presente que a progressão nas categorias é
acompanhada por uma progressão salarial, como
é que isso seria possível? Então, um médico por
via da progressão nos graus e categorias chegava a
um patamar salarial, ia ao exame de certificação da
Ordem e “chumbava” e retiravam-lhe o grau. Como
é que lhe podiam baixar o salário para o grau anterior, se isso é inconstitucional?

Acredita que o Ministério da Saúde vai ceder
na questão da negociação do acordo colectivo
de trabalho para todos os médicos? Se isso não
acontecer, quais podem ser as consequências?
A questão da contratação colectiva única que enComo é que avalia o facto de poder passar a ser
globe os médicos que já estão inseridos nas carreia Ordem dos Médicos a atestar a manutenção do
ras e os que têm contratos individuais de trabalho
grau dos médicos?
é uma exigência das duas organizações sindicais
Bem, essa proposta do Ministério da Saúde e de
médicas, como forma de harmonizar os dois regialguns dirigentes da Ordem coloca diversos promes e resolver o actual caos da gestão dos recursos
blemas, desde logo no plano legal. Como é óbvio,
humanos que está a dilacerar o funcionamento dos
o grau é o corolário
serviços de saúde e a sua capacidade de desempelógico de um corres“ORDEM NÃO FAZ
nho global. Se o Ministério da Saúde não encara
pondente processo
FORMAÇÃO E NÃO
com toda a seriedade esta questão negocial, está a
formativo. Naturaldemonstrar uma preocupante recusa em solucionar
mente
que
sobre
isto
REMUNERA”
uma das matérias mais sensíveis que se coloca aos
não existem dúvidas
serviços públicos de saúde. Simultaneamente, e face
nenhumas. Deste
a outra proposta do Ministério da Saúde em querer
modo, importa lembrar que, desde 1988, foi proi“fundir” as várias carreiras actuais numa só para,
bido o então chamado “internato voluntário” à Orsegundo diz, contribuir para
dem, devido à obrigação de cumprir as
o objectivo geral do Governo
directivas comunitárias que estabelecem
ACORDO
de diminuir ao máximo o
que todo o processo formativo tem de ser
COLECTIVO VISA
número absoluto de carreiobjecto da correspondente e adequada reras profissionais na adminismuneração. Como esse internato não era
“RESOLVER O CAOS
tração Pública, verificamos
remunerado, foi proibido. A tentativa de
DE GESTÃO”
que isso iria contrariar essa
entrega dos graus à Ordem colocaria logo
justificação, porque estaria a
este problema, porque não é a Ordem que
criar outra carreira à parte para os médicos que se
faz a formação e também não a remunera. Como
encontram com contratos individuais de trabalho.
é que poderia atestar um processo nestas circunsPortanto, a questão que se coloca não é de qualquer
tâncias? A FNAM discorda frontalmente de uma
cedência do Ministério da Saúde, mas de bom senso
medida destas e isso colocaria problemas inconna solução de um grave problema que está a perturtornáveis ao desenvolvimento do próprio processo
bar o adequado funcionamento dos serviços.
negocial.
Um dos pontos que está a gerar algum desagrado
nos médicos é o facto de terem de se sujeitar,
de cinco a cinco anos, a uma prova técnica de

De que forma é que os médicos que trabalham
nos hospitais privados vão ver as suas carreiras
garantidas?
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DEFINIÇÃO DE
ASPECTOS ESSENCIAIS
ADIAM, PARA JÁ,
A QUESTÃO DO
FUTURO REGIME
REMUNERATÓRIO

A questão dos colegas
que trabalham nas entidades privadas em
terem asseguradas carreiras médicas não é nenhum facto novo, nem
nunca seria resolvido,
como alguns têm afirmado, por via de graus
à Ordem. As carreiras nestas entidades são asseguradas por via da negociação de Acordos de Empresa
através das organizações sindicais médicas, como
já acontece com os SAMS (bancários) e o Hospital
Amadora/Sintra, estando agora em negociação um
acordo de empresa a nível da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O estabelecimento de carreiras
deriva sempre de processos de negociação colectiva
entre sindicatos e entidades empregadoras, seja o
Estado ou entidades privadas.
Qual a posição da FNAM relativamente ao regime remuneratório?
A questão do futuro regime remuneratório não se
encontra ainda em abordagem negocial, tendo em
conta que prévios aspectos essenciais que determinam a sua discussão, como é o caso da estrutura e
número de categorias, ainda não estão ainda minimamente definidos.

cada serviço. Assim, estão criadas condições básicas
para a implosão da missão social e pública que deve
nortear o funcionamento dos serviços de saúde.
Acha que a esmagadora maioria dos médicos
está sensibilizado para as questões que estão em
jogo, com a revisão das carreiras médicas?
Acho que estão sensibilizados e, mais do que isso,
estão angustiados com a forma como o Ministério
da Saúde tem tentado conduzir este importante
processo negocial.
Embora ainda seja cedo para falar numa eventual
greve, considera que os médicos estariam mobilizados para lutar contra aquilo que é proposto
pelo Ministério da Saúde?
O descontentamento existente a nível dos médicos
é tão marcado e as preocupações com a situação de
descalabro na saúde são tão notórias que se torna
quase natural concretizar amplas mobilizações dos
médicos. As duas organizações sindicais médicas
têm demonstrado um elevado sentido de responsabilidade ao procurar esgotar todos os mecanismos
de negociação. Mas o tempo e também a paciência
esgotam-se, sendo certo que a eclosão de conflitos
depende totalmente da manutenção, ou não, deste
comportamento antinegocial de que o Ministério da
Saúde tem dado provas inexplicáveis.

Os médicos não teriam a ganhar se tivesse sido
Uma das propostas do Ministério da Saúde passa
criado o Fórum Médico, com as diversas estrupor dar a possibilidade a médicos com mais de 55
turas representantes dos médicos a falarem a
anos de fazer urgência
uma só voz? O que falhou neste processo?
nocturna. A FNAM conLIMITAÇÃO DA
O Fórum Médico foi uma estrutura informal que
corda?
IDADE PARA
ainda funcionou regularmente durante os mandaNaturalmente que a
tos dos bastonários Dr. Santana Maia e Prof. Carlos
FNAM discorda frontalASSEGURAR SERVIÇO
Ribeiro. Esta estrutura funcionava no âmbito da Ormente de uma medida
DE URGÊNCIA É
dem e dependia da sua convocatória para se poder
destas. O serviço de ur“ESSENCIAL”
reunir, mas concepções de instrumentalização do
gência sempre foi recofuncionamento das estruturas à medida de convenhecido no nosso país
niências pessoais e de agendas políticas escondidas,
e a nível europeu como um serviço de acrescido
acabaram por ditar a liquidação prática dessa esdesgaste e penosidade. A limitação da idade para o
trutura, deixando de a convocar. Naturalmente que
assegurar trata-se de uma medida essencial nesse
não havendo um regulamento mínimo para definir
reconhecimento.
este tipo de questões, não era viável que qualquer
Para solucionar esta delicada situação existem
outra estrutura tomasse a iniciativa de convocar
muitas formas de a abordar. A permanente atitude
uma reunião do Fórum
hostil e conflitual que tem sido adoptada
Médico, para a realizar na
pela generalidade das administrações
FIM DO FÓRUM
sede da Ordem. Importa
nomeadas pelo sucessivos actores do poMÉDICO ASSENTOU
ainda lembrar que as deder político tem determinado um amplo
NUMA “ATITUDE
cisões do Fórum Médico
descontentamento dos vários sectores de
sempre foram adoptadas
profissionais de saúde, em particular dos
PREMEDITADA”
por consenso e não vincumédicos, e o consequente recurso a relavam as organizações nele
formas antecipadas. Por outro lado, a não
participantes, acabando por possibilitar uma ampla
abertura de concursos para os sectores mais jovens
troca de opiniões e um melhor conhecimento das
de médicos tem conduzido a uma substancial e
posições de cada estrutura. Portanto, não houve
preocupante diminuição dos efectivos médicos em
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quaisquer falhas, mas uma atitude intencional e
premeditada de levar à liquidação desta estrutura.
Que cedências está a FNAM pronta a fazer no
campo negocial?
Um processo negocial caracteriza-se sempre por
avanços e recuos, por ganhos e perdas, embora só
na parte final do seu desenvolvimento se possa efectuar um balanço e, em função disso, chegar ou não

a um acordo global. Neste momento, não é possível
estar a colocar questões desse tipo, caso contrário
estaria a ser adoptada uma atitude suicidária e de
capitulação negocial que não está, como nunca esteve, no nosso horizonte de intervenção reivindicativa e negocial.

PRESIDENTE DO SINDICATO INDEPENDENTE DOS
MÉDICOS, CARLOS ARROZ, SOBRE A REVISÃO EM CURSO

«MUDAR COSTUMA
PARTIR DE QUEM NÃO
TEM IDEIAS»
O PRESIDENTE DO SINDICATO
INDEPENDENTE DOS MÉDICOS
(SIM) DEFENDE QUE A AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE
GRAUS, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVE SEGUIR
UM MODELO SEMELHANTE AO
MÉDICO. PARA CARLOS ARROZ,
O ÚNICO DEFEITO DO ACTUAL
MODELO DE CARREIRAS É QUE
“NÃO É PASSÍVEL DE APLICAÇÃO
A TODOS OS MÉDICOS”. POR
ISSO, SOBRE A REVISÃO EM CURSO, CONSIDERA “PRETENSIOSO QUERER MUDAR
MODELOS E DESIGNAÇÕES”. “MUDAR POR
MUDAR OU POR SER MODA NÃO COSTUMA
DAR BONS RESULTADOS”, ADVERTE.
(nortemédico) – O SIM e a FNAM estão unidos
contra a proposta de revisão das carreiras médicas apresentada pelo Ministério da Saúde.
Quais são os principais pontos que vos unem?
(Carlos Arroz) – O que nos une é a defesa da própria
Lei, isto é, a proposta que o Ministério da Saúde nos
remeteu excedia, em muito, as matérias que devem
ser apreciadas e negociadas por legislação e aquelas
que fazem parte obrigatória da negociação colectiva. Até ao momento, e como sempre em situações
limite, não há separação na leitura do momento
sindical e político entre os dois sindicatos.

Foto cedida pelo SIM

QUE ACONTECE NO INTERNATO

Por que razão não foi
possível criar um Fórum
Médico, juntamente com
a Ordem? Esta estrutura
não teria mais impacto
ao nível do poder negocial?
O espaço que a Lei determina para negociação de
carreiras é um espaço dos
sindicatos. Em rigor, a
Ordem dos Médicos não
é parte na negociação de
carreiras e muito menos o
são todas as outras associações que fazem parte
do Fórum.

Acredita que os médicos estão mobilizados para
discutir o futuro das carreiras médicas e para
lutar por elas?
Acredito. É o seu futuro que está em causa e, sobretudo, a oportunidade de acomodar novas e mais
variadas condições laborais, de formação, de avaliação de desempenho e de progressão na carreira.
Não devemos, ainda, menosprezar que é intenção
sindical criar espaço para negociação de carreiras
para todos os médicos.
Considerou que a proposta do Ministério da
Saúde previa uma “atribuição de poderes discriminatórios à Ordem”. Quem deveria, então,
fazer a avaliação que se prevê na proposta, para
manutenção do grau?
Os médicos, mas não necessariamente a Ordem dos
Médicos. A Ordem dos Médicos esteve arredada durante 150 anos das carreiras e nelas nunca partici-
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pou. O interesse recente e quase patológico cria-nos
mais preocupações do que segurança.
Diz que são os médicos que devem avaliar. De
que forma? Criando-se uma estrutura própria
para o efeito, composta por quem?
A avaliação deve ser interpares. Pode seguir-se um
modelo semelhante ao que acontece no Internato
Médico.
Concorda com essa avaliação? Porquê?
Ainda está totalmente aberta a discussão sobre
graus e categorias. Nada está definido.
Acha que as novas categorias propostas pelo Ministério da Saúde não são mais
do que uma mera mudança
de nome?
Desconheço as novas propostas do Ministério. Em rigor não há novas nem velhas
já que as que havia foram retiradas. Aguardamos
que nos enviem novas propostas.

“SE ALGUÉM QUISER
MUITO OS GRAUS
PODE SER QUE RECEBA
UMA MÃO CHEIA DE
NADA”

Qual é o regime remuneratório ideal para os médicos?
Não existe! Mas o ideal será ter um bom vencimento
base e poder ter acesso a suplementos remuneratórios acoplados a actividade contratualizada e de ter
prémios de desempenho por objectivos avaliados.
O SIM tem alguma proposta base, com a qual
parte para o processo negocial?
O SIM aguarda a proposta salarial do Governo.
Caso o Ministério da Saúde avance com o aumento de 35 horas para 40 do trabalho semanal,
esta seria uma questão suficiente para se avançar
para uma greve?
Não pode fazê-lo de forma unilateral. Só em negociação colectiva. Estamos num Estado de Direito
e não nos passa pela cabeça que o Governo não
respeite a Lei.

Existe a possibilidade de 12 horas de urgência
serem transformadas em 24 horas de prevenção.
Por que razão o SIM não concorda?
Concordamos caso se
mantenha a formulação
AUMENTO PARA
actual – com o acordo do
40 HORAS “NÃO
médico. Prevenção sem o
PODE SER DE FORMA
acordo do médico, nem
pensar.
UNILATERAL”

O que é que o SIM defende, em termos
concretos, a este nível?
A reforma da administração pública não
prevê graus. Só se prevê categorias. Se os
graus não tiverem correspondência funcional e remuneratória não servem para
nada, nem fazem parte da carreira. Logo, ainda não
sabemos qual vai ser a decisão final em negociação.
Mas se alguém, por exemplo a Ordem dos Médicos,
quiser muito os graus pode ser que receba uma mão
cheia de nada.
Já disse que não abdica de negociar um acordo colectivo de trabalho para todos os médicos. Caso
o Ministério da Saúde não ceda neste ponto, até
onde é o SIM capaz de ir?
Como sempre, até onde os
médicos quiserem. Mas esta“O SIM AGUARDA
mos confortáveis já que a Lei
PROPOSTA SALARIAL
nos confere esse direito, o de
ter um Acordo Colectivo de
DO GOVERNO”
Trabalho para todos os médicos.
Até que ponto os médicos que trabalham nos
hospitais privados se devem preocupar, relativamente ao seu futuro, neste domínio?
Depois de definidas as Carreiras Públicas chegará a
hora de estabelecer Acordos Colectivos de Trabalho
ou Acordos de Empresa com os hospitais privados.
Lá chegaremos.

Como é que vê a possibilidade de, ao fim de um ano de internato, a
proposta do Ministério da Saúde já consagrar a
possibilidade de “exercício autónomo da medicina”?
Mal. É uma pressão acrescida para jovens médicos
se atirarem para o mercado de trabalho sem especialização. Pode ser lucrativo a curto prazo, mas é
insano a médio e longo prazo.
Em concreto, quais são as ideias defendidas pelo
SIM, em termos de carreiras médicas?
As actuais não têm qualquer defeito. O único que se
lhe aponta é não ser passível de aplicação a todos os
médicos. As Carreiras Médicas existem, nos moldes
actuais, há 150 anos. Parece-me pretensioso querer
mudar modelos e designações. Mudar por mudar
ou por ser moda não costuma dar bons resultados e
costuma partir de quem não tem ideias. n
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DOSSIER ESPECIAL

BRAGA
Marcas da interioridade

NOS ÚLTIMOS 25 ANOS, O DISTRITO
DE BRAGANÇA PERDEU CERCA DE
100 MIL HABITANTES. É O RETRATO
DE UM INTERIOR CADA VEZ MENOS
ATRACTIVO, COM REFLEXOS AO
NÍVEL DOS CUIDADOS DE SAÚDE:
OS MÉDICOS DE MEDICINA GERAL
E FAMILIAR TÊM, EM MÉDIA, CERCA
DE 53 ANOS E HÁ FALTA DE CLÍNICOS
EM ESPECIALIDADES COMO PEDIATRIA,
ANESTESIOLOGIA, CARDIOLOGIA OU
MEDICINA INTERNA. NESTA REPORTAGEM
DA NORTEMÉDICO, CONTAMOS COM AS
DECLARAÇÕES DA PRESIDENTE DA SUBREGIÃO DE SAÚDE DE BRAGANÇA, DO
ADJUNTO DA DELEGADA REGIONAL DE
SAÚDE DO NORTE, DO PRESIDENTE DO
CENTRO HOSPITALAR DO NORDESTE E DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE BRAGANÇA.
MAS FICAMOS TAMBÉM A CONHECER A
HISTÓRIA DE UM MÉDICO QUE TROCOU
AROUCA, POR BRAGANÇA.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA Carla Gonçalves

Bragança é o quinto
maior distrito português, mas apenas
em termos de área
territorial. À semelhança do que
acontece com Vila
Real, este distrito
sofre os problemas
da desertificação e
só nos últimos 25
anos perdeu cerca de 100 mil habitantes. Muitos
emigraram, outros simplesmente migraram para
o Litoral. Consequências? Por um lado, a pujança
económica tem vindo a decrescer, levantando dificuldades de índole social e económica, por outro a
população tem vindo a envelhecer, criando vários
problemas naturalmente ligados à saúde.
Mas é exactamente ao nível da saúde que Bragança
se destaca de forma positiva, designadamente no
campo das doenças cerebrovasculares, uma das
principais causas de morte em Portugal, mas que
neste distrito conhece uma taxa de mortalidade
das mais baixas de todo o país. Segundo os dados
publicados pela Direcção-Geral de Saúde no final
de 2007, Bragança apresentava uma taxa de mortalidade padronizada de 82 pessoas por 100 mil habitantes, quando a média na Região Norte se situa
nas 93 pessoas por 100 mil habitantes. Em contrapartida, e fruto da ruralidade e características da re-
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ANÇA
1. DEMOGRAFIA

População residente
O distrito de Bragança tem apenas cerca de 145 mil habitantes, o que o torna no distrito
menos populoso do norte de Portugal (gráfico 01) e o segundo a nível nacional (a seguir
a Portalegre). Verifica-se o normal predomínio do sexo feminino (74,6 mil mulheres/70,3
mil homens). É um distrito com uma densidade populacional muito baixa (22 habitantes/
km2), significativamente inferior à média de Portugal continental (115 hab./km2), apenas
“ultrapassado”, a nível nacional, pelos distritos de Beja (15 hab./km2) e Portalegre (20
hab./km2). Relativamente à média nacional, a distribuição por grupos etários (gráfico
02) mostra um ligeiro deslocamento para escalões superiores, resultando um índice de
envelhecimento (relação entre a percentagem de habitantes com mais de 65 anos e a de
habitantes com menos de 15 anos) de 212, o valor mais elevado a nível nacional e que é
quase o dobro da média de Portugal continental (gráfico 03).
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*NOTA: Os dados que serviram de base à elaboração dos gráficos e restante informação de carácter estatístico apresentada foram retirados de “Elementos Estatísticos: Informação Geral: Saúde 2005”, Direcção-Geral da Saúde, 2007 (ISSN 0872-1114). Nos casos em que se apresentam dados indicados
como sendo de “Portugal”, tal deve ser entendido como Portugal continental, apenas.
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1. DEMOGRAFIA

Movimento da população
Bragança apresenta um
“crescimento natural” (diferença entre nados-vivos e
óbitos) negativo (-1083), o
segundo valor mais baixo da
região norte, depois de Vila
Real (-1104) (gráfico 04).

04 Crescimento natural

Indicadores demográficos
Os indicadores demográficos (taxa de natalidade – gráfico 05, taxa de mortalidade
– gráfico 06, taxa de fecundidade – gráfico
07 e índice sintético de fecundidade – gráfico 08) de Bragança situam-se bastante
abaixo da média nacional e são os piores da
região norte no seu todo.

5002
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-767

-1083
Portugal

Braga
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Porto

Viana do
Castelo

-1104
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Vitor Lourenço
ADJUNTO DA DELEGADA
REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE

gião, o distrito brigantino apresenta os valores mais
altos do Norte, e dos mais altos a nível nacional, no
campo das taxas de mortalidade padronizada relativas a pneumonia e acidentes de viação. Bragança,
explica o adjunto da delegada Regional de Saúde do
Norte, Victor Lourenço, “apresenta dos índices mais
elevados de dependência de idosos do país” e, por
outro lado, “das maiores taxas de actividade laboral
do país no sector primário”. “Daí que os acidentes
de viação no distrito sejam em grande medida ocorrências com tractores agrícolas, os quais deveriam,
por isso, ser consideradas a acidentes de trabalho”,
justifica. A magnitude deste problema já levou, inclusivamente, a que o Governo Civil de Bragança
tenha promovido algumas campanhas, procurando
contribuir para a diminuição da sua incidência.

PROGRAMAS
CONTRA
O FRIO E O CALOR
Outro dos problemas do distrito ao
nível de saúde prende-se com a mortalidade perinatal, que regista das taxas
mais elevadas na Região Norte. Victor Lourenço atribui esta realidade ao
facto de chegarem a Bragança “novos
elementos populacionais de comunidades estrangeiras, muitas vezes clandestinas e refractárias à identificação”. Uma questão que acaba por conduzir “a que as necessidades
de saúde sentidas só sejam expressas em situações
agudas, apesar das equipas de cuidados continu-

ados domiciliários existentes em
todos os concelhos”. Os serviços de
saúde, refere o adjunto da delegada
Regional de Saúde do Norte, “têm
proactivamente procurado que as
necessidades de saúde desses grupos de risco sejam satisfeitas, por
vezes em parceria com Instituições
Particulares de Solidariedade Social, também para que as taxas de
cobertura do Plano Nacional de Vacinação no distrito, que são das melhores a nível nacional, situando-se
entre os 98 e 100 por cento, não diminuam, ou que
ainda aumente o leque de vacinas, como é o caso da
nova vacina HPV, que já atingiu, nesta data, 80 por
cento de cobertura”.
À semelhança do que tem acontecido em Vila Real,
uma das preocupações a nível distrital passa também por implementar programas para combate à
mortalidade pelo calor e pelo frio. “Dadas as suas
implicações ao nível da morbilidade e, por vezes,
mortalidade, é necessário actuar, fundamentalmente, junto dos idosos isolados, mas também dos
institucionalizados e das crianças com menos de
um ano, com visitas das equipas domiciliárias aos
isolados e aos lares de terceira idade e infantários,
com aconselhamentos para combate ao calor e ao
frio”, adverte Victor Lourenço.

PRESIDENTE DA
CÂMARA DE
BRAGANÇA:
“POPULAÇÃO
NÃO ESTÁ BEM
SERVIDA”
O presidente da Câmara Municipal de Bragança, António
Jorge Nunes, considera que a população não está
bem servida, com a rede de cuidados de saúde actualmente instalada na Região. Crítico quanto ao
encerramento dos Serviços de Atendimento Per-
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08 Índice Sintético de Fecundidade
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manente, o autarca social-democrata lamenta que
as soluções alternativas criadas não sejam, efectivamente, de maior qualidade. Além disso, justifica,
“não foram tomadas medidas de reforço de meios
humanos e técnicos, capazes de contemplar as especificidades de um território abandonado por uma
administração pública com uma cultura centralista
demasiado forte que, pela via imediatista da racionalidade, despreza as especificidades de um território de montanha, de baixa densidade, com a população demasiado dispersa, fragilizada
social e economicamente e com estradas de meados do século passado”.
António Jorge Nunes acredita mesmo
que o que se tem verificado “é um distanciamento do distrito de Bragança
dos parâmetros médios nacionais em
matéria de saúde”.

“GRAVES
DEFICIÊNCIAS”
A NÍVEL HOSPITALAR
A nível hospital, por exemplo, o autarca denuncia que o Centro Hospitalar do Nordeste apresenta
“graves deficiências”, não assegurando, ao nível
das instalações, “condições de racionalidade para
o trabalho dos seus profissionais e de instalação de
equipamentos tecnológicos capazes e de fixação de
novas valências médicas”. Além disso, acrescenta,
“não assegura adequada integração das instalações
existentes, de modo a garantir conforto aos utentes
e melhor funcionalidade global à unidade hospitalar. A simples evacuação de um doente, por meios
aéreos, é bem evidente das fragilidades referidas,
situação que poderia ter sido evitada se, em vez de
obras de emergência e de remendos, tivessem sido
executadas as obras de ampliação e modernização
previstas”.

Braga
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Porto

Viana do
Castelo

1,05

Vila Real

Perante o actual cenário, o presidente da Câmara
de Bragança reivindica que a população da Região
seja tratada “como são, em geral, os cidadãos portugueses do Litoral e que deixassem de ser obrigados
a andar tão frequentemente nas ambulâncias a caminho do Porto”. “Quando tal acontecer, o país será
mais igual, mais desenvolvido e o profissionalismo
dos cidadãos do Interior justamente mais reconhecido, no caso concreto, todos os que actuam na área
da saúde”, adverte.

FERNANDO
ANDRADE,
EX-CANDIDATO
AO CONSELHO
DISTRITAL DO
NORTE DA
ORDEM DOS
MÉDICOS
“DEVIA SER CRIADA UMA
UNIDADE HOSPITALAR ENTRE
BRAGANÇA E MACEDO”
(nortemédico) – Qual a sua opinião acerca do funcionamento do SNS em Bragança?
(Fernando Andrade) – São necessárias medidas de
fundo que contribuam para corrigir alguns erros
de base. É necessário que as famílias tenham condições para tratar os seus idosos. Quem melhor
que a família para os tratar? Não são os hospitais,
para onde são encaminhados à mais pequena dificuldade. Não são os lares ou as famílias de acolhimento, apesar do trabalho reconhecidamente meritório dos mesmos. Os nossos velhinhos o que mais
pedem é que não os levem para o hospital ou para
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2. ESTADO DE SAÚDE E SEUS DETERMINANTES

Doenças de declaração obrigatória

09 Doenças de declaração obrigatória:
taxa de incidência (%ooo)

Bragança apresenta a mais alta taxa de incidência de doenças de declaração obrigatória de todos os distritos do Norte de Portugal (33,8/100 mil
habitantes), um valor bastante superior ao da região Norte no seu todo
(19,4/100 mil habitantes) e mesmo ao da média nacional (23,6/100 mil
habitantes) (gráfico 09).
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Indicadores sanitários
Os indicadores sanitários do distrito
de Bragança são razoáveis: as taxas
de mortalidade infantil (gráfico 10)
e mortalidade neonatal (gráfico 11)
são inferiores à média nacional e da
região Norte; pelo contrário, a mortalidade perinatal (gráfico 12), é significativamente superior.
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13 Taxa de mortalidade: Específica 1–4 anos (%ooo)
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Mortalidade padronizada
Relativamente à taxa de mortalidade
padronizada* (por 100 mil habitantes) e de acordo com a Classificação
Internacional das Doenças – CID-10),
Bragança surge acima da média nacional em: “sintomas, sinais e achados anormais não classificados em
outra parte” (R00-R99) – gráfico 14;
“pneumonia” (J12-J18) – gráfico 15;
“diabetes mellitus” (E10-E14) – gráfico 16) e “acidentes de trânsito de
veículo a motor” (V02-V04; V09;
V12-V14; V19-V79; V86-V89) – gráfico 17, situações em que, aliás, lidera
na região Norte; está ainda acima da
média nacional em: “doença crónica
do fígado e cirrose” (K70, K73, K74)
e “doenças pulmonares” (bronquite
crónica, bronquite não especificada,
enfisema e asma; códigos J40-J43).
Pelo contrário, Bragança tem taxas de
mortalidade abaixo da média nacional
em: “tumores malignos” (C00-C97),
“doenças cerebrovasculares” (I60I69) e “doença isquémica do coração” (I20-I25). Nos dois primeiros
casos essas taxas são mesmo as mais
baixas da região Norte e umas das
mais baixas a nível nacional.

14
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(* taxa de mortalidade que foi padronizada de modo a eliminar os efeitos da diversidade da estrutura etária nas populações a comparar).
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DE AROUCA PARA BRAGANÇA

A

pesar de nos
dias que correm o percurso
ser, normalmente,
o inverso, Fernando Andrade
partiu de Arouca,
onde nasceu há
54 anos, para
Bragança, onde vive desde 1980. A razão?
“A minha mulher é natural de Bragança e,
por isso, viemos viver para aqui”, justifica.
Especialista de Medicina Geral e Familiar,
Fernando Andrade defende que ser médico em Bragança é “igual a qualquer outro lugar”, mesmo com as particularidades
inerentes à população alvo. Afinal de contas, realça, “exige uma grande dedicação,
disponibilidade e um esforço por manter a
actualidade do conhecimento técnico-científico para melhor servir os utentes”. Mas
Bragança é, também, um distrito com determinadas características sócio-demográficas que “obriga a pensar nas dificuldades
das pessoas, em termos culturais, sociais e
económicos”. Por isso costuma dizer que,
em Bragança, “os médicos de Clínica Geral,
são verdadeiros médicos de família, com
uma relação forte aos seus utentes, pois que
já os conhecem há quase 30 anos”. Uma
consequência da “pouca renovação de mé-

dicos a nível distrital, nesta especialidade,
que originou uma estabilidade capaz de
criar uma “ligação efectiva e afectiva aos
utentes, contribuindo para uma satisfação
das partes”.
Quando lhe pedimos para analisar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) no distrito de Bragança, Fernando
Andrade confessa que apesar de ser um
exercício “interessante”, pode estar “contaminado por uma visão muito própria”.
Mesmo assim, o especialista de Medicina
Geral e Familiar traça um diagnóstico: “A
população tem vindo a envelhecer, como o
país e a Europa. Os recursos aumentaram
significativamente, particularmente na área
dos serviços hospitalares. Os cuidados continuados estão a fazer um esforço de adaptação a uma situação nova. Os lares da Terceira Idade (das Misericórdias ou privados)
e famílias de acolhimento têm aumentado
significativamente, mas mesmo assim não
respondem às necessidades actuais. Apesar de tudo isto, parece que os recursos são
sempre insuficientes”. Pessoalmente, continua, “penso que nunca foi feito um esforço
sério, não só a nível do distrito de Bragança,
mas a nível nacional, por racionalizar os
recursos existentes na área da saúde”. Problemas que Fernando Andrade identifica
na entrevista que concedeu à Nortemédico.

um lar. Quantas pessoas estão desempregadas a receber subsídio de desemprego e
com pessoas idosas institucionalizadas?
Davam-se-lhes condições e tratavam dos
seus familiares. Ficava mais barato ao país
e era bem melhor para os idosos e menos mau para quem estava desempregado
que passava a estar ocupado e a ser remunerado por isso e não por nada fazer.
Como avalia o desempenho do Centro
Hospitalar do Nordeste?
Em termos hospitalares, existe nesta data
um esforço de rentabilização dos recursos e das
unidades que, ao longo dos anos, foram servindo
para satisfazer ambições não confessadas de alguns,
mas que nunca tiveram em atenção a necessidade
de uma resposta global. O CHNE é uma tentativa
de resposta, mas que obriga, por força das circunstâncias, a que parte do pessoal de saúde, particularmente médicos, tenham que se deslocar entre as
três unidades (Bragança, Macedo de Cavaleiros e
Mirandela). Poderá ser uma ideia “idiota”, mas sou
levado a pensar que tendo em atenção as caracte-

rísticas do distrito, as necessidades do mesmo e os
recursos existentes, deveria ser ponderada a criação de raiz de uma Unidade Hospitalar de Saúde,
de âmbito distrital, a ser edificada entre Bragança
e Macedo de Cavaleiros. Os serviços de urgência
hospitalar, como acontece em todo o país, são demasiado acessíveis, onde as pessoas vão a consultas
e não por motivos urgentes. Este problema só será
resolvido quando as pessoas tiverem que pagar este
serviço por um valor aproximado ao custo real do
mesmo. Eu diria que bastava pagarem apenas 50
por cento do seu custo. Não pode haver isenções
neste serviço. É um serviço que só deve ser usado
em situações urgentes. As isenções contribuem para
o recurso exagerado a estes serviços.
Mas que outro tipo de soluções propõe?
Os serviços de atendimento em situações de urgência (SASU’s) nunca tiveram uma justificação
racional e contribuíram para desbaratar recursos
imensos, sem impacto real e benéfico na população. Agora, que se exige um esforço maior de racionalização, engendram-se situações novas como
alternativas que não parecem muito ajustadas. Uma
medida simples que poderia ajudar seria o facto de
qualquer utente do SNS que recorresse à medicina
privada tivesse os mesmos direitos que na pública.
Porque não se podem pedir exames complementares de diagnóstico, nos serviços privados, com direito a comparticipação? É necessário ir a um Centro de Saúde ou Hospital, para ter esse direito? É um
direito universal ou só
válido no SNS? Esta é
uma monstruosidade
do SNS que, resolvida,
como foi a do receituário, poderia beneficiar
de forma significativa
os utentes e o Estado.
Falo na qualidade de
médico que não está
em exclusiv idade,
porque nunca entendi
esta filosofia, não conseguindo perceber as
vantagens de pagar mais 40 por cento a médicos
com o mesmo horário, mas que dizem estar em exclusivo, no SNS, não lhes sendo pedido mais nada
em troca. Esta medida foi muito bem aceite por todos
aqueles que sempre e apenas fizeram o seu serviço
no centro de saúde ou hospital. Passaram a receber
mais e a fazer o mesmo ou menos. Salvaguardam-se
aqui algumas excepções. Esta medida encareceu os
serviços de urgência, onde muitos destes profissionais, em exclusividade, trabalham, muitas vezes em
completa ilegalidade, porque trabalham para outras
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3. SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Estabelecimentos de Saúde: Equipamento

Estabelecimentos de Saúde: Actividade global

De acordo com os dados de 2005, os cuidados
de saúde no Distrito de Bragança, em termos de
Serviço Nacional de Saúde (SNS), eram assegurados por uma rede de estabelecimentos que incluía o Hospital Distrital (unidade de Bragança e
unidade de Mirandela) e um Hospital de Nível 1,
em Macedo de Cavaleiros*, 12 Centros de Saúde
(6 com Internamento), 83 Extensões e 11 SAP’s
(Serviços de Atendimento Permanente ou Prolongado). Em termos de lotação, no total existia uma
capacidade instalada de 555 camas (gráfico 18):
332 no Hospital Distrital (211 em Bragança; 111
em Mirandela) e 106 no Hospital de Macedo de
Cavaleiros, 40 em departamento de saúde psiquiátrica e 77 em Centros de Saúde, de que resultava
uma relação n.º de camas/mil habitantes de 3,8,
um valor acima da média nacional (2,7) e o mais
elevado da região Norte – gráfico 19.

A actividade da rede de estabelecimentos do SNS no distrito de Bragança em 2005 cifrou-se em 128,2 “doentes
saídos”/mil habitantes (gráfico 20), um valor bastante superior à média nacional e à própria média da região Norte
no seu todo. Situação idêntica aconteceu com o número
de urgências (gráfico 21), em que Bragança apresenta o
valor mais elevado da região Norte. Pelo contrário, o número de consultas/mil habitantes (gráfico 22) foi inferior
à média nacional e da região Norte no seu todo, sendo
o segundo valor mais baixo na região Norte depois de
Braga. No seu conjunto, os Centros de Saúde de Bragança
efectuaram perto de 400 mil consultas. Nos SAP’s foram efectuados cerca de 142 mil atendimentos urgentes.

*Actualmente todos integrados como Unidades Hospitalares no
Centro Hospitalar do Nordeste, EPE. **Actualmente existem 7
Centros de Saúde em funcionamento no Distrito de Bragança (cf.
http://portal.arsnorte.min-saude.pt).

20 Actividade global dos Estabelecimentos de
Saúde: Doentes saídos/1000 hab
128,2
95,2
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18 Lotação total dos estabelecimentos de saúde
(438 Hospital; 40 Psiq; 77 CS)
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instituições, o que é proibido por lei. Como disse
atrás, esta é uma opinião que tem o valor de outras,
mas não tenho dúvidas que a saúde tem sido um
comércio florescente para uns quantos, mas com
pouco impacto na população. Não quero desvirtuar
o esforço dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de acção médica, assistentes
sociais, administrativos e outros técnicos que se
esforçam e dão o seu melhor, o que é de realçar. Mas
existe um erro de base, com falta de coordenação
das diferentes áreas, levando a um consumo exagerado de actos, muitas vezes com duplicação ou
triplicação dos mesmos. É a socialização da medicina, que faz inveja a muitos países comunistas, em
certos aspectos, mas que tem falhas graves a corrigir urgentemente, sob pena de entrar em colapso.

Portugal
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Que medidas poderia a Administração Central
tomar, para incentivar os jovens médicos a fixarse no distrito?
Fixar médicos fora dos grandes centros foi sempre
complicado. As pessoas não podem ser penalizadas
nos seus direitos. As vagas devem ser criadas onde
fazem falta e não noutros locais que apenas servem
para satisfazer interesses pessoais. Campos de estágio nos centros de saúde podem funcionar como
uma medida positiva.

NOTA: A Nortemédico tentou entrevistar a presidente
do Conselho Distrital de Bragança da Ordem dos Médicos, Dra. Fátima Ramos, mas depois de inúmeras
insistências, a responsável mostrou-se indisponível.
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Estabelecimentos de Saúde: Actividade global (hospitalar)
A nível hospitalar (438 camas), a actividade global cifrou-se em aproximadamente
116 mil dias de internamento (62 mil em Bragança + 29 mil em Mirandela + 25 mil
em Macedo de Cavaleiros), 118 mil consultas externas (44 mil + 48 mil + 16 ml) e
112 mil urgências (50 mil + 35 mil + 27 mil). Em termos de indicadores de utilização
(média de Bragança e Mirandela), essa actividade traduziu-se numa relação doentes saídos/cama (DS/C) de 40,9* – só muito ligeiramente abaixo da média da
região Norte (43,7) mas idêntico à média nacional (40,7) – gráfico 23; uma demora
média (DM; dias de internamento/doentes saídos) de 6,7 dias** – um valor entre
a média nacional (6,9 dias) e a da região Norte (6,5) – gráfico 24; e uma taxa de
ocupação (Tx.O) de 75,1***,
ligeiramente inferior à média
23 Hospitais Distritais - Indicadores de utilização:
nacional (76,8) e da região
Doentes saídos/cama
Norte (77,8) – gráfico 25.
*39,2 em Bragança e 44,5 em Mirandela; **7,1 em Bragança e 5,9 em
Mirandela; ***76,6 em Bragança e
71,9 em Mirandela. Os correspondentes indicadores de utilização para
Macedo de Cavaleiros foram: 31,9
(DS/C), 7,3 (DM) e 63,8 (Tx.O), respectivamente.
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BERTA NUNES
COORDENADORA
DA SUB-REGIÃO
DE SAÚDE DE
BRAGANÇA
CLÍNICA GERAL:
“TEMOS DÉFICIT DE
12 MÉDICOS”
(nortemédico) – No passado mês de Dezembro
foi indigitada pelo Governo como directora do
Agrupamento de Centros de Saúde de Bragança.
O que vai mudar e quando é que essas alterações
se vão começar a fazer sentir?
(Berta Nunes) – Neste momento, tal como os outros directores executivos, aguardo a nomeação.
No entanto, dado que sou desde há cerca de três
anos coordenadora sub-regional, temos trabalhado
já no sentido do que sabíamos que ia ser a reforma
e, com esta nomeação, esperamos ter condições
para acelerar o processo, nomeadamente no que diz
respeito à contratualização e à melhoria do sistema
de informação.
Neste momento, existe apenas uma Unidade de
Saúde Familiar a funcionar no distrito. Que leitura faz desta falta de adesão dos médicos e dos
restantes profissionais de saúde?
Na minha opinião, a falta de adesão prende -se com
o facto de termos a maioria dos médicos com mais
de cinquenta anos e terem entrado poucos médicos
jovens para o quadro da sub-região. Por outro lado,
temos centros de saúde pequenos e dispersos (a
maioria dos centros de saúde tem entre três e oito
médicos), sendo, por isso, mais difícil criar equipas
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motivadas e coesas para se lançarem na aventura de
criar uma USF.
Qual é o número de médicos de Medicina Geral
e Familiar que está a trabalhar no distrito e
quantos são estrangeiros? Qual a média de
idades? Avizinham-se problemas com a chegada
da idade da reforma?
Os médicos do quadro a trabalhar em Bragança
são 92, não estando incluídos os internos. Temos
sete estrangeiros (espanhóis) e a média de idades é
52,8 anos. A escassez de médicos é um constrangimento, mas como estamos a receber mais internos
desde há dois anos, fruto das medidas tomadas pelo
Ministério da Saúde, contamos poder vir a ter este
constrangimento ultrapassado dentro de dois, três
anos. Temos neste momento cerca de 15 internos, a
maioria dos quais entrou em 2007 e 2008 no internato e esperamos nos próximos cinco anos cerca de
um a dois médicos a pediram a reforma por ano. Actualmente temos um deficit de cerca de 12 médicos,
sem contar com os que se vão reformar.
Dados oficiais indicam que é no distrito de Bragança que é feito o maior número de serviços
pelo helicóptero do INEM que está “estacionado”
em Matosinhos. Os constantes atrasos na chegada do helicóptero a Macedo de Cavaleiros não
está a colocar em perigo vidas humanas?
Não existe evidência de que tal esteja a acontecer.
Os serviços da rede pré-hospitalar já estão em
pleno funcionamento, de acordo com os protocolos que foram assinados entre as autarquias e
o Ministério da Saúde?
Para além dos SUB [Serviços de Urgência Básica] de
Mogadouro e Macedo, já estão no terreno a VMER
[Viatura Médica de Emergência e Reanimação] em
Bragança, a SIV [Suporte Imediato de Vida] de Mirandela e as SBV [Suporte Básico de Vida] de Moncorvo e Miranda do Douro.
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4. RECURSOS HUMANOS

Médicos inscritos na OM
Em 2005, encontravam-se inscritos no Distrito Médico de Bragança 253 médicos
(gráfico 26), correspondendo a uma relação de 175 médicos/100 mil habitantes,
ou a uma relação habitantes/médico de 571 (gráfico 27), o valor mais elevado na
região Norte, muito superior à média nacional (287) e da região Norte no seu todo
(297). A distribuição por grupos etários mostra uma baixa percentagem de médicos com menos de 31 anos (6,7%), bastante inferior à média nacional (11,3%) e da
região norte (13,2%) e o valor mais baixo de todos os distritos do Norte. Quanto
a outras profissões da área da saúde, os números eram (2005): 820 enfermeiros
(567/100 mil habitantes);
84 farmacêuticos (58/100
mil habitantes); 47 médi26 Médicos inscritos na Ordem dos Médicos
cos dentistas (33/100 mil
8178
habitantes)*.
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Médicos por grupo etário: 31 – 60 anos

29
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*Nessa data as médias nacionais
eram 456/100 mil, 96/100 mil e
49/100 mil, respectivamente.
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31 Médicos efectivos do SNS

Efectivos do SNS
Num total de 1981 efectivos do SNS em todo o distrito de Bragança (o valor mais
baixo no Norte), 259 eram médicos (gráfico 31). O pessoal de enfermagem ascendia a 634 efectivos, a que se somavam 13 Técnicos Superiores de Saúde e 94
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica.
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5. CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS

Consumo de bens e serviços

33 Medicamentos: n.º de embalagens/receita

De um total de cerca de 52,7 milhões de receitas passadas em 2005 no âmbito
SNS, o distrito de Bragança contribuiu com aproximadamente apenas 670 mil. O
número de receitas/per capita (5,8) foi inferior à média nacional (6,6) e da região
Norte (6,5) – gráfico 32. O n.º de embalagens de medicamentos/receita foi de
2,42 (gráfico 33), correspondendo a cerca de 1,6 milhões de embalagens prescritas (total nacional: 127,7 milhões). A despesa com medicamentos foi de 27,4
milhões de euros (total nacional: aproximadamente 2,12 mil milhões) – gráfico
34, representando um encargo de 19,5 milhões de euros para o SNS (e 7,9 para
o Utente).
NOTA: O número de receitas per
capita (5,8) e o número de embalagens per capita (14,0) são não só os
valores mais baixos a nível da região
Norte mas também de todo o País
(no último caso apenas ultrapassado
por Faro com 13,9).
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Quais são as prioridades da SubRegião de Saúde de Bragança em
termos de projectos que estão
a ser desenvolvidos a nível distrital?
Temos como prioridades, além
dos programas “tradicionais” e
que já estavam a ser trabalhados
a nível do distrito, como a saúde
materna e infantil, o planeamento
familiar, o programa de vigilância dos hipertensos e diabéticos, a
saúde escolar e saúde oral, novos
programas como a prevenção do
tabagismo e do álcool ou a prevenção e intervenção no âmbito da violência doméstica. No âmbito da saúde escolar, estamos a fazer
um diagnóstico da situação e intervenção no que
diz respeito ao “bullying” nas escolas em colaboração com a Universidade do Minho. Temos também
como programa prioritário a implementação do
auto-controle nos doentes com asma. Temos ainda
vários programas a serem desenvolvidos pelas equipes alargadas que existem nos centros de saúde,
como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas.
Estamos também a desenvolver um programa de
melhoria da qualidade com a candidatura à marca
de qualidade do atendimento reconhecida, entre
outros. Temos vindo a desenvolver nas várias áreas
muitos projectos novos com o empenho e motivação de todos os profissionais, porque só com todos
somos capazes de aprender a fazer melhor.

HENRIQUE
CAPELAS
PRESIDENTE DO
CHNE, DEFENDE
QUE CUIDADOS
DE SAÚDE
TÊM VINDO A
MELHORAR
”CRIAÇÃO DO CENTRO
HOSPITALAR CONTRIBUIU
PARA AUMENTAR EFICIÊNCIA”
(nortemédico) – Cerca de três anos após a criação
do Centro Hospitalar do Nordeste que balanço é
que faz em termos de gestão?
(Henrique Capelas) – O balanço que faço da criação do Centro Hospitalar é seguramente positivo,

pois foi possível definir o papel e contributo de
cada uma das unidades hospitalares que integram o
CHNE no objectivo global de atender aos utentes do
distrito de Bragança, proporcionando maior segurança, melhor qualidade, ou seja, melhores cuidados de saúde, mantendo a identidade de cada uma
das unidades hospitalares que o integram. Evidentemente que esta nova estrutura dos cuidados hospitalares do distrito não se coaduna com a anterior
postura em que os três hospitais estavam de “costas
voltadas”, onde existiam serviços médicos dispersos
e sem a dimensão mínima necessária sequer para
assegurar um Serviço de Urgência, e muito menos
ter condições para obter idoneidade formativa. Verificavam-se situações do tipo da existência de um
“Serviço” de Cirurgia com apenas dois cirurgiões a
cobrir 24 horas sobre 24 horas uma dita “Urgência”,
uma “maternidade” com apenas dois obstetras do
quadro a garantir 24 horas sobre 24 horas um dito
“Serviço” de Obstetrícia, dois “Serviços” de Ortopedia, cada um com 5 profissionais, ou dois “Serviços”
de Urologia cada um com um profissional, ou ainda
dois “Serviços” de ORL cada um com três profissionais. Enfim, apenas alguns exemplos de resposta
inadequada às reais necessidades dos utentes, isto
para não referir também serviços administrativos
de apoio médico em triplicado.
Houve, portanto, também uma redução de custos
ao nível do funcionamento?
Como referi, o grande objectivo da criação do
CHNE foi a melhoria da prestação de cuidados de
saúde à população do distrito de Bragança, possibilitando também a obtenção de importantes ganhos de eficiência. Claro que nos primeiros tempos
deparámo-nos com as normais resistências, quer
externas quer internas, às alterações introduzidas, o
que era expectável, face ao sentimento de mudança,
aqui mais vincada pelo facto de reunirmos três hospitais distantes, com culturas próprias. Contudo,
posso hoje afirmar com orgulho por esta grande
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“PRIVADOS
NÃO TERÃO
CONDIÇÕES
PARA
SUBSISTIR”

equipa dos 1216 profissionais do CHNE, que o “espírito de corpo” está presente na visão deste Centro
Hospitalar. Quanto à questão dos custos, no triénio
2003-2005, os custos totais cresciam a uma média
de 6,4 por cento ao ano. Com a criação do CHNE,
e entre 2006 e 2008, os custos passaram a crescer a uma média anual de apenas 0,3 por cento.
Se a isto acrescentarmos que os custos totais, em
2005, ascenderam a 63,18 milhões de euros, facilmente se conclui que, em termos reais, foi registada
uma saudável diminuição média anual de cerca de
3,79 milhões de euros nos custos totais, totalizando
aproximadamente 11,4 milhões no triénio. Portanto, a criação do Centro Hospitalar contribuiu,
decisivamente, para alcançar esta performance de
eficiência, sendo de destacar que o movimento assistencial não registou quebra, mantendo o nível de
actividade que anteriormente se registava.
A nível de recursos humanos, e volvidos três
anos, que tipo de reduções foram feitas?
Esta importante questão acompanha a tendência
de diminuição dos custos totais, embora com elasticidade inferior, já que é também afectada pela
actualização salarial da Função Pública. Mas pode
verificar-se que a evolução média anual dos custos
com pessoal foi, no triénio 2003-2005, de 6,4 por
cento, sendo de apenas dois por cento no triénio
2006-2008. Quanto ao número de colaboradores,
registou-se apenas uma diminuição de 16 colaboradores entre os anos de 2006 e 2008, num total
de 1.216 efectivos, já que não é política deste CA
recorrer ao despedimento, mas sim a optimização
de recursos através da formação e reconversão.
Temos que ter em conta que numa região como a
do distrito de Bragança, com um rendimento per
capita que não ultrapassa 60 por cento da média
nacional, a política de recursos humanos deve ser
muito bem ponderada. Penso que a optimização de
recursos humanos e a sua ampla inserção no tecido
sócio profissional não passa necessariamente pelo
despedimento, como vulgarmente muitas vezes é
afirmado.

Como é que assiste aos
projectos privados a nível
hospitalar que estão a
nascer no distrito?
Não me parece ser de
grande relevância o eventual aparecimento de projectos privados a nível hospitalar, mormente os que
tão mediaticamente foram
anunciados para o distrito.
Primeiro, porque este
tipo de movimentos segue a tendência que já anteriormente se verificou em outros sectores: numa
primeira fase (e sem crises…) há uma expansão
dos investimentos na criação de novas organizações, seguindo-se a consolidação e o decréscimo,
subsistindo apenas os que têm sustentabilidade. E
não me parece que os que tenham condições para
subsistir apostem fortemente em investimentos no
distrito, pelas especificidades próprias que a população apresenta, a qual, maioritariamente, recorrerá
sempre ao SNS, em minha opinião. Em segundo,
este movimento expansionista que parecia que se
iria verificar na saúde reflectia as elevadas disponibilidades de capitais existentes, boa parte deles
externos, que, até há bem pouco tempo, pareciam
existir para aplicação em sectores que se achavam
rentáveis. Ora, muito rapidamente, a crise que se
instalou encarregou-se de eliminar boa parte desses
capitais. De qualquer forma, é com algum pena que
avalio desta forma, já que a concorrência (como um
dos motores da eficiência e melhoria de qualidade)
das instituições privadas, serviria para incentivar o
CHNE a, continuamente, perseguir o objectivo de
melhorar a qualidade dos serviços prestados. Mas,
quanto à tal concorrência, não estou optimista.
Porquê?
Penso que as iniciativas ventiladas foram muito incipientes. Falou-se, há meses, de alguns projectos
para a região, nomeadamente um em Mirandela e
outro em Bragança, dos quais nada mais constou até
agora. No caso da iniciativa para Mirandela (coincidência ou não…), que surgiu com o fecho da sala
de partos naquela cidade, foi referido que a unidade
privada a instalar previa ter dois mil partos por ano.
Claramente não se tratava de um projecto avisado,
porquanto o potencial total do distrito de Bragança
não atinge sequer os mil partos. O nosso Serviço
Nacional de Saúde, que, como é sabido, é um dos 12
melhores do mundo, não é concorrência fácil para
qualquer projecto privado de saúde… muito menos
nesta Região do Nordeste.
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“FALTA DE MÉDICOS
NÃO COLOCA EM
CAUSA DESEMPENHO
DOS SERVIÇOS”
O Interior do país e,
em particular Bragança, confronta-se
com a falta de médicos. Quais são as
especialidades com
maiores lacunas?
Pese a grande evolução na melhoria da articulação
de valências e reorganização dos serviços já efectuada, continuamos a registar algumas dificuldades
em certas especialidades médicas e cirúrgicas, tais
como Pediatria, Anestesiologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Cardiologia, Neurologia e Medicina
Interna, onde, refira-se, é à custa de assinalável esforço dos profissionais destes serviços que se consegue manter o nível de excelência que continuamente almejamos.
A escassez de médicos nessas especialidades
pode colocar em causa o funcionamento de alguns serviços e de que forma é que se tenta minimizar este problema?
Não posso negar que a escassez de médicos na região pode dificultar algo, mas não coloca em causa
o normal desempenho dos serviços, já que se tem
tentado colmatar tais lacunas recorrendo particularmente a três medidas: à reestruturação/optimização de serviços médicos; à aquisição externa de
serviços; e à oferta de boas condições contratuais,
indexadas a incentivos de produção, aos profissionais médicos que se pretendam fixar no quadro do
CHNE. Como já referi, concentraram-se os recursos

médicos dispersos pelas três unidades que
integram o CHNE, em função das vantagens
comparativas que cada uma apresentava, de
forma a inviabilizar eventuais tentações de
“colonização” por parte da unidade hospitalar de dimensão/diferenciação superior. A
estratégia adoptada foi a de criar departamentos e serviços únicos de matriz transversal para todas as Unidades do Centro Hospitalar do Nordeste, com a preocupação de, em
função das reais necessidades da população
dos doze concelhos, fomentar os recursos e
meios existentes em cada Unidade Hospitalar, por forma a verificar-se uma verdadeira
criação de valor no que se refere à dimensão
e massa crítica, impossíveis de alcançar nestas três unidades, cada
uma per si como acontecia anteriormente,
onde, na verdade, nen hum a f uncion ava
em bons patamares de
eficiência e segurança,
dada a escassez dos
recursos, distribuídos
sem qualquer critério
de estratégia global e
pensada para a região
no seu todo.
Pode dar alguns exemplos?
Na unidade Hospitalar de Mirandela, por exemplo,
concentraram-se os cirurgiões que estavam localizados na unidade de Macedo de Cavaleiros, o que
permitiu a criação dum moderníssimo Centro de
Cirurgia de Ambulatório para todo o Nordeste, com
excelentes instalações, e já com óptimos resultados,
apresentando o CHNE em 2008, uma das maiores
taxas de crescimento de Cirurgia de Ambulatório
a nível nacional. Em Macedo de Cavaleiros e fruto
das vantagens comparativas que apresentava nalguns aspectos, como o dinamismo e qualidade evidenciadas pela especialidade de Ortopedia, concentraram-se os recursos afectos a este Serviço, sendo
aí efectuada toda a Cirurgia Programada daquela
especialidade. Fruto da centralidade que detém,
concentrou também o Serviço de ORL e temos em
perspectiva a centralização nesta unidade de toda
a Esterilização do CHNE. A Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença e Paliativos, a
inaugurar ainda este ano, foi também um aproveitamento que se fez do espaço deixado vago pela
saída do Centro de Saúde das instalações daquele
hospital. A Unidade Hospitalar de Bragança, por
sua vez, concentrou a maternidade, já que, entre
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outras vantagens, era a única que dispunha de urgência médico-cirúrgica completa. Por outro lado,
e visando também minorar a escassez de recursos
médicos, tem-se conseguido contratar serviços médicos em algumas áreas em que tínhamos dificuldades, tais como Oftalmologia, Obstetrícia, Anestesia
e Gastrenterologia, para além das contratações para
o quadro do CHNE de novos profissionais médicos,
como se verificou nas especialidades de Cirurgia,
Oftalmologia e também Obstetrícia.

que ajuda. Por outro lado, temos perfeita consciência que temos de oferecer melhores condições na celebração dos contratos individuais de trabalho com
os médicos do que outros hospitais, em especial os
Centrais e do Litoral. Sem estes incentivos, que me
atrevo a denominar de “verdadeiros custos de interioridade”, seria praticamente impossível conseguir
fixar profissionais médicos no distrito de Bragança,
já que para condições iguais preferem a fixação no
Litoral e nas grandes cidades.

“FORMAÇÃO DE
INTERNOS É INVESTIMENTO
NO FUTURO”

A diminuição do valor atribuído aos médicos
tarefeiros, de acordo com a tabela do Governo,
pode causar que tipo de problemas nos serviços
do CHNE?
Em primeiro lugar, e como dei já a entender, o
CHNE privilegia a contratação de médicos para o
quadro, ou seja, recorrendo à admissão por contrato
individual de trabalho definitivo, assumindo a contratação de “tarefeiros” apenas em última instância.
A contratação de serviços médicos em regime de
prestação de serviços é, por vezes, a única alternativa que nos resta e seguiremos tanto quanto possível a tabela aprovada pela ACSS para cumprimento
do Despacho 29533/2008 do Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde. Saliento, no entanto, que este
despacho permite que, por razões de interesse público, e fundamentação inequívoca e concreta para
cada situação, possam
ser praticados valores
superiores. Se o CHNE
envida todos os esforços
para suprir as carências
de pessoal médico e não
consegue obter resultados desse esforço terá,
em alguns casos, que
praticar remunerações
superiores, por forma a
que o interesse público
consubstanciado na
prestação de cuidados
de saúde ao distrito de
Bragança se mantenha.
Optamos pela transparência do que é óbvio,
do que o recurso a outras formas de contratação de serviços como, por
exemplo, o denominado “trabalho à peça”, ao qual
parece não se aplicar o despacho, mas que tem normalmente um valor hora subjacente elevadíssimo,
considerando-se produtividades normais.

Que medidas é que podem e devem ser tomadas
para incentivar a deslocalização dos médicos
para Bragança?
A questão da mobilidade dos médicos e a sua quase
concentração no Litoral, em detrimento do Interior,
é um problema mais vasto, de cariz nacional, e que
aliás se verifica com outros grupos profissionais de
maior qualificação profissional. Não entendo, como
muitas vezes se tem afirmado, que Portugal tenha
falta de médicos. No nosso país existem mais médicos por habitante do que noutros países desenvolvidos, como a França e o Reino Unido. De qualquer
das formas e no caso
específico desta região, para obviar esta
assimetria estamos a
promover a vinda de
médicos internos para
este Centro, criando
condições que permitam aumentar o
número de serviços
com idoneidade para
formação de Internos. Aliás, uma das
vantagens da concentração de recursos é
precisamente esta,
como ocorreu com a
concentração de recursos de Ortopedia
que criou condições para poder receber internos
desta especialidade. No CHNE, os “custos” inerentes à formação dos internos são, para nós, um valiosíssimo investimento no futuro. A mais-valia do
potencial acrescido de captação de médicos por esta
via, é compensadora. A título de exemplo: a maior
parte do corpo cirúrgico da Unidade de Bragança
foi constituída por internos deste Serviço. Os internos apercebem-se das vantagens que existem numa
formação com esta realidade hospitalar: unidades
hospitalares mais pequenas, mais familiares, onde
predomina o espírito de entreajuda e a interdisciplinaridade, mais contacto directo com todo o Hospital, dando um conhecimento mais vasto desta realidade. O interno é visto, e tratado, como o elemento

“INVESTIMENTO JÁ
ASCENDEU AOS 14 MILHÕES
DE EUROS”
Já há data prevista para a inauguração da Urgência de Pediatria do CHNE e há médicos suficientes para assegurar equipas permanentes?
Permita-me, antes de mais, que refira o vasto pro-
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grama de obras concretizadas, entre as quais a Urgência se insere. Nestes três últimos anos, concretizámos, só em grandes obras, já 14 milhões de
euros. Dotámos o Centro Hospitalar de um Centro
de Cirurgia de Ambulatório em Mirandela, bem
como um Laboratório de Patologia Clínica, equipamentos que ombreiam com o que de melhor existe
no país. Em Macedo, igualmente, construiu-se um
moderníssimo bloco com duas salas destinadas à
cirurgia programada, bem como a já referida Unidade de Continuados. Por sua vez, em Bragança
construímos um edifício autónomo, interligado ao
hospital, para as consultas externas, um edifício
técnico dotado dos mais modernos equipamentos
de aquecimento, refrigeração, para além de todo o
sistema eléctrico, e que irá brevemente possibilitar a
substituição das actuais e obsoletas redes existentes
há mais de 30 anos. Paralelamente, estamos a requalificar os pisos do internamento das várias especialidades. Referi apenas alguns investimentos, mas
gostava de salientar também o forte apoio financeiro
que temos tido do programa INTERREG, juntamente com os nossos
parceiros espanhóis
de Zamora, que nos
permitiu financiar
outros projectos, nomeadamente na área
da psiquiatria, e que
ronda já os quatro
milhões de euros. É
neste contexto que
o edifício da nova
Urgência, Urgência
Pediátrica incluída, a
par de novos acessos
e novo parqueamento
de apoio, se prevê,
esteja concluído a
no final do primeiro
trimestre deste ano,
sendo que para minorar as dificuldades de cobertura permanente do SU de Pediatria, está prevista a
contratação de mais um pediatra.

“INCREMENTO DE INFRAESTRUTURAS EM MACEDO DE
CAVALEIROS”
Fala-se numa diminuição da rede de valências
no Hospital de Macedo de Cavaleiros. Afinal o
que vai, de facto, acontecer e porquê a opção de
entregar a Urgência Básica daquela unidade à
gestão da Sub-Região de Saúde de Bragança?
Não é verdade que tenha havido qualquer diminui-

ção nas valências desse hospital, como ficou claro
pelo que já expus. A única valência que deixou de
existir em Macedo foi um auto-denominado “Serviço de Cirurgia”, com apenas dois médicos, que
supostamente asseguravam durante uma urgência de 24 horas, consultas, intervenções cirúrgicas,
apoio ao internamento… Elucidativo! A mobilidade destes dois cirurgiões para Mirandela, a reforçar a equipa cirúrgica lá existente, permitiu uma
maior operacionalidade e capacidade de resposta
às necessidades da população. Em contrapartida,
concentrou-se o Serviço de Ortopedia em Macedo,
uma decisão que permitiu dotar este serviço de
idoneidade formativa, tendo já recebido este ano
internos. Para além disso, Macedo tem actualmente
em fase adiantada de execução a nova Unidade de
Cuidados Continuados de Convalescença até 30
dias e de paliativos, bem como a concentração do
Serviço de Otorrino do Centro Hospitalar. Existem ainda fortes possibilidades da centralização dos
serviços de Esterilização (projecto em fase de avaliação) de todo o Centro Hospitalar nessa unidade.
Portanto, os factos revelam um forte incremento de
infra-estruturas, equipamentos e serviços. Mas será
também oportuno lembrar que o CHNE pretende
servir, em iguais condições de equidade e acessibilidade a população do distrito, que agrega 12 concelhos, e não apenas os concelhos onde se localizam
as unidades hospitalares…
E no que diz respeito à urgência básica?
Existiam três urgências hospitalares que se situavam a 20 ou 30 minutos umas das outras. Não fazia
sentido, pois era um enorme desperdício de meios,
que não se reflectia em benefício para as populações, que deste modo, dispunham de recursos dispersos e por isso insuficientes. Como era possível
garantir o apoio de Cirurgia com dois médicos? E
de Ortopedia com cinco médicos? A grande parte
do trabalho era efectuada pelos médicos de triagem,
dos Cuidados de Saúde Primários. Boa parte dos
episódios ditos de urgência não eram verdadeiros
episódios de urgência, mas sim de utentes a necessitar de consulta aberta, pelo que fazia todo o sentido
a sua gestão pelos Cuidados de Saúde Primários.
Resultante de uma estreita articulação entre a então
Sub-Região de Saúde de Bragança e o CHNE, foi
estabelecido um protocolo que garantiu ao SUB o
apoio do CHNE ao nível da Medicina Interna, aproveitando o facto de o CHNE dispor de um médico
residente para apoio ao internamento. Para além
disso, foi também assegurado o apoio em termos
de meios complementares de diagnóstico. Há, assim, uma articulação e parceria constantes entre o
Hospital e a Sub-região, de modo a que o utente saia
beneficiado. n
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A MODERNIZAÇÃO DA MEDICINA
PORTUENSE NA PRIMEIRA METADE
DO SÉCULO XX
(continuação)

Por António Coimbra

e 1906-15, torna-se em 1901 lente substituto de
Patologia Interna(2) mediante dissertação inaugural
sobre “Héredo-Sífilis” e lente proprietário em 1907.
Em 1917, a dois anos da morte, transfere-se para a
nova cadeira de Pediatria, na qual, muito doente,
é a breve trecho interinamente substituído por AlAinda na viragem do século surgiram estas
meida Garrett.
três valências no meio médico local. A conA carreira de Dias de Almeida começou assim de
sulta hospitalar de Pediatria inaugurada no
forma um tanto indefinida no que diz respeito à
Hospital de S. António em 1895 precedeu
especialização. Dirigiu enfermarias gerais que na
mesmo a de Oftalmologia, embora esta
época se consideravam sobretudo cirúrgicas mas na
continuasse a ser a especialidade mais anEscola tornou-se lente de Medicina Interna, e foi no
tiga na cidade do Porto, visto que o curso
meio desta confusão de competências específicas
Professor jubilado de Histologia e
livre
de
Plácido
da
Costa
na
Escola
Méque se veio a afirmar o pioneiro da Pediatria. No
Embriologia da Faculdade de Medicina
dico-Cirúrgica se iniciara em 1884. Mas
relativo ao seu voluntarismo na introdução desta
do Porto
a questão das prioridades mostra-se um
especialidade no Porto, apetece-nos evocar a vetanto fútil porquanto o Hospital de Crianças Maria
lha controvérsia discutida por Tolstoi a respeito de
Pia é ainda mais antigo, já que fundado em 1881(1).
Napoleão na “Guerra e Paz”: O poder e o avanço
Contudo, manteve-se durante algumas décadas, até
histórico dependem dum homem providencial ou
1925, como modesta instituição de assistência sem
das massas que acabam por escolhê-lo? Dias de
diferenciação científica, pelo que o surgimento da
Almeida parece o exemplo típico da primeira face
Pediatria como especialidade deve referir-se efectivado dilema, mas se pensarmos na preexistência do
mente ao da abertura da sua consulta em S. António.
Maria Pia talvez seja antes exemplo da segunda,
O desenvolvimento da Pediatria está ligado a um
suscitado pelo inconsciente colectivo que apontava
homem eminente que desde sempre se desdobrou
para a inevitabilidade duma Pediatria moderna no
entre a clínica hospitalar, dirigindo enfermarias
Porto.
no S. António e sendo várias vezes director clínico,
A sua enorme produção bibliográfica foi coligida
e o professorado na Escola, o Prof. José Dias de
por Hernâni Monteiro(2) e nela avulta, em 1897,
Almeida.
o início do tratamento médico
Aos 28 anos, em 1882, era já direcda difteria no Porto com soro
tor da Enfermaria 10 de meretrizes,
preparado por Ricardo Jorge,
mas em 1894 passa a expensas própouco depois da descoberta
prias um ano em Paris(2), no Hôpital
do mesmo por Roux em 1894.
des Enfants Malades, fundado em
Num dos casos de garrotilho
1788, pouco depois da publicação,
que tratou, Dias de Almeida
em 1764, do primeiro “Tratado de
praticou uma traqueotomia em
Doenças das Crianças” pelo sueco
estado quase agónico, a que se
von Rosenstein(3). No ano do estágio
seguiu a cura da criança. Sede Dias de Almeida o Hôpital era
guem-se dezenas de artigos de
dirigido por Hutinel, o fundador da
outras patologias e sobre pueriAssociação Internacional de Pediacultura(2).
(3)
tria em 1912 .
Sucedeu-lhe em 1919 (4), na
PROF. DIAS DE ALMEIDA
No regresso ao Porto, abre a ConEnfermaria 9, o Prof. António
sulta, cuja actividade é louvada no
de Almeida Garrett que regeu
relatório do Provedor de 1901-2(4)
Pediatria e Higiene na Facule que entre Julho de 1899 e Junho
dade e dela foi director de 1931
de 1900 atendeu 5183 crianças(4).
a 54. Garrett apresentara uma
Em 1897 dirige a Enfermaria Gedissertação inaugural em 1908
ral 12 e em 1903 a 9, ambas com
sobre “Mortalidade Infantil” e
internamento de mulheres e criantambém estagiou no Hôpital des
HÔPITAL DES ENFANTS-MALADES
ças. Director clínico em 1899-1900
Enfants Malades(3).
Fundado em 1802 na Rue de Sévres, Paris

IV – PEDIATRIA,
DERMATOLOGIA E
RADIOLOGIA

29

Voltando agora ao
Hospital Maria Pia,
ele foi fundado em
1881 sob patrocínio
régio por um grupo
de cidadãos entre
os quais avultava o
influente médico e
político Conselheiro
Arnaldo Braga, o Dr.
Paulo Marcelino Dias
de Freitas que depois
foi provedor da MiHOSPITAL MARIA PIA. Rua da Boavista, 827, Porto.
sericórdia de 1896
a 1901, e o homeopata Dr. Rodrigo Guimarães,
proprietário da Farmácia Homeopática do Porto.
Funcionou a princípio em casa alugada na rua da
Carvalhosa(1). Apenas em 1898 se erigiu a primeira
pedra do actual edifício devido aos esforços do Conselheiro Pedro de Araújo, grande comerciante e figura cívica do Porto, que mandou edificar a mansão
onde hoje funciona o Clube Universitário e restaurou o Palácio da Brejoeira. De 1917 a 24 esteve
cedido ao Ministério da Guerra, só adquirindo a
instalação definitiva que hoje conhecemos em 1925.
Exerceu no entanto meritória acção assistencial
como o prova o relatório do Dr. António Chaves que
abrange o período de 1882 a 1900(5), aparentemente
sem qualquer preocupação de desenvolvimento
duma nova especialidade. Só em 1925 aparece um
corpo clínico bem estruturado(1) cujo director é de
novo o Dr. Paulo Marcelino Dias de Freitas e onde
Garrett figura como director da parte
cirúrgica, e está já presente Fonseca e
Castro que em 1923 entrara para assistente da enfermaria 9 do S. António(4) e anos mais tarde lhe sucederá
na cátedra de Pediatria na Faculdade.

PROF. LUÍS VIEGAS
Óleo de Abel Salazar

HÔPITAL SAINT-LOUIS
Paris, Séc. XIX

Com contornos semelhantes seguiuse a Dermatologia, também ela pela
mão de um generalista, o Prof. Luís de
Freitas Viegas, que nascido em 1869 e
formado em 1893, apresentara dissertação inaugural sobre “Tuberculose e
as suas Manifestações Cirúrgicas” em
1896(6). A Dermatologia era igualmente
uma especialidade médica centenária
na Europa com a primeira “Description
and Treatment of Cutaneous Diseases”
publicada em Londres em 1798 por
Robert Willan(7). Em França, mãe espiritual dos portugueses da época, a
Meca era em Paris o Hôpital Saint-Louis,
onde Jean-Louis Alibert encetara o ensino da Dermatologia em 1801(7).

O Dr. Viegas não seguiu pessoalmente mas pôde
ter tido notícia das prelecções sobre pele que o professor Antunes de Lemos proferira no seu curso de
Cirurgia de 1876 a 1885(6). Após a licenciatura foi
a Paris estagiar de moto próprio no Hospital de S.
Luís em 1897. No regresso aparece em 1898-99
como adjunto de Dias de Almeida na Enfermaria
12 e em 1899 consegue abrir uma nova Consulta
de Dermatologia que rapidamente se assume como
uma clínica autónoma que em 1909 se passa a denominar “Gabinete de Consultas gerais e Especiais
de Pele” e onde no ano seguinte começa a ministrar
um curso prático de Dermatologia(4).
Viegas prosseguiu ao mesmo tempo uma carreira
académica mas em moldes totalmente sui generis,
desdobrando-se entre as disciplinas clínicas e as básicas antes de se devotar à especialidade em exclusivo(8). Demonstrador da secção cirúrgica na Escola
Médica em 1899, ano em que o futuro professor
de Anatomia Joaquim Alberto Pires de Lima lhe
ouviu lições de Propedêutica Cirúrgica(9), torna-se
lente substituto de Anatomia, mediante concurso
em 1900, para subir a lente proprietário de Anatomia Descritiva em 1903(8). Continuava no entanto
sem enfermaria própria, quando transitou em 1918
para a para ele criada cátedra de Dermatologia e
Sifiligrafia(8). Apenas dispunha em 1919-20 de internamento na Enfermaria cirúrgica 1 da Faculdade
em camas cedidas pelo cunhado, o Professor Álvaro
Teixeira Bastos, e até à morte em 1928 não dispôs
de enfermaria própria. Esta só vem mencionada
posteriormente no mesmo ano(4) como pertencendo
à Faculdade, agora com corpo clínico constituído
pelo filho, Dr. Luís Bastos Viegas, e pelo Dr. Vilas
Boas Neto que já era assistente da Faculdade desde
1921. A dinastia não se extinguiu dado que ao filho
sucedeu na direcção do Serviço no S. António o
neto Dr. Luís Cunha Viegas, sobrinho daquele(6).
A cátedra porém desapareceu com a morte do primeiro possuidor passando a simples Curso no currículo médico.
O pioneiro da Dermatologia que Luís Viegas foi,
a despeito das múltiplas solicitações envolventes,
revelou-se na autoria de muitos artigos da especialidade e de duas importantes monografias, as
“Medicações Dermatológicas” de 1920 e o estudo
“Sífilis – Manifestações Tegumentares” de 1925(6).
Clínico de grande nomeada, reputado orador e figura distinta, interessou-se ainda pela Antropologia
Criminal tendo sido o primeiro director do Posto
Antropométrico do Porto, antepassado do Arquivo
de Identificação(9).
Finalmente a Radiologia hospitalar teve início em
Abril de 1908 com a inauguração do “Gabinete de
Radiografia e Radioterapia” do Hospital de S. An-
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duas brilhantes esperanças da cirurgia portuense no início do século, cedo
malogradas, o Dr. Andrade falecido de
tuberculose, e o Dr. Martins da Silva de
grave doença profissional. De ambos
encontrámos interessantes artigos na
imprensa médica. Por exemplo, na “Gazeta Médica do Porto”, volume de 190001, Martins da Silva que fora adjunto
da Enfermaria 9 e director da Escola
de Enfermagem a partir de 1898, publica três, sobre “Sífilis gomosa da face
inferior do pénis”, “Pseudo-varicose
do cordão nos estrangulamentos herDR. ANTÓNIO DE ANDRADE JÚNIOR
niários” e “Contribuição para o estudo
tónio(4) de que foi encarhematológico”. Andrade, na “Medicina
regado o mesmo Dr. AnModerna”, 1906-08, e já na esfera das
tónio de Andrade Júnior
novas responsabilidades, relata as “Anáque tinha assegurado a
lises no Laboratório do Hospital de S.
direcção do Laboratório
António” onde em abono do seu bom
de Análises Clínicas em
carácter elogia o Prof. Alberto de Aguiar
1905. Na realidade a Raseu ex-chefe no Laboratório Nobre cuja
diologia era já praticada na
fragmentação resultara dum desagradácidade, poucos anos volvel atrito entre a Santa Casa e a Escola
vidos sobre a descoberta
Médica. Na “Medicina Moderna” em
de Roentgen em 1895, no
1909 faz cuidadosa “Análise do conInstituto Pasteur do Porto
teúdo estomacal” e em 1911 escreve
fundado em 1896 pelo Dr.
acerca de cancro da mama tratado pelos
Joaquim Arantes Pereira,
raios X.
que dispunha de três secMais do que a repercussão mediática
DR. CARTEADO MENA
ções: preparação de soros,
da visita de D: Manuel II e D. Amélia
análises e raios X(10). A
ao novo Gabinete em 1908(11), interessa
primeira desempenhou papel fundamental na adrealçar que logo dois anos volvidos o Prof. Tiago de
ministração de soro anti-rábico (em 1909 tratara já
Almeida solicita à Mesa a prestação de serviços do
4000 doentes) e anti-diftérico no norte do país.
Gabinete para a sua Enfermaria da Escola(4) e que o
Da secção radiológica encarregou-se o Dr. Carteado
movimento subiria de 268 exames em 1908-9 para
Mena, depois de formado em 1902, o qual come7163 em 1915-6(11). Abarcavam radiografias, raçara a trabalhar no Instituto logo após a fundadioscopias, radio- e radiumterapia e electroterapia,
ção deste, ainda aluno do segundo ano médico.
tendo a actividade de radiodiagnóstico (radiografias
Lembrado ainda por ter desposado Guilhermina
e radioscopias) subido de 42 em 1909-10 para 242
Suggia em 1927, assumiu a direcção do Instituto
casos em 1917-18(11). Aquando da morte de Andrade
Pasteur à morte de Arantes Pereira em 1909(10).
neste ano, sucedem-lhe o Dr. Sousa Feiteira na RaPessoalmente dele me recordo por me ter tratado
diologia e o professor de Química da Faculdade de
em criança, por volta de 1936, injectando-me soro
Ciências, José Pereira Salgado, no Laboratório de
anti-rábico durante algumas semanas na sede do
Análises(4). n
Instituto Pasteur, na rua José Falcão, depois de ter
brincado numa festa com um cãozito que morreria
pouco depois. A mim e aos outros miúdos que então
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TEATRO E MUITA
ANIMAÇÃO FIZERAM AS
DELÍCIAS DE MIÚDOS E
GRAÚDOS

A OFICINA
DO PAI NATAL
ESTEVE NA
SRNOM
A FESTA DE NATAL DA SRNOM JÁ FAZ PARTE
DA AGENDA DE MUITAS CRIANÇAS. SÃO
ELAS QUE RECORDAM AOS PAIS QUE,

ESPECTÁCULO ATRAI UM
NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE
INTERESSADOS

NO MÊS DE DEZEMBRO, HÁ TEATRO
NA CASA DO MÉDICO. DE ANO PARA
ANO, AS OPINIÕES SÃO UNÂNIMES
NO QUE TOCA A ELOGIAR A INICIATIVA E, PODE DIZER-SE, A CRÍTICA APLAUDE.
FOI MAIS UM DIA DE GRANDE ANIMAÇÃO.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

Só crianças eram 10, o mais pequeno tinha três
meses e o maior oito anos. Vieram todos, acompanhados pelos pais, de Viana do Castelo para assistir
à Festa de Natal que, ao longo dos últimos anos,
tem sido organizada pela Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM). Sofia Azevedo,
ainda a gozar a licença de maternidade do pequeno
Luís que dormia tranquilamente no carrinho de
bebé, falou em nome do grande grupo: “Somos
cinco médicas da especialidade de Medicina Geral e
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Familiar de Viana do
Castelo. As crianças
já se conhecem todas e, por isso, optamos por vir em
conjunto, pela
primeira vez, à
Festa de Natal”.
A fama dos tradicionais espectáculos
de Natal parece mesmo ter motivado os médicos de outras regiões do
Norte do país a conhecer a Companhia de Teatro
“Os Traquinas” que nos últimos anos se tem desdobrado em três sessões, para fazer face ao número
cada vez maior de inscritos na iniciativa. É por isso,
também, que o Centro de Cultura e Congressos da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
há muito que se tornou pequeno para receber a
Festa de Natal e, à semelhança do ano passado,
uma mega tenda serviu de palco e de plateia, com
capacidade para 750 lugares sentados. “Já tínhamos

ouvido falar da iniciativa, até pela nortemédico, e
pareceu-nos que seria interessante trazer as crianças, afinal de contas Viana do Castelo não é assim
tão longe”, argumentou Sofia Azevedo, enquanto
as crianças se deliciavam com as pipocas que eram
oferecidas, com as brincadeiras do palhaço, ou com
os balões de várias formas, magicamente feitos pela
boneca de trapos.
Carolina, de três anos, trazia um desses balões, em
forma de coração nas mãos. Também foi a primeira
vez que veio até à Festa de Natal da SRNOM, acompanhada pelos avós. Manuel Dias, médico, já tinha
enfrentado a fila para adquirir o saco de pipocas
para a pequenita. “Não viemos noutros anos, porque ela ainda era muito pequena, mas acho muito
interessante a SRNOM organizar este tipo de iniciativas”, realçou.
Mas se para muitos foi a estreia, para outros a agenda
de Dezembro já tem marcada a Festa de Natal. Que
o diga a pequena Beatriz, de seis anos, que este
ano lembrou aos pais que queria ir à festa. “Viemos
há dois anos e, agora novamente. Foi ela que se
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A sobrinha, mais
velha, já não sabe
passar sem a festa.
“Gosto sempre
destas iniciativas.
Acho que é uma óptima oportunidade para estarmos
juntos”, argumenta Isabel Alves.
lembrou e pediu para vir”, reconhece José Oliveira
Rego, médico de Medicina Geral e Familiar. E bastou apenas um intervalo de um ano para se notar
as diferenças: “Nota-se que houve uma grande evolução em termos logísticos. O espectáculo passou
a ser na tenda e cá fora existe muito mais diversão
para as crianças”.
A mãe de Filipe Assis também
já é uma repetente. Irene Silva,
Cirurgiã Vascular, acredita que
a Festa de Natal da SRNOM é
um momento único ”de convívio” entre colegas e amigos que,
muitas vezes, não têm oportunidade de partilhar. Além disso, sublinha, “considero que as peças de
teatro são realmente fantásticas”.
A Margarida de sete anos e o Tiago
de 14 também gostaram do espectáculo deste ano. “Até sabia algumas
músicas”, conta a mais pequena. É
por isso que Maria e José Manuel
Pinto marcam sempre presença neste evento. E,
de ano para ano, “tem sido sempre a melhorar”,
garantem.
Já Isabel Alves assume o papel de tia e mãe, ao
mesmo tempo. O filho de dois anos também já tinha
assistido à peça de teatro do ano passado, mas não
há dúvidas de que, este ano, “gostou mais, pois conseguiu perceber melhor o que se estava a passar”.

OS BRINQUEDOS DO
PAI NATAL
No dia 7 de Dezembro, a festa da SRNOM «voou»
até à véspera do Natal. Às 9 horas de 24 de Dezembro, as três assessoras do S. Nicolau contabilizavam ainda, na oficina do Pai Natal, todos os
presentes que teriam de ser entregues à meia-noite.
Com a ajuda do computador Magalhães, faziamse as contas aos 555 mil e 555 Rucas pedidos nas
cartas e muitos outros bonecos que fazem parte do
imaginário das crianças. A tal ponto que, durante
alguns minutos, disputou-se o primeiro lugar nos
bonecos mais pedidos. “Terá sido o homem aranha?
A boneca Dora? Ou o Noddy?”, questionava-se, chamando também a atenção para os bonecos tradicionais que começam a cair no esquecimento. O
problema foi quando as assessoras – três bonecas de
trapos – descobriram que o stock dos Noddy tinha
esgotado. Para resolver o problema, foi necessário
pedir a ajuda da lâmpada de Aladino e, a partir de
então, mil peripécias, com algumas piadas políticas
à mistura, fizeram com que os olhos das centenas de
crianças que estavam na plateia reluzissem à espera
de um final feliz. Um final que chegou com muitas
músicas à mistura e que proporcionaram mais um
momento inesquecível para quem pôde assistir ao
espectáculo «Os Brinquedos do Pai Natal», mais
uma vez protagonizado pelo Grupo de Teatro «Os
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Traquinas», com a colaboração da actriz Rosa Quiroga, do maestro Ramiro
Lopes e da coreógrafa Sónia
Cunha. A história foi da autoria, uma vez mais, da médica e elemento do Conselho
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, Fátima Oliveira.
“Na verdade, não tem sido complicado imaginar novas histórias. A ideia vai surgindo ao mesmo tempo
que se criam as personagens e se constroem os diálogos. Os ensaios são grandes geradores de criatividade, pois todo o grupo se diverte e contribui para
o desenvolver de todo o processo”, revela. Apesar
do desgaste da profissão, Fátima Oliveira vai encontrando tempo para se dedicar a uma tarefa que,
reconhece, lhe dá muito prazer. “Aproveito todos os
momentos posíveis como, por exemplo, as deslocações mais ou menos longas, para pensar na próxima
história”, conta. E mesmo quando o tempo escasseia, as coisas acabam sempre por se resolver. Foi o
que aconteceu com esta última peça, «Os Brinquedos do Pai Natal»: “Quando iniciámos os ensaios,
sempre com cerca de dois meses de antecedência do
espectáculo, a história estava um pouco atrasada.
Mas foi ganhando forma durante os ensaios e a certa
altura teve que se travar a torrente de ideias para
finalizarmos a peça”. O mesmo acontece com as

letras das canções que, todos os anos, acompanham
as peças de teatro. Adaptadas a melodias conhecidas, “as letras acabam por surgir nas vésperas dos
ensaios às quatro ou cinco da manhã”.

LANCHE E PRENDAS
Mas a Festa de Natal da SRNOM não estaria completa sem prendas. Assim, mais uma vez, as portas da galeria do Centro de Cultura e Congressos
abriram-se para fazer as delícias das crianças. É que
para além dos presentes rapidamente desembrulhados, havia direito a um lanche reforçado. Mesmo
neste espaço, a diversão continuou pois, este ano,
alguns dos adereços utilizados em espectáculos de
anos anteriores foram aproveitados para decorar
o espaço. Uma iniciativa que foi usufruída pelos
mais pequenos, «obrigando» os pais a mais uma
série de fotografias na carruagem da Cinderela. “Há
medida que os anos passam, vamos adquirindo um
espólio de objectos que serviram para decorar os
vários cenários dos espectáculos que temos vindo a
realizar. Por isso, este ano, decidimos aproveitá-los
para decorar o espaço da galeria”, explicou Fátima
Oliveira à Nortemédico.
Depois de mais uma tarde repleta de magia foi
tempo de ir para casa. Não sem antes uma última
viagem no carrossel que, também, já começa a ser
tradição nesta festa. Para o ano, há mais! n
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JOVENS LICENCIADOS EM MEDICINA
REPETIRAM O JURAMENTO DE HIPÓCRATES

OS NOVOS MÉDICOS
ESTÃO A CHEGAR
A HISTÓRIA REPETIU-SE UMA VEZ MAIS. MAS
PARA OS JOVENS LICENCIADOS ESTA FOI A
ESTREIA. O JURAMENTO DE HIPÓCRATES
VOLTOU A ENCHER A MEGA TENDA MONTADA NA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS, NUMA MISTURA DE
ALEGRIA, ANSIEDADE E MUITAS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO FUTURO.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

O burburinho dos mais de 300 licenciados em Medicina conseguia «encher» a grande tenda que, nos
dias de hoje, é necessária para acolher a cerimónia
do Juramento de Hipócrates no Norte. O bastonário
da Ordem dos Médicos estava atrasado mais de uma

hora, mas nem isso fez com que os jovens e familiares desmobilizassem. A espera, para a esmagadora
maioria, valeu a pena, pois muitos consideraram
estar perante um momento único. Foi isso mesmo
que sublinhou Pedro Nunes: “Não tive a felicidade
de ter uma cerimónia assim. Na altura, acabado de
sair da faculdade, fui recebido no primeiro andar de
um prédio de Lisboa, onde me pediram o dinheiro
da jóia e me disseram onde é que tinha de assinar”.
Assim, e depois da Ordem dos Médicos ter arrancado com a iniciativa, a adesão tem superado todas
as expectativas e, talvez por isso, o bastonário confessou acalentar um sonho: “Ainda espero, durante
o meu mandato, juntar todos os recém-licenciados
num único Juramento de Hipócrates, onde demonstraremos a força que somos”.
Apesar do improviso utilizado, este ano, por Pedro
Nunes na mensagem aos jovens licenciados, a mensagem não divergiu muito da dos anos anteriores.
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OM MAIS
INTERVENTIVA

A principal é que a próxima etapa “não vai ser fácil”. Muito embora “a Medicina seja, seguramente,
uma das profissões mais gratas de ser praticada”,
sublinhou, “é também uma profissão recheada de
insucessos, pois a cada dia que passa há sempre
doentes que morrem, que ficam mais doentes e
em cada um desses doentes há uma derrota de um
médico”. Cada médico que ainda está naquele ambiente quente e tutelar das faculdades, continuou
Pedro Nunes, “ainda sente que alguém o apoia e
apoiará durante muitos anos. Cada um de vocês começará a perceber, a pouco e pouco, que a responsabilidade é vossa. Que essa derrota é vossa e que o
grande desafio é, ao longo da vida, nunca perder de
vista que fizeram o vosso melhor e deram ao doente
tudo o que ele merecia”.

Exactamente sobre o período da
próxima etapa profissional, o internato, o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, José Pedro Moreira
da Silva, chamou a atenção dos
recém-licenciados: “Aproveito para
vos alertar para o abandono que, muitas vezes, vão
sentir. Mas, não devem tomar responsabilidade sobre matérias para as quais não estão preparados,
exigindo sempre o acompanhamento nas decisões
mais complicadas dos médicos orientadores”. Neste
sentido, o responsável assegurou que a OM estará
atenta “a qualquer tipo de trabalho” que lhes seja
“imposto pelos órgãos de gestão e que não esteja
de acordo com a formação anteriormente definida”.
À margem da cerimónia, José Pedro Moreira da
Silva reiterou esta medida, admitindo que a Ordem
“pode intervir mais nesta matéria”. “Muitas vezes os
jovens são abandonados pelos colegas mais velhos
que tinham como obrigação orientar-lhes o estágio.
Já temos vindo a fazer algumas visitas surpresas aos
hospitais, no sentido de detectar este tipo de situa-
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ções, e iremos continuar a fazê-las”,
TESTEMUNHOS
ANA MARTINS
asseverou. De qualquer das formas,
Escola de Ciências da Saúde da
acrescentou, “também é importante
Universidade do Minho
1. Como foram vividos os seis
que os médicos mais novos denun“É um curso bastante trabaanos do curso de Medicina?
ciem as situações e chamem a OM
lhoso e isso acaba por ser,
2. Quais são as expectativas em
a intervir”.
um dos factores negativos,
uma vez que nos leva, muirelação ao futuro?
No seu discurso, perante os cerca
tas vezes, à exaustão. Já em
3. O que pensa da cerimónia do
de 300 jovens licenciados da Escola
termos positivos, não esJuramento de Hipócrates?
de Ciências da Saúde da Universiqueço o companheirismo e
a amizade que fiz ao longo
dade do Minho, da Faculdade de
destes anos”.
Medicina da Universidade do Porto
“Ainda não tenho nenhuma especialidade que diga ser
e do Instituto de Ciências Biomédiimperioso seguir. Acabamos por não ter o caminho delicas Abel Salazar, o presidente do Conselho Regioneado, uma vez que é preciso esperar pelos resultados do
nal do Norte defendeu ainda uma “gestão conjunta”
exame e das vagas que vão abrir para perceber quais são
as possibilidades que temos de analisar”.
das formações pós e pré-graduada. Até agora, assinalou, “as responsabilidades do ensino médico
“O Juramento de Hipócrates é um momento importante,
pelo simbolismo que acarreta. Considero que é imporestavam espartilhadas, no pré-graduado as facultante levarmos o papel e olharmos, de vez em quando,
dades, no pós-graduado a OM e as sociedades cienpara o que diz”.
tíficas”. “Penso que é tempo de acabar com espartilhos e conjugarmos esforços. Temos de partilhar
JOANA CHAVES CARVALHO
Escola Ciências da Saúde da Universidade do Minho
com as faculdades os saberes para que o ensino
“Como somos uma faculdade mais pequena, consegui
pré-graduado seja cada vez mais adequado à prosentir em Braga uma amizade e um companheirismo
fissão médica, trocando experiências e absorvendo
que não senti tanto na Universidade do Porto, enquanto
conhecimentos que possam ser úteis à pós-gradufrequentei o curso de Medicina Dentária. Mas o trabalho
foi árduo e isso é um aspecto marcante”.
ação”, concretizou José Pedro Moreira da Silva. n
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“Gostaria de fazer o meu internato no Porto, uma vez que é a
minha cidade. Tudo depende do número de vagas. Acho que,
a partir de agora, teremos um caminho complicado, com alguns percalços e insucessos, mas as expectativas estão altas.
Penso que o mais difícil foi chegar até aqui”.
“O Juramento de Hipócrates é um momento que marca, pois
assinala a nossa entrada no mundo profissional”.
FRANÇOIS SANTOS
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da UP

“Quando começamos o ensino clínico no hospital achamos
que somos logo capazes de tratar os doentes e só depois nos
apercebemos que a medicina é mesmo muito grande”.
“Acho que no meio de quase todas as profissões somos uns
privilegiados, pois temos praticamente emprego garantido no
fim do curso. Claro que há dificuldades na entrada para a especialidade. Há quem diga que as coisas se estão a complicar,
mas acho que isso tem a ver com objectivos de cada um. Está
a chegar ao fim a ideia da medicina milionária, o que pode ser
interpretado, por alguns, como dificuldades”.
“Não considero que a cerimónia do Juramento de Hipócrates
seja particularmente importante. Vim para conhecer e ver o
que era, mas não consigo tirar grande sentido deste evento”.
RUI RODRIGUES
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

“Os últimos seis anos foram de muito trabalho, de muito estudo, em que tentámos conciliar uma vida no meio estudantil
e que, ao mesmo tempo, nos permitiram tirar um curso enri-

quecedor. Não tinha a verdadeira ideia do que era o curso
de Medicina e, ainda agora, estou a construir essa ideia”.
“A partir de agora é tempo de começar a voar e dar o nosso
melhor. A nossa responsabilidade deve vir de uma forma
gradual e não de forma abrupta, uma vez que ainda vamos estar sob a tutela de alguém que nos vai continuar a
ensinar”.
“Acho que o Juramento de Hipócrates é uma cerimónia
importante, para preservar os valores e no sentido de nos
permitir enquadrar no meio da sociedade médica. Somos
os recém chegados e é uma boa forma de nos dar as boasvindas”.
ANTÓNIO BARBOSA
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

“A adaptação é complicada, mas, há medida que o tempo
vai passando, conseguimos perceber os mecanismos normais do curso. Estou muito satisfeito, porque correspondeu claramente às minhas expectativas”.
“Agora, espero que a entrada no mercado de trabalho seja
aquilo que nós decidirmos. Estamos numa fase de alguma
ansiedade porque vimos de um ensino muito teórico e,
agora, vamos acabar por ser «lançados às feras»”.
“Considero que o Juramento de Hipócrates é importante,
uma vez que deve ser a conduta máxima para qualquer
médico e está carregado de simbolismo. Por isso deve ser
mantido”.
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I3S RECEBEU
PRÉMIO CORINO
DE ANDRADE

MINISTRO DA CIÊNCIA E DO ENSINO
SUPERIOR PRESIDIU À CERIMÓNIA DE
ENTREGA DO GALARDÃO

“A qualidade do trabalho produzido” e
“a competência existente na genética,
imunologia, neurociências, biologia estrutural e bioengenharia” foram alguns
dos argumentos que a Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) encontrou para atribuir, este ano,
o Prémio Corino de Andrade ao I3S. Um
consórcio constituído pelo Instituto de
Biologia Molecular e Celular (IBMC),
pelo Instituto de Engenharia Biomédica
(INEB) e pelo Instituto de Patologia e
O CONSÓRCIO I3S FOI DISTINGUIDO COM O PRÉMIO CORINO DE
Imunologia Molecular da Universidade
ANDRADE, ATRIBUÍDO PELA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORdo Porto (IPATIMUP). Trata-se, enalteDEM DOS MÉDICOS. A CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO
ceu o presidente da SRNOM, José Pedro Moreira da Silva, “de um contrato
CONTOU COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA CIÊNCIA E ENSINO
inédito no país em que numa supra-es
SUPERIOR, MARIANO GAGO, QUE ENALTECEU O TRABALHO REALItrutura estão três dos mais importanZADO PELOS TRÊS INSTITUTOS.
tes institutos de investigação do Norte
do país”. Uma aliança, acrescentou, que
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto
“irá facilitar o desenvolvimento de novas
áreas, como a origem múltipla de doenças crónicas,
tais como o cancro, as doenças degenerativas, metabólicas, cardiovasculares e infecciosas” e que já
tem “impacto público directo”, através das suas investigações. “Serviços de rastreio, novas tecnologias
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emergentes e a transferência de conhecimento para
o sector da saúde têm pautado as linhas directivas
destas organizações com visível sucesso”, considerou José Pedro Moreira da Silva.
O Prémio Corino de Andrade, recorde-se, destinase a distinguir, anualmente, pessoas ou instituições
que prestaram serviços relevantes à Medicina e aos
médicos portugueses, perpetuando o nome do investigador que identificou e caracterizou a paramilóidose.

“NADA SERÁ
COMO DANTES”
Actualmente, o I3S conta com mais de 250 doutorados, perto de 150 alunos de pós-graduação e mais
de 700 colaboradores e é, segundo o ministro da
Ciência e do Ensino Superior, Mariano Gago, “uma
forma inovadora de fazer ciência em Portugal”. O
I3S, acentuou, “representa um novo desafio no panorama das instituições científicas no nosso país.

Não é a única a tentar reorganizar-se, mas é a de
maior dimensão”. Assim, para Mariano Gago não
há dúvidas de que a partir do momento em que o
I3S estiver construído “nada será como dantes”. E
a fasquia está alta: “Espero que as áreas de investigação mudem, espero que venha resolver alguns
dos problemas de articulação entre faculdades, já
antigos na Universidade do Porto”.
Um desafio que o presidente do Conselho de Gestão
e Orientação do I3S, Alberto Amaral, está pronto
para responder. Já no ano 2007/2008, o consórcio
contratou, em conjunto, “12 novos investigadores e
tem previsto contratar mais 20”. Mas, como realçou,
um dos pontos importantes deste projecto passa
pela construção de um novo edifício que permitirá
expandir os espaços laboratoriais e o atendimento à
comunidade. “O I3S está disponível para se integrar
num quadro de gestão moderna. Os desafios são
grandes e o caminho para o êxito só será possível
com o empenho dos três institutos”, aludiu, no seu
discurso. n

TESTEMUNHOS

ALBERTO
AMARAL

ALEXANDRE
QUINTANILHA

ANA
MENDONÇA

SOBRINHO
SIMÕES

PRESIDENTE DO CONSELHO
DE GESTÃO E ORIENTAÇÃO
DO I3S

PRESIDENTE DO
IBMC

INEB

PRESIDENTE DO
IPATIMUP

“Quando conheci o Professor Corino de Andrade
fiquei imediatamente cativado. Por isso, a atribuição
deste prémio tem um especial significado, por estar
seguro que o I3S integra-se
na visão que ele tinha para
desenvolver as ciências biomédicas em Portugal”.

“Receber este prémio comoveu-me muito, porque
uma das razões de eu hoje
estar no Porto teve a ver
com o Professor Corino de
Andrade. Por outro lado,
associar o I3S ao nome
de Corino de Andrade só
prestigia o projecto que
temos”.

“Foi uma grande honra receber o Prémio Corino de
Andrade e fiquei absolutamente surpreendida com
esta notícia, muito boa. É
mais um reconhecimento
do trabalho que desenvolvemos”.

“Recebi a notícia da atribuição do Prémio Corino
de Andrade com uma
enorme alegria, pois a verdade é que tenho a certeza
de que se o professor hoje
fosse vivo diria que o I3S
representa tudo aquilo
pelo qual ele se bateu”.
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FORNOP PROMOVEU DEBATE COM ALGUNS
DOS PRINCIPAIS «ACTORES» DA REGIÃO

FUTURO DO
NORTE ESTEVE EM
DISCUSSÃO
POUCOS MESES APÓS A CONSTITUIÇÃO
OFICIAL, O FÓRUM REGIONAL NORTE DAS
ORDENS PROFISSIONAIS (FORNOP) LEVOU
A CABO UM GRANDE DEBATE SOBRE O FUTURO DO NORTE DO PAÍS. NA MESMA MESA
ESTIVERAM SENTADAS FIGURAS CONHECIDAS, PARA DISCUTIR DIFERENTES PONTOS
DE VISTA. A INICIATIVA DECORREU NO CENTRO E CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

Será o Norte uma invenção do Sul? O que é o Norte
e quais são as suas fronteiras? As questões, em jeito
de desafio, foram lançadas pelo jornalista Carlos
Magno, o moderador convidado para o debate «Do
Norte preterido ao Norte de eleição – fazer da crise
uma oportunidade». Para as responder, o presidente
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
do Norte (CCDR-N), Carlos Lage, o vice-presidente

da Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal (AICEP), Rui Marques, e o presidente da
Associação Comercial do Porto, Rui Moreira, foram
os convidados.
Naquele que foi um dos primeiros debates organizados pelo Fórum Regional Norte das Ordens Profissionais (Fornop), no passado dia 15 de Janeiro, falouse de oportunidades para ultrapassar a crise. Isso
mesmo defendeu Carlos Lage, ao sublinhar que este
“é o momento do Norte se assumir politicamente,
como o Norte de eleição, numa sociedade democrática e aberta”. E num ano em que Portugal vive três
momentos eleitorais – europeias, legislativas e autárquicas –, o conhecido elemento do PS reclamou um
Norte de eleições. “Não podemos viver mais numa
atitude de subalternidade que nos tem caracterizado. Precisamos de eleições no Norte”, defendeu.
Mas, num debate desta natureza, falou-se essencialmente de Regionalização. Carlos Lage lembrou o
referendo ocorrido em 1998, altura em que, concordou, só podia ganhar o «não», dada a organização
administrativa das regiões. “Havia uma a que chamávamos a Região do Lacão”, ironizou, referindo-se
ao actual secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros. Com um discurso optimista, o presidente da CCDR-N considera que volvidos pouco mais de 10 anos, é tempo de se voltar
ao assunto. Por isso, referiu, “espero que o PS não
deixe cair a ideia e não abandone esta causa”. Mas
foi mais longe, lembrando que num ano em que é
possível haver uma revisão constitucional, o melhor
seria mesmo alterar a Constituição, abolindo a obrigatoriedade do processo da regionalização passar
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por um referendo. “Obrigar a regionalização a um
referendo é uma excrescência”, analisou.

ALTERAÇÃO DA LEI
ELEITORAL
Menos optimista esteve Rui Moreira. Apesar de defensor de uma maior autonomia para o Norte, o
presidente da Associação Comercial do Porto acredita que a regionalização só vai aparecer quando
acabarem os fundos estruturais. Nessa altura, assumiu, “espero votar «não» outra vez, pois vão querer abandonar-nos”. Muito crítico relativamente à
política de gestão dos fundos comunitários ao nível
da Administração Central, Rui Moreira lamentou
que se tenha acabado com o empreendedorismo
no Norte do país. “Acreditou-se que era preciso desenvolver muito uma região e que as outras iam
apanhar boleia. Ora, o Norte nunca apanhou essa
boleia”, lamentou, referindo-se à Região de Lisboa

e Vale do Tejo. Em alternativa, o presidente da Associação Comercial do Porto defendeu outras medidas, para potenciar o Norte. Entre elas, a alteração
da lei eleitoral, nomeadamente no que concerne à
eleição pelos círculos eleitorais dos deputados para
a Assembleia da República, de forma a que “cada
cidadão possa escolher o seu representante” e a criação de partidos regionais.
Já o vice-presidente da AICEP apresentou números,
referentes ao trabalho que tem sido desenvolvido
pela agência. Entre eles, o investimento estrangeiro
em Portugal que se contabiliza nos 10 mil milhões
de euros, dos quais 20 por cento foram investidos na
Região Norte, em áreas como o sector automóvel.
O debate contou ainda com a participação da plateia, numa troca de pontos de vistas. A iniciativa
do Fornop, composto por 12 ordens profissionais,
e representando um universo de 50 mil profissionais liberais, contou com a presença no Centro de
Cultura e Congressos de médicos, economistas e
farmacêuticos, entre outros. n
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CENTRO DE
HISTOCOMPATIBILIDADE
DO NORTE VAI TER
CASA «NOVA» EM 2011

COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS
DECORRERAM NA SRNOM
ANA JORGE
PRESIDIU À
CERIMÓNIA

O CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE FESTEJA, ESTE
ANO, AS BODAS DE PRATA. EM
JEITO DE PRENDA, 2009 VAI MARCAR O ARRANQUE DO PROJECTO
DE AMPLIAÇÃO DAS ACTUAIS INSTALAÇÕES,
PARA FAZER FACE AO CRESCENTE TRABALHO
DA INSTITUIÇÃO. NA CERIMÓNIA QUE MARCOU AS COMEMORAÇÕES DO 25º ANIVERSÁRIO, A MINISTRA DA SAÚDE, ANA JORGE,
ELOGIOU O TRABALHO DESENVOLVIDO.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

O Centro de Histocompatibilidade do Norte (CHN)
conta com um registo de
70 mil dadores de medula
óssea, número que mereceu
rasgados elogios por parte
da ministra da Saúde.
Ana Jorge presidiu à
cerimónia de comemoração dos 25 anos
da instituição que
decorreu no passado
dia 9 de Janeiro, no
Centro de Cultura e
Congressos da Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
(SRNOM). “É um motivo de orgulho para
os portugueses”, enalteceu, lembrando que o número é superior ao registado em todo o território espanhol. Para além disso,
continuou a titular da pasta da Saúde, “tem havido
a capacidade de desenvolver trabalho e procedimentos, nomeadamente na área da gestão de informação, que são reconhecidos internacionalmente”.
“Se vamos buscar algo ao outro lado, também temos
capacidade de desenvolver sistemas e formas de
trabalhar que podem ser partilhadas com sucesso,
para tratar os doentes”, sublinhou.
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RASGADOS ELOGIOS
PARA A DIRECTORA DO CHN,
HELENA ALVES

internacionais, que em termos de colheitas em cadáveres atingiu os 26,3 por milhão de habitantes”,
apontou. No campo da transplantação renal, referiu
também, fizeram-se 553 intervenções.

A motivação dos profissionais foi reconhecida por
Ana Jorge como um factor preponderante no êxito
que Portugal tem alcançado nesta área. Exemplo
disso, como evocou, foi o projecto desenvolvido

AUMENTO
DAS LISTAS DE ESPERA

pela directora do CHN,
Helena Alves, «Medula:
A Fábrica da Vida» que
resultou num CD distribuído
por todas as escolas do
país e, mais recentemente,
em 99 painéis de azulejos
elaborados por diferentes
unidades de ensino. Foi um
projecto, elogiou a ministra da Saúde, “capaz de
cativar a sociedade civil e, em particular, os jovens,
mobilizando-os para a questão da doação”.
A nível nacional, o panorama na área dos transplantes segue a mesma linha de sucesso do CHN.
Ana Jorge revelou que, em 2008, Portugal alcançou
números “inéditos”, ao nível de colheitas e transplantes de órgãos. “Conseguimos um número de
referência, quando nos comparamos com os valores

Apesar dos números optimistas apresentados por
Ana Jorge, a verdade é que
o crescimento das listas de
espera em transplantação
tem registado valores também muito elevados. Isso
mesmo evidenciou Helena
Alves, ao dar conta de que
só nos hospitais do Norte
a curva de crescimento em
áreas como o transplante do
fígado, pâncreas, coração,
córnea e pulmão “é assustadora”. Neste contexto, advertiu, "existe uma enorme
divergência entre o crescimento da lista de espera e
o número de transplantes
realizado". Só o número de
candidatos a transplante renal "cresceu mais de 50 por
cento, em cinco anos".
Sobre esta situação, a ministra da Saúde assumiu,
em declarações à Nortemédico, que o grande objectivo
governamental passa por
“aumentar a capacidade de
transplante”, mas, para isso, “tem de se fazer mais
colheitas”. Até porque, justificou, “sendo possível
proceder ao transplante estamos a resolver um problema de saúde que pode evitar a morte, a melhorar
a qualidade de vida do doente e também a rentabilizar os gastos em saúde”. Neste sentido, Ana Jorge
considerou importante “mobilizar” os hospitais e,
em particular os profissionais de saúde, para a capacidade de colheitas.

AMPLIAÇÃO DE
INSTALAÇÕES DO CHN
Mas para fazer face às novas exigências, o CHN vai
ter casa «nova», através da ampliação das actuais
instalações, situadas nas traseiras do Hospital de
S. João. De acordo com o arquitecto responsável
pelo projecto, Vítor Seabra, o novo centro vai ser
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dotado de zonas para recepção de público, dadores
e doentes, e uma zona específica de atendimentos.
Num dos pisos estarão congregados os serviços administrativos e haverá ainda áreas específicas para
arquivo e duas unidades de ligação simultânea com
o exterior e com a parte laboratorial.
O novo edifício terá uma área de 3.500 metros
quadrados, mais do dobro do espaço das actuais
instalações. O projecto custará cerca de cinco milhões de euros, financiados no âmbito do Programa
regionalizado de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), prevendo-se o início das obras no início
do segundo semestre deste ano.
A conclusão dos trabalhos deverá
acontecer em 2011.

ARMANDO MENDES
HOMENAGEADO

N

Armando Mendes

Machado Caetano

o ano das comemorações dos
25 anos do CHN, Armando
Mendes, o primeiro director do
centro, foi homenageado e lembrado pelo ex-bastonário da Ordem
dos Médicos, Machado Caetano,
como um dos grandes pioneiros
em Portugal na área da histocompatibilidade. Depois de em 1968
se ter juntado ao grupo do próprio
Machado Caetano e de Henriqueta
Breda, este trio “lutou contra ventos
e marés até conseguir, 15 anos depois, o decreto-lei que solidificaria
a Lusotransplante e a Associação
Nacional de Histocompatibilidade”,
recordou o ex-bastonário.
Comovido com a homenagem, Armando Mendes afiançou ter vivido
no CHN algumas das “melhores” experiências da
sua vida. Em relação aos seus sucessores, o exdirector do centro lembrou que “não vão ter vida
fácil”, mas louvou a capacidade de iniciativa e de
gestão de Helena Alves.

GALERIA DO CENTRO DE
CULTURA E CONGRESSOS
RECEBEU EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS
DE AZULEJOS

«UM
PROJECTO
DA VIDA PELA
VIDA»
FOI UM DOS ÚLTIMOS PROJECTOS A SER
ABRAÇADO PELA DIRECTORA DO CENTRO
DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE
(CHN), HELENA ALVES. «MEDULA: A FÁBRICA
DA VIDA», TAL COMO A REVISTA NORTEMÉDICO DEU A CONHECER NO ÚLTIMO NÚMERO, CULMINOU COM A INAUGURAÇÃO,
PELA MINISTRA DA SAÚDE, ANA JORGE, NO
PASSADO DIA 9 DE JANEIRO, DE UMA EXPOSIÇÃO COMPOSTA POR 99 PAINÉIS DE AZULEJOS, TODOS ELES ALUSIVOS À DOAÇÃO E
TRANSPLANTAÇÃO.
A mostra resulta de uma ideia de Helena Alves e
que passou, inicialmente, por fazer chegar a todas
as escolas do país um CD interactivo que reunia
um vasto conjunto de informação sobre a recolha
de medula óssea. O objectivo era chegar não só às
crianças e jovens, futuros dadores, mas também
mobilizar os professores e até as famílias. Depois
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deste CD, surgiu então o passo seguinte
e que consistiu em
lançar um novo desafio às escolas. Assim, alunos e docentes foram
desafiados a conceber painéis de azulejos alusivos
ao tema «Medula: A Fábrica da Vida», como forma
de participarem num concurso organizado pelo
CHN, mas também de maneira a que, quando as
novas instalações da instituição estiverem concluídas, estes painéis possam fazer parte da decoração
do novo edifício. Foi desta forma que Helena Alves
conseguiu mobilizar mais de seis mil pessoas, ficando surpreendida com a adesão alcançada.
Foi, por isso, com muito entusiasmo que a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos

(SRNOM) decidiu apoiar a
iniciativa e disponibilizar
as instalações da Casa do
Médico não só para as comemorações dos 25 anos do
CHN, mas também para a
exposição de painéis de azulejos que, durante cerca de
um mês, ocupou a galeria
do Centro de Cultura e Congressos. Em representação
do bastonário da Ordem do
Médicos, o vice-presidente
do Conselho Regional do Norte, Miguel Guimarães,
considerou uma “honra” para a SRNOM receber
esta iniciativa, dado tratar-se de “um projecto da
vida pela vida” e devendo, por isso, “ser acarinhado
e participado por todos”.

CONFERÊNCIAS
Ainda no âmbito das comemorações do 25º aniversário, o CHN promoveu durante a tarde do dia 10
de Janeiro, um conjunto de conferências subordinadas ao tema da transplantação. Entre os diversos
palestrantes, estiveram Hélder Trindade que falou
sobre os “Dadores não aparentados em Portugal”,
Alejandro Madrigal, sobre a experiência do Instituto
Anthony Nolan, de Inglaterra, e o professor Vander-
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son Rocha, que abordou o tema
dos transplantes de sangue do
cordão umbilical e comparação
com outras fontes de células hematopoiéticas.
O dia foi ainda marcado pelo
testemunho das escolas que
participaram no projecto «Medula: A Fábrica da Vida», pela
apresentação do Robot pintor,
da Associação Portuguesa de
Crianças Superdotadas – Pólo da
Guarda, por um momento musical, interpretado pelo Ensemble
de violinos – EMAAG e um momento de magia, protagonizado
por Anthony Darkstone.

PAINÉIS
DE AZULEJOS EM
LIVRO
“Que iniciativa tão arrojada e
que resultado tão feliz! Este livro prova bem que o Centro
de Histocompatibilidade pode
não ser apenas um lugar onde
se praticam técnicas de muita
responsabilidade e rigor, ligadas
à transplantação de tecidos e órgãos”. É desta forma que Daniel
Serrão inicia o prefácio do livro
«Medula: A Fábrica da Vida»,
naquele que tenta ser um testemunha da surpresa
sentida quando, pela primeira vez, viu os trabalhos
realizados. “Quando vi os painéis de azulejos, ainda
no CHN, senti uma emoção tão grande que assim
que cheguei a casa sentei-me ao computador e escrevi o texto para o livro”, conta o membro do Comité Director de Bioética do Conselho da Europa.
A par do facto da iniciativa ter mobilizado tantos
jovens, Daniel Serrão confessou ter ficado admirado com a qualidade dos trabalhos. É incrível, des-

creveu, “como é que perceberam
imediatamente que uma componente emocional era susceptível
de se transmitir por via estética
e a verdade é que não sabia que
tínhamos tantos artistas em potência em Portugal”.
O resultado deste projecto deve
servir, na opinião de Daniel Serrão, para muitas outras iniciativas do género. Até porque, “a
verdadeira educação para a arte
é através destes desafios, não é
através de um programa maçudo”, defendeu.

TESTEMUNHOS
Em versão bilingue (português
e inglês) e para além de fotografias dos 99 painéis de azulejo que
compõe a exposição «Medula: A
Fábrica da Vida», o livro com o
mesmo nome conta ainda com o
testemunho de vários especialistas na área da transplantação nacional e internacional e de figuras
do mundo da medicina, desde o
vice-presidente do Conselho Regional do Norte, Miguel Guimarães, ao director da Faculdade
de Medicina da Universidade do
Porto, Agostinho Marques, passando por nomes como António Morais Sarmento, da Sociedade Portuguesa de
Transplantação, Cristina Navarrete, do Banco de
Sangue do Cordão Umbilical do Sistema Nacional
de Saúde Britânico, Dominique Charron, do Laboratório “Jean Dausset”, de França, e Mário Abbud
Filho, do Instituto de Urologia e Nefrologia, do Brasil, entre muitos outros.
Actualmente, foram produzidos cinco mil exemplares do livro, mas Helena Alves espera chegar aos
50 mil. n
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PARCERIA ENTRE A SRNOM E UNIVERSIDADE CATÓLICA

PÓS-GRADUAÇÃO EM
DIREITO DA MEDICINA JÁ
ARRANCOU

A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS E A
ESCOLA DE DIREITO DO PORTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA INICIARAM EM JANEIRO UMA PÓS-GRADUAÇÃO EM
DIREITO DA MEDICINA. A PRIMEIRA AULA TEVE A PARTICIPAÇÃO
ESPECIAL DE ANTÓNIO ARNAUT QUE FALOU, EXACTAMENTE, SOBRE A IMPORTÂNCIA DESTA LIGAÇÃO.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

A lei condiciona as nossas
vidas e sem legislação não
haveria Serviço Nacional
de Saúde (SNS). Tendo por
base estas premissas, a
Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
(SRNOM), em parceria
com a Escola de Direito
do Porto da Universidade
Católica Portuguesa, decidiu avançar com uma
Pós-Graduação em Direito
da Medicina. “Esta era
uma lacuna que existia no
Norte do país, uma vez que
quem quisesse frequentar
uma pós-graduação nesta
área tinha de se deslocar a Coimbra ou a Lisboa”,
explicou Miguel Guimarães, vice-presidente do
Conselho Regional do Norte e um dos coordenadores da iniciativa. Por outro lado, acrescentou, “as
questões relacionados com o Direito dizem muito
aos médicos, quer no âmbito dos actos médicos que
diariamente fazem, quer no campo das relações
laborais”. Uma aliança que parece fazer ainda mais
sentido numa altura em que o SNS assiste a um conjunto de reformas, como
seja a empresarialização
dos hospitais, a criação
das Unidades de Saúde Familiares ou a revisão das
carreiras médicas.

SNS E AS
NORMAS JURÍDICAS
Naquele que foi o primeiro módulo do curso e que
teve como formador aquele que é considerado o
«pai» do SNS, António Arnaut considerou positiva
a existência deste tipo de pós-graduações. “Interessa
a médicos que precisam de conhecer o direito que
regula certos actos da sua profissão e interessa a juristas que precisam de aprofundar os seus estudos e,
ao mesmo tempo, conhecer a forma como se pratica
a profissão médica”, argumentou. O SNS, continuou,
“existe porque há uma norma jurídica constitucional que o impõe e porque existe um conjunto de
diplomas legais que o regulamentam”. Portanto, “a
lei condiciona a nossa vida e condiciona o SNS”, concluiu, em declarações à revista Nortemédico.
Já para o Director da Escola de Direito do Porto da
Universidade Católica, Agostinho Cardoso Guedes,
esta parceria com a SRNOM insere-se na estratégia
definida pela instituição de “se abrir à comunidade” e
de “oferecer formação extra-curricular“. “Esperamos
que este curso se repita muitas vezes. Este tipo de formação abre os horizontes às pessoas e ajuda-as a perceber outras perspectivas profissionais”, esclareceu.
Nesta primeira edição da Pós-graduação em Direito
da Medicina inscreveram-se 23 médicos e advogados. Com uma duração total de 93 horas, o curso vai
decorrer, na primeira fase, nas instalações da Escola
de Direito do Porto e, na segunda, na SRNOM. Em
termos de avaliação, os alunos terão de apresentar
um trabalho que, posteriormente, irão defender. A
ideia, como revelou Miguel Guimarães na sessão de
abertura da pós-graduação, no passado dia 16 de
Janeiro, é que o plano curricular deste curso possa
caminhar no sentido de se tornar um Mestrado e,
até, um Doutoramento. n
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PÓS-GRADUAÇÃO
«CONTROLO E MELHORIA DA
QUALIDADE EM UNIDADES DE SAÚDE»
JÁ ARRANCOU A PÓS-GRADUAÇÃO «CONTROLO E MELHORIA DA QUALIDADE EM UNIDADES DE SAÚDE», UMA INICIATIVA ORGANIZADA
PELA UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA, EM
PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

FORTE ADESÃO
“A adesão superou as nossas expectativas e tivemos
mesmo de encerrar as inscrições, pois não era possível termos mais formandos”, revelou à Nortemédico Cardoso de Oliveira, coordenador desta PósGraduação. Normalmente, acrescenta, “o número
de formandos neste tipo de cursos ronda os 20, nós
temos neste momento a frequentar a pós-graduação
32 pessoas, de várias actividades profissionais, desde
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, gestores, economistas, entre outros”.
O sucesso da iniciativa ditou, entretanto, que já esteja
a ser preparada a segunda edição desta Pós-Graduação. De acordo com Cardoso de Oliveira, o número
de participantes justifica uma reedição do curso.
Além disso, confidenciou ainda, “estamos a preparar
o Mestrado e o curso Doutoral nesta vertente”.
A Pós-Graduação «Controlo e Melhoria da Qualidade
em Unidades de Saúde» destina-se a fomentar um
diálogo efectivo entre todos os implicados na opti-

mização da qualidade de assistência aos doentes,
criando um ambiente tranquilo e eficaz na aprendizagem que possa ser uma vantagem estratégica para
as mudanças que urgem nesta área tão importante,
mas tão esquecida, nos nossos desempenhos e das
estruturas onde eles se processam. É assim uma
iniciativa iminentemente multidisciplinar que visa
ainda criar uma sensibilização a estas questões de
todos os grupos profissionais bem como das diversas sociedades científicas e organismos profissionais, grupos privados, seguradoras, gestores e
políticos.

DOCENTES E
FORMADORES DE RENOME
Além de professores do quadro da UFP, colaborarão no curso renomados especialistas como: Álvaro Monteiro, Ana Azevedo, Ana Escoval, Ângelo
Ferreira, Ana Girão, Aníbal Fonte, António Albino
Teixeira, António Ferreira, António Gouveia, António Leitão, António Leuchneur, António Roma
Torres, António Sarmento, António Oliveira e Silva,
Clarinda Festas, Costa Maia, Costa Pereira, Cristina
Teixeira, Eduardo Costa, Elsa Azevedo, Fernando
Silva, Ferraz Gonçalves, Gil Gonçalves, Herculano
Moreira, Inês Guerreiro, Isabel Azevedo, Isabel
Pedroto, João Alcântara, João Lobo Antunes, João
Oliveira, José Fragata, José Pedro Moreira da Silva,
Juan Gérvas, Kamal Itani, Laura Vieira, Laranja
Pontes, Madalena Felgueiras, Madalena Holzer,
Manuela Torres, Manuel Villaverde Cabral, Maria
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Augusta Areias, Maria João Cardoso, Maria José
Festas, Mário Nora, Matos Lima, Medina Vieira, Miguel Guimarães, Miguel Xavier, Natália Gonçalves,
Niek Klazinger, Paula Ruge, Paulo Carinha, Pinto
de Sousa, Ricardo Pinto, Rui Mota Cardoso, Silvestre Carneiro, Sobrinho Simões, Sollari Allegro,
Taveira Gomes, Teresa Magalhães, Tiago Pimenta,
Walter Osswald.

Farão ainda parte do corpo docente alguns especialistas que participarão em seminários ou palestras a
anunciar oportunamente. n

O curso está estruturado em módulos de competências nucleares e módulos de competências especializadas cuja coordenação está a cargo de conceituados especialistas:

Curso de PósGraduação em
Controlo e Melhoria da
Qualidade em Unidades de Saúde, coordenado pelo Prof. Doutor
Manuel Cardoso de
Oliveira, é uma iniciativa patrocinada
pelo Departamento de Formação do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos em
parceria com a Universidade Fernando Pessoa.
Esta colaboração entre as duas Instituições será
seguramente o início de um projecto mais amplo
que engloba outras áreas funcionais igualmente
importantes para os médicos. O Curso actualmente em destaque, para além de ser uma inovação em termos de formação, poderá constituir
uma mais-valia significativa para aqueles que
o concluírem. De facto, actualmente a questão
global da gestão da qualidade em saúde é uma
matéria obrigatória para a diferenciação positiva
de Unidades, Serviços e dos próprios médicos.
Nesta medida, não quero deixar de agradecer
a brilhante iniciativa do Prof. Doutor Manuel
Cardoso de Oliveira, e o envolvimento de apoio
imediato do Magnífico Reitor da Universidade
Fernando Pessoa, Prof. Doutor Salvato Trigo,
que tornaram de facto esta iniciativa uma possibilidade real. As alunos que agora iniciam este
Curso, quero agradecer-lhes terem acreditado
nesta pós-graduação e desejar-lhes as maiores
felicidades.

MÓDULOS DE COMPETÊNCIAS NUCLEARES
A. Qualidade em saúde: conceitos, erros, segurança,

conflitualidade, implicações médico-legais e bioéticas, liderança e gestão: Manuel Cardoso de Oliveira. B.
Organização para a qualidade: sistemas, comunicação, informação, competências (ACGME), acreditação, certificação, medicina baseada na evidência,
regulação da saúde: João Pinto de Sousa. C. Epidemiologia: noções indispensáveis à implementação
do projecto: Ana Azevedo. D. Bioestatística: noções
indispensáveis à implementação do projecto: Conceição Manso. E. Complexidade, gestão do conhecimento e sociologia da saúde; a nova economia da
saúde: Manuel Cardoso de Oliveira. F. Experiências
Internacionais de Sucesso: José Fragata. G. Experiências Nacionais de Centros de Referência: Manuel
Cardoso de Oliveira e João Pinto de Sousa.
MÓDULOS DE COMPETÊNCIAS ESPECIALIZADAS
A. Medicina: José Luís Medina. B. Cirurgia: Manuel
Cardoso de Oliveira. C. Cuidados Primários: Manuela
Felgueiras e Manuel Cardoso de Oliveira. D. Saúde
Materno-Infantil: Maria Augusta Areias e M. Rui Carrapato. E. Saúde Mental: Rui Mota Cardoso. F. Nutrição Clínica: Taveira Gomes, Teresa Amaral e Cristina
Teixeira. G. Urgência e Intensivismo: Taveira Gomes.
H. Cuidados Continuados: Madalena Hölzer e Manuel
Cardoso de Oliveira.

MIGUEL GUIMARÃES
VICE-PRESIDENTE DO CRN E MEMBRO DO
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO

O
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CONSELHO REGIONAL DO NORTE
PARTICIPOU EM ENCONTRO NA
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) promoveu no passado dia 5 de Dezembro, na Universidade Fernando Pessoa, o «First International Meeting on Salt Consumption: strategies to reduce salt
intake», onde estiveram especialistas europeus que
integram a organização WASH (World Action on
Salt and Health). Um dos grandes objectivos deste
encontro passou por “encontrar caminhos para que
se consiga reduzir o consumo de sal dos portugueses”, como explicou o presidente da SPH, Prof. Luís
Martins, aos órgãos de comunicação social.
De acordo com a SPH, o consumo diário de sal
a nível nacional é o dobro do recomendado pela
Organização Mundial de Saúde. Os portugueses
consomem em média 12 gramas, quando deveriam
apenas ingerir cerca de seis. Aliás, o sal é, provavel-

mente, um dos factores com maior responsabilidade
na principal causa de morte em Portugal, os Acidentes Vasculares Cerebrais. É que muito embora
o nosso país esteja dentro da média europeia em
termos de prevalência de hipertensão (cerca de 43
por cento da população tem hipertensão), Portugal
é o único pais da Europa em que se morre mais por
AVC do que por doença coronária. Por outro lado,
um estudo realizado em Inglaterra pela Food Standards Agency e publicado em 2003 demonstrou
que baixando uma grama de sal no consumo diário
se poupariam sete mil vidas por ano.
Tendo em conta o contexto nacional e internacional, o «First International Meeting on Salt Consumption: strategies to reduce salt intake» juntou
cientistas nacionais e internacionais com a classe
política, que tem obrigações ao nível da legislação.
Durante o encontro que decorreu
na Universidade Fernando Pessoa,
foram abordados temas como as
evidências científicas da relação do
consumo de sal e as doenças cardiovasculares e estratégias para restringir o sal no mercado alimentar.
Decorreu ainda um workshop interactivo, onde políticos e distribuidores alimentares confrontaram os
seus pontos de vista e houve também tempo para troca de experiências entre os representantes dos
países presentes, sobre as medidas
de saúde tomadas para o combate
ao excesso de ingestão de sal.
O «First International Meeting on
Salt Consumption: strategies to
reduce salt intake» contou ainda
com a participação de diversas entidades, entre as quais o Conselho
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, através do vice-presidente
Miguel Guimarães. n
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EM CAUSA
AFIRMAÇÕES
SOBRE A
ASSIDUIDADE E
PRODUTIVIDADE
DOS MÉDICOS

CONSELHO REGIONAL
DO NORTE REPUDIA
DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE
DO CA DO H.S. JOÃO

Texto Patrícia Gonçalves

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Métodos os médicos do Hospital de S. João está a ser
dicos (CRNOM) lamentou as declarações do presiposto em causa”. “Esta atitude é incompatível com
dente do Conselho de Administração do Hospital
a recente divulgação, pelo próprio, dos excelentes
de S. João que, numa entrevista ao Jornal de Noresultados obtidos pelos médicos do Hospital de
tícias, terá insinuado que os médicos daquela uniS. João no contexto da Península Ibérica, tendo-os,
dade hospitalar faltavam muito. Em comunicado,
inclusivamente, felicitado no fim do ano de 2008,
o CRNOM afirma que foi “com
pelos resultados obtidos”,
indignação e estupefacção” que toprossegue o comunicado.
BOM NOME DE
mou conhecimento da referida enPerante a gravidade da situaTODOS OS MÉDICOS ção, o presidente do CRNOM,
trevista, onde António Ferreira “faz
algumas afirmações relativamente
José Pedro Moreira da Silva,
DO HOSPITAL DE S.
à assiduidade e produtividade dos
anunciou que irão ser tomaJOÃO ESTÁ A SER
médicos que são inaceitáveis, na
das “as medidas necessárias
POSTO EM CAUSA
medida em que o bom nome de
para defesa da dignidade dos
médicos” e chegou mesmo a
admitir a possibilidade de processar o administrador da unidade hospitalar, pelas afirmações feitas.

A MONITORIZAÇÃO
Em causa estão as declarações de António Ferreira
ao Jornal de Notícias em que anunciou que o Hospital de S. João vai adoptar durante o ano de 2009
uma política de incentivos aos profissionais, monitorizando a sua produção e respectiva qualidade
através de sistemas informáticos.
O administrador explicou que a monitorização em
tempo real acontecerá através de sistemas informáticos, que substituem o papel até agora utilizado, mas
sem recurso a quaisquer câmaras de vigilância. Por
outro lado, assegurou, essas informações serão divulgadas nos locais apenas acessíveis aos profissionais.
Actualmente, o hospital atribui subsídio de assiduidade a trabalhadores que estejam ao abrigo da
lei geral.
Para implementar uma “política de reconhecimento,
que inclui incentivos”, o hospital tem de “estar seguro de que essa política é absolutamente transparente, de forma a que cada profissional saiba como
vai receber o incentivo”, defendeu.
O controlo das entradas e saídas não é suficiente
para avaliar a produção e a sua qualidade, acrescentou António Ferreira, argumentando que a
política de avaliação tem de ser “bem clara e sustentada por números”. Esses incentivos podem
passar por dinheiro e apoios à formação e investigação, explicou, na mesma entrevista. n
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FOTOGRAFIA COM
ASSINATURA CLÍNICA
EXPOSIÇÃO VAI DECORRER EM
MAIO NO CENTRO DE CULTURA
E CONGRESSOS

DE MÉDICOS E PARA MÉDICOS. A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
ESTÁ A PREPARAR UMA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA, NA QUAL
SERÃO OS CLÍNICOS OS AUTORES DAS OBRAS DE ARTE. MAS,
MAIS DO QUE ISSO, ESTE EVENTO, QUE DECORRERÁ EM MAIO,
PRETENDE AINDA SER UM MOMENTO ÚNICO PARA QUE COLEGAS DE PROFISSÃO POSSAM PARTILHAR A PAIXÃO POR UM
MESMO HOBBIE. UM DOS COORDENADORES DO PROJECTO,
PAES CARDOSO, EXPLICA OS PORMENORES DO EVENTO.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

São ambos médicos e, tal como a revista Nortemédico já deu conta no último número, também partilham a paixão pela fotografia. Foi neste contexto
que, recentemente, o vice-presidente do Conselho
Regional do Norte, Miguel Guimarães, e o pneumologista António Paes Cardoso se juntaram para
lançar um novo desafio aos médicos do Norte: participarem numa exposição no Centro de Cultura e
Congressos, durante o próximo mês de Maio.
À semelhança do que acontece com a iniciativa já
consolidada «Artemédica» – mostra de arte com
a assinatura de médicos que, todos os anos, reúne
obras de pintura, escultura, fotografia e cerâmica –
a ideia, como explica Paes Cardoso, passa por expor
obras de médicos que sejam fotógrafos amadores.
“Para além de sermos todos médicos, temos um
interesse em comum: a fotografia. Por isso, o Dr.
Miguel Guimarães teve a óptima ideia de promover
esta exposição”, conta o pneumologista que está
a colaborar na organização do evento. Até porque
actualmente, sublinha, “a fotografia não pode ser
considerada uma arte menor em relação à pintura”.
Para Paes Cardoso o importante é participar, independente da análise que cada médico possa fazer
das suas próprias fotografias. “Tem sempre de haver

uma primeira vez. Esta é uma oportunidade que o
fotógrafo amador menos treinado tem para mostrar
a sua obra e, ao mesmo tempo, perceber qual a reacção das pessoas”, argumenta.
Sendo um projecto que está a dar os primeiros passos, ainda não existe uma ideia do número de participantes da exposição. É certo que cada um dos
autores poderá participar com três ou quatro obras.

ESPAÇO DE TERTÚLIA
Mas esta mostra de fotografia pretende, também,
ser um pouco diferente das até agora realizadas pela
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Num género de tertúlia, os organizadores do evento
querem promover, pouco tempo antes da exposição,
um jantar/tertúlia, de forma a que os artistas convidados possam trocar ideias e partilhar opiniões.
“Queremos que esta exposição tenha uma vertente
ligada ao convívio entre pessoas que partilham a
mesma profissão e, ao mesmo tempo, o mesmo
hobbie”, justifica, Paes Cardoso. Mas a iniciativa
pretende, ainda, ir um pouco mais além. Assim,
durante o jantar, cada médico vai ter a possibilidade
de projectar uma das suas obras que poderá ser
discutida por todos, mas também beneficiar de esclarecimentos do ponto de vista técnico. Para isso,
a tertúlia vai contar com a presença do fotógrafo
da revista Nortemédico, António Pinto. “Vai ser
uma oportunidade única, pois vamos poder trocar
impressões e contar com a ajuda preciosa de um
fotógrafo profissional que nos vai poder tirar muitas
das dúvidas com as quais nos deparamos, quando
estamos a fotografar”, sublinha o pneumologista.
Vai ser assim, já no próximo mês de Maio. n
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MEDICI ENSEMBLE ACTUOU NO CCC

CONCERTO ANTECIPOU
ESPÍRITO NATALÍCIO

A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS CUMPRIU, UMA VEZ MAIS, A TRADIÇÃO
E LEVOU A CABO O CONCERTO DE
NATAL, PROTAGONIZADO PELO MEDICI
ENSEMBLE. QUATRO MÉDICOS, DIPLOMADOS PELO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO
PORTO, FIZERAM AS DELÍCIAS DO PÚBLICO,
EM QUADRA NATALÍCIA.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

Silence Nigth, Jesus
Child, White Christmas
ou Jingle Bells foram
algumas da músicas
que o grupo Medici
Ensemble incluiu no
repertório que escolheu para presentear
o público que, no dia 17 de Dezembro, se deslocou
ao Centro de Cultura e Congressos para assistir a
um memorável Concerto de Natal. Mas se as músicas fizeram a delícia dos convidados, também foi
inquestionável o prazer com que os quatro músicos – Rui Soares da Costa, Luísa Vilarinho, Picky
Resende e Pedro Cardoso –, se dedicaram a este
espectáculo. “Todos os elementos do Medici Ensamble têm um prazer muito especial em interpretar cânticos de Natal. No fundo, são melodias que
nos conduzem à nossa infância e desenvolvem todo
o nosso imaginário”, descreve Rui Soares da Costa,
um dos membros do grupo.

Com um programa composto por duas partes, o
público não desmobilizou. Pelo contrário, apesar
das 16 canções interpretadas, os Medici Ensemble
ainda voltaram a subir ao palco, para um encore
memorável. Para Rui Soares da Costa o resultado
deste Concerto de Natal, que já se começa a tornar
uma tradição no CCC, “foi óptimo”, pela receptividade obtida junto do público. Um espectáculo que
só foi possível graças à dedicação e, muitas vezes,
ao sacrifício da vida pessoal e familiar de todos
os elementos que partilham não só o gosto pela
música, mas também pela profissão médica. “Os
ensaios são, muitas vezes, difíceis, pois temos todos
vidas profissionais desgastantes e o tempo que nos
resta é, quase sempre, à noite”, confessa Rui Soares
da Costa.
Os Medici Ensemble juntaram-se em Janeiro de
1995, dadas as afinidades relacionadas com a estética musical e a forma como concebem a música de
conjunto. Com um repertório diversificado, abrangendo obras do Barroco ao nosso século, têm realizado numerosos concertos pelo país, tendo já actuado no Grande Auditório da Fundação Calouste
Gulbenkian, Centro Cultural de Belém, Culturgest
ou Europarque.
A convite da Delegação do Norte da Secretaria de
Estado e Cultura, apresentaram-se em inúmeros
recitais pelo Norte do país e participaram no projecto “Porto Bairro a Bairro” – o Bairro do Mozart,
da Câmara Municipal do Porto. A sua incursão no
repertório americano foi unanimemente aplaudida
pela crítica, tendo gravado um CD de música americana em 1998, tal como a divulgação de obras
contemporâneas de autores portugueses de que se
destaca Rui Soares da Costa. n
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ENCENAÇÃO DE
ANTÓNIO VIEIRA E PRODUÇÃO
DA CONTRACORRENTE –
FÁBRICA TEATRAL

TRILOGIA DE
ARNOLD WESKER
SUBIU AOS
PALCOS DO CCC

A OBRA DO DRAMATURGO INGLÊS
ARNOLD WESKER
SERVIU DE INSPIRAÇÃO PARA A TRILOGIA TEATRAL QUE A CONTRACORRENTE – FÁBRICA TEATRAL LEVOU A CENA, DURANTE
O MÊS DE OUTUBRO NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS. UMA DAS PEÇAS TEVE COMO PERSONAGEM
PRINCIPAL INÊS MELLO, FILHA DA CONHECIDA MÉDICA E TAMBÉM ARTISTA PLÁSTICA HELENA HOMEM
DE MELLO.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

CÁTIA FERREIRA, INÊS
MELLO, LUÍSA FREITAS E
JOANA LINHAS FORAM
AS INTÉRPRETES
Três peças e quatro actrizes pisaram o palco
do Centro de Cultura e Congressos para
representar três histórias da obra do dramaturgo inglês Arnold Wesker. Uma trilogia
para, muito provavelmente, representar a vida
de uma mesma mulher, muito embora em fases distintas da sua vida. «O Desbarato» abriu
a sucessão de espectáculos, contando a vida de
uma professora atraiçoada que em «Carta a uma
filha» tem problemas de relacionamento com a
filha de 11 anos, e que na última parte da trilogia,
«O que é feito de Betty Lemmon» é uma mulher
completamente sozinha, decrépita e doente, a recordar-se do passado. “Na sua obra, Arnold Wesker
fala muito da urbe, designadamente da cidade de
Nova Iorque e a amálgama de sentimentos que se
vive diariamente. Por outro lado, escolhe as mulheres como protagonistas das suas histórias, abordando a mulher da cidade, com o stress, a pressa, a
angústia e todos os sentimentos feridos da vida. É
neste conceito que, por isso, assenta a trilogia que
nós produzimos, com base na sua escrita”, explica
o encenador, António Vieira.
Não é a primeira vez que esta trilogia do dramaturgo inglês vai a cena nos palcos portugueses.
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TRÊS FASES
Cátia Ferreira, professora de Geografia com
apenas 26 anos, foi a
actriz que protagonizou «O Desbarato»:
depois de anos de uma
vida em comum e com filhos, Stephanie, professora
primária, chega um dia a casa e depara-se com uma
carta do marido anunciando-lhe que se vai embora. Desencadeia-se, então, uma série de angústias
interiores e tentativas de sair do desespero, para
onde o acontecimento lançou a personagem. Em
suma, consiste no retrato de uma mulher perante
um dilema comum e universal: o abandono e a consequente solidão.
«Carta a uma filha» fala de Melanie, uma cantora
que no momento da peça escreve uma carta à filha, que ela imagina como sendo uma carta com os
seus conselhos. Mas a carta desenvolve-se e Melanie
acaba confessando a culpa que sente por achar que

não foi uma mãe como deveria ter sido. O difícil
papel coube a Inês Mello, filha da médica e também
artista na área das artes plásticas, Helena Homem
de Mello. “Custou-me encarnar esta personagem,
uma vez que não tem nada a ver comigo. É muito
mais velha, diz muitas asneiras e fala de coisas sobre as quais eu não
me sinto muito à
vontade”, reconhece
a jovem de 16 anos.
Um desafio que, porém, foi respondido
à altura. “É uma
brilhante aluna e
uma extraordinária
actriz, assim como
a Luísa que sobe a
cena nesta peça para
cantar algumas melodias”, elogia António Vieira, professor
de teatro no Colégio
Luso-Francês, onde
ambas estudam.
No final do espectáculo, Luísa Freitas,
de 17 anos, também
não escondia a satisfação pelo sucesso
da peça. “Gostei
sempre de fazer teatro e quando no Colégio Luso-Francês
tive a oportunidade
de, no sétimo ano, integrar o grupo de teatro não
hesitei. Acho que é um óptimo exercício, não só ao
nível do nosso crescimento pessoal, mas também
pelas capacidades que desenvolvemos, como seja o
falar em público”, descreve.
A fechar a trilogia «O que é feito de Betty Lemmon»,
a história de uma viúva, estropiada por tudo o que
a idade acarreta e que recebe uma carta a informála que ela foi eleita Mulher deficiente do ano. Passa
os 45 minutos seguintes ensaiando um discurso
que nunca fará e protestando a favor de todos os
que ficaram deficientes por medo aos seus padres,
charlatães, políticos carismáticos, casamentos, professores ignorantes e pais fanáticos. Desta vez, a
difícil personagem foi encarnada por Joana Linhas,
responsável de marketing de uma editora, que com
25 anos interpretou o papel de uma mulher de 78.
Na Contracorrente – Fábrica Teatral, congratula-se
António Vieira, “temos actores, alguns dos quais
amadores, com muita qualidade”. Esta trilogia, conclui, “foi um grande desafio, mas estou muito satisfeito com os resultados”. n
Joana Linhas, «O que é feito de Betty Lemmon»

Luísa Freitas, «Carta a uma filha»

Inês Mello, «Carta a uma filha»

Cátia Ferreira, «O Desbarato»

Mas não há dúvidas que colocar jovens actrizes a
interpretar os difíceis papéis foi um enorme desafio
para a Contracorrente – Fábrica Teatral, uma jovem
companhia liderada por António Vieira, também
professor de teatro no Colégio Luso-Francês, no
Porto.
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PINTO DA COSTA E BEATRIZ PACHECO
PEREIRA FORAM ALGUMAS DAS FIGURAS
CONHECIDAS QUE ESTIVERAM NO CCC

EXPOSIÇÃO
«THE SOUNDS OF ART»
RECOLHEU OS APLAUSOS
DO PÚBLICO

MUITOS ARTISTAS E ALGUNS CONVIDADOS DE HONRA FIZERAM
A HISTÓRIA DA INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO «THE SOUNDS
OF ART» QUE DECORREU EM NOVEMBRO NO CCC. JORGE NUNO
PINTO DA COSTA E BEATRIZ PACHECO PEREIRA FORAM ALGUMAS FIGURAS CONHECIDAS QUE APLAUDIRAM ESTA MOSTRA
DE ARTE QUE ENVOLVEU PINTURA, ESCULTURA E FOTOGRAFIA,
ORGANIZADA PELA GALERIA ÁTOMO.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

Foi a primeira grande exposição da
Galeria Átomo fora de portas e, tal
como se adivinhava, «The Sounds of
Art» foi um enorme sucesso. O nome
não foi escolhido ao acaso e a mensagem que a galerista Susana Ribeiro
quis transmitir ao público acabou por
passar na perfeição. “Queríamos sensibilizar as pessoas para o processo criativo dos artistas. Por isso, «The Sounds
of Art», de forma a que o público ouça
aquilo que cada obra tem para contar,
utilizando um sentido que, à partida, não se estimula quando se aprecia uma obra de arte”.
Foi mais uma grande exposição no Centro de Cultura e Congressos (CCC) da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, que decorreu durante
todo o mês de Novembro. Na inauguração, vários
convidados ilustres. Um deles, Jorge Nuno Pinto
da Costa, o presidente do FC Porto, que fora dos
estádios de futebol confessou à revista Nortemédico
a sua paixão pela arte: “Sempre que tenho oportunidade e disponibilidade gosto de visitar exposições.
Soube que estava a decorrer esta exposição aqui no

CCC e, depois de jantar com a minha mulher, decidimos vir ver”. Sem se mostrar «esquisito» quanto
às tendências e formas de arte, Pinto da Costa confessou, contudo, ser principalmente um apreciador
de pintura. À chegada à exposição «The Sounds of
Art», manifestou-se agradado com a qualidade das
obras expostas. “Para já, estou a gostar do que estou
a ver. Sou apreciador de qualquer género artístico,
mas admito que prefiro a pintura, qualquer que seja
o movimento”, referiu.
Entre os convidados estava também a conhecida
directora do Fantasporto que não poupou elogios
aos promotores desta mostra colectiva de arte. Para
Beatriz Pacheco Pereira, iniciativas como esta, que
visam dar a conhecer «velhos» e «novos» talentos,
“são muito importantes, no sentido de abrir portas
aos novos pintores, escultores e fotógrafos portugueses, de forma a que o público em geral perceba exactamente o que se faz em Portugal”. “Pensa-se que o
nosso país é um deserto, mas afinal não é”, advertiu.
Pela primeira vez numa exposição organizada no
CCC, Beatriz Pacheco Pereira mostrou-se agradada
com a qualidade das obras. “Existem trabalhos
muito bons, daqueles que deveriam ser vistos e relatados nos jornais”, avaliou, recordando os tempos
de criação do festival de cinema fantástico que decorre todos os anos no Porto. “O Fantasporto começou porque eu e o Mário [Dorminsky] queríamos
mostrar filmes e tínhamos um amigo que era pintor
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e não sabia onde poderia mostrar os seus quadros.
Foi a partir daqui que inventámos o Fantasporto”,
evocou, para exemplificar o sucesso que iniciativas
como esta da Galeria Átomo podem vir a ter no

futuro, ao nível do impacto mediático. Contudo, a responsável
não deixa de lançar várias farpas ao poder político. “Não há
espaço crítico para a crítica de
arte. Os nossos programas de
cultura passam às duas ou três
da manhã na televisão e, depois,
o Governo não ajuda ninguém.
É uma pena”, lamentou.

ESTILOS
À margem das polémicas, a exposição «The Sounds
of Art» contou com a presença de 45 artistas, maioritariamente portugueses, mas também alguns
nomes internacionais de países como Espanha,
França, Alemanha, Moçambique ou Cabo Verde,
representados através de mais de 100 obras. No
final da noite da inauguração, Susana Ribeiro não
escondia a felicidade pelo sucesso alcançado. “A
reacção do público foi fantástica e, uma vez que esta
foi a primeira grande exposição que realizamos fora
da nossa galeria, posso dizer que estou muito feliz”,
congratulou-se.
Igualmente satisfeito com os resultados desta exposição estava Miguel Guimarães, o vice-presidente
do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. “Estamos perante uma mostra com trabalhos

de bastante qualidade e, para a SRNOM, é sempre
uma enorme satisfação abrir as portas do CCC a artistas consagrados e a jovens artistas”, sublinhou.
Co-fundadora da Galeria Átomo, Susana Ribeiro
era também uma
das artistas representada nesta exposição no CCC.
Num estilo retro,
caracterizado por
imagens e formas
geométricas de cores contrastantes, o
trabalho de pintura
exposto por Susana
Ribeiro focou-se na
decoração dos anos
70. Um período
da história que,
aliás, está sempre presente nas
obras da artista. É
verdade, admite,
“que gostaria de
ter vivido nessa
década, porque
penso que nunca
se fez nada de tão bom no domínio das artes como
nessa altura. Daí o revivalismo da minha pintura”.
Natural do Porto, José Constantino foi um dos pintores presentes em «The Sounds of Art». Apesar de
ter começado a pintar aos 12 anos e de hoje já contar
com 58, ainda lhe é difícil falar da sua obra. “Para
mim, a realidade significa algo completamente diferente do seu significado para a ciência ou para o público. Para estes, a realidade limita-se ao que existe.
Para mim dá-se o inverso: a realidade viva não se
encontra na natureza, mas antes na superfície pictórica; por outras palavras, é aquilo que se pode
representar, depois de ter perdido toda a natureza
real – peso, movimento, tempo, espaço”, descreve
o artista, referindo-se à sua obra. Por isso, para José
Constantino, o prazer de pintar reside também na
memória: “O passado, o presente e o futuro são
coisas meramente imaginárias. São imagens criadas
pela memória. Se não houvesse memória não havia
essas imagens. Nem sequer havia a vida”.
Na área da fotografia, o médico António Paes Cardoso voltou a surpreender o público com três fotografias, captadas numa visita a Nova Iorque. Voltando a referir ser um amador, mas também um
verdadeiro apaixonado por esta forma de arte, Paes
Cardoso «brinca» com as formas que vai encontrando através da objectiva da câmara fotográfica,
criando enquadramentos que acabam por distorcer
a realidade, quando vista a olho nu. n
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CORDEIROS GALERIA EXPÔS O SEU ESPÓLIO
NA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS

MEDICINA E ARTE
DE MÃOS DADAS
O PROMETIDO É DEVIDO E AGOSTINHO
CORDEIRO NÃO É HOMEM PARA NÃO CUMPRIR COM A SUA PALAVRA. ASSIM, DURANTE
O MÊS DE DEZEMBRO, O CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS ACOTexto $ORA

LHEU CENTENAS DE OBRAS
"ARROS s Fo
tografia An
tó

nio Pinto

DE ARTE. A MEGAEXPOSIÇÃO DAQUELE
QUE É CONSIDERADO
UM DOS MELHORES
GALERISTAS DO PAÍS
FOI UM SUCESSO.

Foi uma noite repleta de manifestações artísticas.
A inauguração da exposição que a Cordeiros Galeria levou até ao Centro de Cultura e Congressos
(CCC) da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) contou com a presença de diversas personalidades ligadas à pintura, escultura e
música. Aliás, a cerimónia iniciou-se mesmo com a
interpretação de diversas obras da música clássica,
que durante longos minutos partilharam o palco
do CCC com os mais de 150 quadros expostos pela
Galeria Cordeiros.
Para Agostinho Cordeiro esta foi uma
exposição cheia de significado.
“O convite que me fizeram
dei xou-me muito
honrado, não
só porque a
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CCC É CADA VEZ MAIS
UMA REFERÊNCIA NO
MAPA CULTURAL
DO PAÍS

SRNOM é um óptimo local
para expor, mas também
porque o meu filho está a
terminar o curso de medicina”, explicou, visivelmente
satisfeito.
A exposição, que contou com a participação de artistas consagrados de diferentes países, sobretudo
de Portugal e Espanha, teve como objectivo mostrar
a qualidade das peças que fazem parte da Cordeiros
Galeria e, ao mesmo tempo, dinamizar um espaço
tão emblemático como a Casa do Médico. “Estão
aqui cerca de 150 obras, mas não posso deixar de
salientar que, neste momento, decorre igualmente
na Cordeiros uma segunda exposição. Por isso, este
foi uma boa oportunidade para mostrar o nosso
espólio”, garantiu.

Já o vice-presidente da SRNOM destacou a elevada
qualidade das obras. “Esta é uma parceria perfeita,
já que a Cordeiros é uma das melhores galerias de
arte do país”, elogiou Miguel Guimarães, destacando o empenho do galerista na concretização
desta iniciativa.
O responsável pela dinamização cultural da
SRNOM aproveitou ainda a ocasião para salientar o
facto dos responsáveis pela Casa do Médico serem
sensíveis à cultura. “É frequente colhermos diversas
manifestações artísticas e culturais. Essa é uma
vertente que pretendemos continuar a acalentar”,
assegurou.
A comprovar a qualidade desta mostra de Arte Moderna e Contemporânea, estão os nomes dos vários artistas participantes. António Macedo, Julião
Sarmento, Júlio Pomar, Júlio Resende, Manuel Ca-
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CULTURA

ACORDAR
PARA O MUNDO
COM A ARTE

simiro, Mário Bismarck, Paulo Teixeira Pinto, Rogério Ribeiro, entre os portugueses, Antoni Tàpies,
Bonifácio, Eduardo Arroyo, Joan Hernández Pijuan,
José Maria Sicilia, José Manuel Ciria, Miquel Barceló, entre os espanhóis, e Georg Baselitz, Markus
Lupertz e Rainer Fetting (Alemanha), Karel Appel
(Holanda), Antonio Seguí (Argentina), Cisela
Bjork (Finlândia), Robert Guinan (EUA), foram apenas alguns dos artistas presentes e que
reflectem a pluralidade do potencial artístico
da Cordeiros Galeria.

ESCULPIR O
FEMININO
A originalidade saltou
à vista através das peças de Augusto Tomás.
Este escultor, que fez
direito em Coimbra e
até já passou pela área
dos negócios, só faz
imagens femininas. A
explicação é simples.
“A mulher tem um
corpo com formas mais bonitas do que o homem.
É mais definido e tem mais ângulos para trabalhar”,
justificou. Já lá vão dez anos desde que resolveu deixar o emprego e dedicar-se a 100 por cento à escultura. Utilizando várias técnicas e materiais, entre os
quais madeira, mármore e metais, Augusto Tomás
afirma-se sempre pronto para o próximo desafio.
“A peça de que mais gosto é aquela que ainda não
experimentei”, garantiu, explicando que quando
trabalha madeira é esta que o guia.

Considerado por muitos como um dos
maiores hiperrealistas do mundo, António Macedo foi um dos artistas que
expôs pela primeira vez no CCC. Satisfeito com as condições que encontrou,
o pintor salientou o facto da classe médica ser um público que sabe apreciar
a arte. “Regra geral, os médicos são pessoas cultas,
que gostam de arte”, disse, salientando que, ao ter
acesso à cultura, o gosto vai-se aprimorando.
Nascido no Porto, António Macedo frequentou a Escola Superior de Belas Artes, mas em 1975 radicouse em Londres,
onde prosseguiu
com os seus estudos de arte e
das respectivas
técnicas. A sua
v ivênci a n ão
pode ser separada da sua
obra. Até porque, segundo
o próprio, “não
nos enr iquecemos com as
exper iências
que já conhecemos”. Por isso, para si, a
pintura tem um objectivo essencial: “Fazer acordar para as novas maneiras de ver
mundo”. Um despertar, acrescentou, que
“só é possível através do confronto com a
arte de outros artistas. É o confronto com o inesperado que faz despertar algo em mim”. n
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ROMANCE FOI
APRESENTADO POR
DANIEL SERRÃO NO
CCC

O AUTOR

«ZÉLIA» É A
MAIS RECENTE
OBRA DE PASSOS
COELHO

A. Passos Coelho nasceu em Vila
Real. Médico Pneumologista, possui no seu curriculum uma vasta
e notável experiência na luta contra a tuberculose, doença, aliás,
da qual foi vítima. Foi director
clínico do Sanatório do Sameiro.
Entre vários cargos que assumiu,
foi ainda presidente da Assembleia Distrital da Ordem dos Médicos, em 1978, vice-presidente
da Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória (1980), presidente da Comissão Instaladora
do Hospital Distrital de Vila Real
e director clínico do mesmo.
Na escrita, tem várias obras literárias publicadas, entre as quais
«Gente da Minha Terra», «Histórias Selvagens» e «Caramulo».

É MAIS UM ROMANCE DE ANTÓNIO PASSOS
COELHO. «ZÉLIA» É, NAS PALAVRAS DE DANIEL
SERRÃO, “UMA HISTÓRIA EXEMPLAR NA ANÁLISE
DA FECUNDIDADE DO AMOR ANTES E PÓS
CARNAL”. A CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DO MAIS
RECENTE LIVRO DO CONHECIDO PNEUMOLOGISTA
DECORREU NO CCC.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

“Zélia, já mãe de duas crianças, tinha vinte e três
anos quando soube que não era filha do casal que
a criara e educara”. Os pais de adopção, a mãe biológica e Zélia, personagem principal do romance,
são os ingredientes que acompanham todo o enredo deste romance, o mais recente livro publicado
pelo pneumologista A. Passos Coelho, e que teve
por base premissas que “muito impressionaram o
autor”: “O sofrimento de quem não consegue um
filho. A angústia de quem joga fora um filho. A
leveza e intransigência com que gente responsável
defende a sua razão, desprezando a razão de outros.
O calvário das mães afastadas dos filhos”, lê-se no
prólogo da obra.

Apesar de ser redutor dizer
que este livro é apenas sobre
a questão do aborto, como
referiu o responsável pela
Fronteira do Caos, editora
de «Zélia», a verdade é que
Passos Coelho assume-o
como tema principal, tendo
por base o conceito de que
“é um problema em que
toda a gente tem razão”. “O
que mais me impressionou
durante esta discussão é que
havia muitas pessoas que
defendiam posições diferentes, muito embora ambas
as partes com argumentos
muito válidos”, explica o autor. Talvez por esta leitura,
Daniel Serrão, a quem coube
a responsabilidade de apresentar o livro, no passado dia 19 de Dezembro, no
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, tenha evidenciado que, apesar de todo o trama e das várias opções descritas, o escritor “não julga nenhuma das
personagens”.
Mas «Zélia» é, também, um romance que conta as
histórias das relações humanas, perante o desafio
da vida e da morte. Nas palavras de Daniel Serrão,
“é uma história exemplar na análise da fecundidade
do amor antes e pós carnal”, com uma narrativa que
prende do primeiro ao último capítulo. Confesso,
disse, “que quando comecei a ler o livro, tive de ir
até ao fim”. n
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3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
SABER CUIDAR
Leonardo Boff
Leonardo Boff é
um conceituado
filósofo, teólogo e
cientista brasileiro,
que se preocupa
nesta obra com o
equilíbr io entre
a natureza e o ser
hu m a no. Um a
questão relevante
porque o planeta é cada vez mais descuidado
e mesmo aqueles que tentam reagir sentemse sozinhos e impotentes perante tanto materialismo. Os poucos que ainda se dedicam à
causa ficam facilmente sem voz e, pior ainda,
perdem a esperança.
Em “Saber Cuidar”, Boff reflecte sobre o problema e formula possíveis soluções para os
problemas do quotidiano. O filósofo considera que deveremos mudar alguns comportamentos para preservar a dignidade do ser
humano e para conservar a natureza.
Nesta obra são dissecados vários desafios
para a identidade humana, que vão desde as
grandes questões financeiras às preocupações ao nível do emprego. “Saber Cuidar” é
um excelente estudo filosófico sobre a ética
do humano e a compaixão pela terra, valores
que estão cada vez mais afastados do dia a
dia das pessoas.
Boff procura respostas para factos cada vez
mais procupantes. Porque razão o Homem
agride tanto o planeta? Trata-se de uma importante obra que nos
transmite uma visão
diferente do mundo.
E fica a interrogação:
será que ainda vamos a
tempo de mudar comportamentos e hábitos,
que nos permitam evitar mais tragédias no
futuro?

LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Luis González-Carvajal
Trata-se de um livro
que estabelece uma
relação muito particular entre o Reino
de Deus e coisas
tão naturais como a
evolução da Medicina, a luta contra
a pobreza ou o fomento da consciência democrática.
Para isso, o autor estuda “os signos dos tempos” encontrados em documentos episcopais, discursos políticos e na conversa normal entre pessoas comuns.
Luís González-Carvajal é um madrileno de
62 anos, licenciado em Engenharia de Minas
e doutorado em Teologia pela Universidade
de Salamanca. Foi secretário-geral da Cáritas
espanhola e desde 1982 que colabora com
várias congregações religiosas. Professor de
Teologia da Universidade Pontifícia Comillas
de Madrid, Luís González-Carvajal já escreveu uma dúzia de obras sobre a Igreja, o
Cristianismo e a luta contra a pobreza.
Em “Los Signos de los Tiempos”, GonzálezCarvajal aborda temas relacionados com as
grandes questões sociais e estabelece uma
relação entre a globalização e o diálogo entre
a fé cristã e a cultura actual, numa visão profética da sociedade moderna.

QUE NOVA ORDEM MUNDIAL?
Almeida Santos
Estamos em plena
globalização económica e Almeida
Santos defende que
é urgente o desenvolvimento paralelo de uma globalização política
mundial para controlar o actual sistema em que, segundo o autor, os poderosos
esmagam sempre os mais fracos. E aponta
como exemplo a União Europeia, onde essa
experiência se tem revelado eficaz. O problema é que, na opinião de Almeida Santos,
apenas se fez a globalização económica a nível mundial, faltando ainda a componente
política.
Trata-se de um livro algo incómodo, que faz
uma profunda reflexão sobre o materialismo,
o consumismo e a crise financeira.
Almeida Santos é autor de mais de duas dezenas de obras literárias, incluindo ensaios
jurídicos. “Que Nova Ordem Mundial?” é o
trabalho mais recente do autor.
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AS ESCOLHAS DE D. MANUEL MARTINS
D. MANUEL MARTINS É UM DOS MAIS REPUTADOS
BISPOS PORTUGUESES. NATURAL DE MATOSINHOS,
SEMPRE EVIDENCIOU UMA PERSONALIDADE ABERTA
E FRONTAL. CONCLUIDO O CURSO DE TEOLOGIA,
LICENCIOU-SE EM DIREITO CANÓNICO, NA UNIVERSIDADE GREGORIANA DE ROMA. FOI BISPO DE
SETÚBAL DURANTE 23 ANOS. DEDICOU-SE SEMPRE
AOS MAIS CARENTES E MARGINALIZADOS. POR ISSO
FOI CIDADÃO HONORÁRIO DE VÁRIAS AUTARQUIAS
DA REGIÃO E DEU NOME A ESCOLAS. DEPOIS DE ALI

TERMINAR A SUA ACÇÃO PASTORAL REGRESSOU
A LEÇA DO BALIO. É VISTO DIARIAMENTE ONDE SE
SENTE MAIS À VONTADE: ENTRE AS PESSOAS, ENTRE
O POVO, ONDE NÃO PERDE UMA CONVERSA COM
QUEM SE CRUZA NA RUA…
Texto Rui Martins

3 DISCOS
POLONAISES · FREDERIC CHOPIN
Maurizio Pollini

PIANO SONATAS · FRANZ SCHUBERT
Alfred Brendel

THE GREATEST MOZART SHOW ON
EARTH · MOZART. Decca

Falar de Chopin é falar de
piano. A maioria esmagadora
de suas obras
são para esse
instr umento,
que surge incluido mesmo
nas obras orquestrais. Os trabalhos mais populares são
realmente brilhantes. Por isso não é sacrifício ouvir “Polonaises”, nem que seja pela
centésima vez.
Das muitas interpretações que existem, o
italiano Maurizio Pollini consegue fazer um
trabalho muito sóbrio e equilibrado, sem
nunca pôr em causa a doçura enternecida
que o romantismo sugere.
O termo “polonaise” significa, neste caso,
uma peça instrumental polaca, caracterizada
por possuir melodias de estrutura simples.
Nesta obra, Maurizio Pollini mostra que é
um artista refinado, de alto rigor técnico e
extremamente intelectual, que nos envolve
numa expressiva musicalidade. São obras
como “Polonaises” que garantem a imortalidade de Chopin.
Para quem gosta de música clássica, não há
melhor forma de relaxar depois de um dia
intenso. Basta fechar os olhos e ouvir... deixando a melodia tomar corpo e alma.

Alfred Brendel é
um dos melhores e mais relevantes intérpretes de Schubert.
Por isso este
disco é obrigatório para quem
aprecia o compositor austríaco, de estilo marcante, inovador e poético.
Schubert é considerado por muitos como um
dos maiores compositores do séc. XIX. Morreu cedo, com apenas 31 anos, mas o seu
estilo é ainda hoje considerado como imaginativo, lírico e melódico.
Brendel faz nesta obra uma excelente interpretação do estilo de Schubert. Este pianista,
também austríaco mas nascido numa pequena cidade da antiga Checoslováquia, já
esteve várias vezes em Portugal. Nesta obra
é notório todo o virtuosismo de um dos mais
conceituados pianistas clássicos da segunda
metade do séc. XX. Brendel interpreta neste
disco cinco das 23 sonatas compostas por
Schubert.
Brendel, pianista, poeta e ensaísta, despediuse dos palcos com um concerto em 18 de
Dezembro de 2008, na capital austríaca, com
a Orquestra Filarmónica de Viena.

Uma das compilações mais
b em con s eguidas sobre
a obra de Mozart, que nos
permite fazer
uma autêntica
viagem por alguns dos mais
emblemáticos trechos do compositor austríaco.
A Decca propõe uma selecção em que evidencia temas como as Bodas de Fígaro
(Abertura) e Don Giovanni (Serenata e a
Champagne Ária).
Em “The Greatest Mozart Show on Earth”
podemos também desfrutar excertos das sinfonias 39, 30 e 41 (Jupiter IV finale molto allegro), num trabalho que se estende a versões
conhecidas do Adágio do Piano Concerto nº
23 ou o Piano Sonata nº 16.
Apesar de muitas obras primas instrumentais, este CD deixa bem expresso, pela
grande diversidade selectiva, que Mozart é
um compositor do tipo vocal, com grande
propensão para as óperas.
Trata-se de um disco interessante, que nos
oferece uma criteriosa selecção do extenso
repertório de um dos maiores génios da música clássica. Mozart nasceu em Salzsburgo
em 1756 e foi realmente um fenómeno durante toda a sua vida. n
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DANÚBIO ACIMA
DA NASCENTE, NA FLORESTA NEGRA ALEMÃ,
AO DELTA ROMENO, ONDE AS SUAS ÁGUAS
SE ENCONTRAM COM O MAR NEGRO, SÃO
QUASE TRÊS MIL QUILÓMETROS. POR ESTE
DANÚBIO ACIMA VAMOS, NUM BARCO QUE
É PERTENÇA DA MAIS EXCLUSIVA COMPANHIA DE CRUZEIROS. LÁ FORA, EM AMBAS
AS MARGENS, VAI PASSANDO TODA UMA
EUROPA.
Texto e Fotografia: Nuno Miguel Dias

Navegável em quase toda a sua extensão foi, durante
séculos, uma das mais usadas vias de comunicação
da Europa. Um curso de água que assistiu, imutável, a
toda a História da Europa, com as suas guerras e pestes,
surgimento e queda de impérios ou apenas a calma vida

que se desenrola, como ainda hoje, nas suas margens.
E é navegando por toda a extensão do Danúbio que
se tem a noção da beleza deste Velho Continente. A
paisagem é quase sempre constituída por florestas luxuriantes que se alternam com montanhas encimadas,
muitas vezes, por castelos ou palácios. Mas de cada vez
que pensamos estar a quilómetros da civilização, a habitual mancha verde dá lugar a uma ou outra aldeia que
parecem ter saído, directamente, de um conto juvenil
onde príncipes e princesas têm lugar obrigatório. Mas
é o povo que tem pleno usufruto destas margens. Há
casas, das mais humildes às mais faustosas, cujas traseiras são um cais com um pequeno bote sempre a postos,
há praias desertas em extensos bancos de areia, há
gigantescos salgueiros e chorões que concedem sombra
a amores proibidos (ou apenas reservados). E tudo isto
se passa numa distância entre margens não superior
àquela que conhecemos, por exemplo, no Douro, no
percurso entre a Régua e o Pinhão. Mesmo em cidades
com Budapeste, Bratislava ou mesmo Viena.
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A BORDO DO LUXURIANTE
RIVER CLOUD
Budapeste é onde daremos início à nossa viagem.
É o local perfeito para termos noção de que o River
Cloud, a embarcação que nos levará daqui até à
Baviera alemã, é um diamante, no meio de tanta
oferta. As margens de Buda e Peste estão, nesta al-

tura do ano (Primavera, pelo que é agora a altura
ideal para reservar), repletas de barcos a oferecer o
mesmo trajecto (mas não o mesmo nível de serviços,
aventamos). São centenas, de onde o River Cloud
sobressai, não pertencesse este à hamburguesa Sea
Cloud Cruises, a mesma que detém, por exemplo, o
Sea Cloud, um navio de cruzeiro classificado como
“de charme”. Faz os mesmos trajectos que todos os
outros que se degladiam entre si pela classificação
de “Maior do Mundo”, mas tem apenas 20 cabines,
pratica cozinha gourmet e é, afinal, um veleiro “à
antiga”. O River Cloud serve os mesmos propósitos
mas sempre com terra à vista. E sem velas. São escassos 110 metros de comprimento, 11 de largura
e apenas três andares – Cabin Deck, Promenade
Deck e Sun Deck –, mas oferece mordomias dignas
de recordar uma vida com vistas de 360º sobre uma
Europa de montanhas, planícies, grandes cidades,
pequenos lugarejos, cabanas sobre palafitas, acam-
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O BRILHO DE
BUDAPESTE
ESPELHADO
SOBRE O
DANÚBIO

pamentos de nómadas, praias,
castelos, conventos, abadias
e muitos acenos das margens
ou mesmo a partir de pequenos botes onde se aguarda, ao
som de um coro de pássaros
que enchem o arvoredo, que
a carpa morda o anzol. E tudo
ao sabor de pratos criados pelo
chef de serviço, Alex (um verdadeiro alfaiate de alimentos) e
ao aroma de vinhos que casam
com aqueles como se tivessem sido destinados um para
o outro e cuja origem coincide
sempre com a zona por onde
estamos a navegar.
São dias e serões passados no
Sun Deck quando se está a navegar (atenção que, de Verão,
este interior europeu pode
ser muito, mas mesmo muito
quente) ou percorrendo as cidades e vilas por onde atracamos.
Dias e serões inesquecíveis.
Dias e serões apenas possíveis
no River Cloud.

EM BUDAPESTE:

pouco “turística demais”), estes
húngaros de agora são uma geCAFÉ MIRÓ
ração filha de oprimidos e não
Boa decoração, um serviço sem máestão dispostos a deitar por terra
cula, um restaurante-bar diferente situado na rua que acolhe os sítios mais
uma oportunidade como esta.
trendy. Melhor ao serão, convém reIsso nota-se na vivência desta
servar com um dia de antecedência.
gente e numa cidade onde os ca+ER ,ISZT & 4ER  s WWWCAFEMIROHUGRANDE
fés, esplanadas e restaurantes são
TOM GEORGE
uma forma de vida e não apenas
Na ampla praça que dá pelo nome de
Október, há uma esplanada cujo amlugares de encontro.
biente “afugenta” o típico turista. Boa
Olho, pela vigia da minha cabine,
música, bons cocktails e bolos que
a 26, e tudo isso é visível. Mas
merecem mais que uma visita. A não
ser que consiga provar todos numa
só vou ao seu encontro depois
tarde.
deste chocolate belga em cima da
BUDAPESTE
Október, 6. U. 8.
cama, que aparecerá, como que
MENZA
por milagre, diariamente, e deste
Poderia dizer-se que Budapeste
Na rua mais trendy de Budapeste fica o
brut que descansa no frappé. As
tem um brilho muito especial.
restaurante mais trendy de Budapeste.
frutas exóticas ficam para deMas esse, quase todas as cidaTivemos que o visitar três vezes, em
horários diferentes, para que já não
pois. Neste River Cloud sabe-se
des europeias têm. Budapeste
figurassem, nas mesas, celebridades
receber. Já o havia comprovado
tem muito brilho, pronto. A
húngaras incomodadas com eventuais
quando me deparei, no lobby,
esta hora, quando o sol desce
“papparazzi”. Reserve quando já tiver
confirmação da viagem, mesmo que
com uma welcome drink que
em direcção a Buda, reflecte
sejam muitos meses antes.
era, afinal, um banquete.
no Danúbio, nas cúpulas dou,ISZT &ERENC TÏR  s WWWMENZACOHU
Com este nível de oferta, muito
radas, nas pontes, por todo o
acima do costumeiro, as surprelado. Foi capital de um império
sas são constantes. Como as bicicletas disponíveis
e filha bastarda de outro. Mas a destruição e os anos
para todos os hóspedes. Uma consulta rápida do
de regime soviético não chegaram para que todo
Google Earth é suficiente para descobrir que, afinal,
este fausto monumental perdesse a sua magia, tamquase todas as cidades onde pararemos são plapouco para que os húngaros perdessem o seu orgunas. E haverá melhor maneira de descobri-las que
lho nacional. Donos de uma cultura muito própria,
sobre duas rodas, parando onde bem nos aprouque se reflecte também nesta capital (muito embora
ver e demorando-nos sempre mais do que se fostanto turismo dos últimos anos a tenha tornado um
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EM BRATISLAVA

nal, pode ser consumido no Sun Deck,
com um coro de pássaros como bandaSLOVAK NATIONAL GALLERY
sonora. De resto, é demorarmo-nos
A oferta é vasta e não se fica pela arte
numa espreguiçadeira até que Bratislava
sacra, como anunciado nos principais
guias e sites de turismo da capital
surja no horizonte. A velhinha capital
eslovaca. Tem uma vasta colecção de
da Eslováquia, onde mesmo os prédios
arte moderna e as exposições tempohabitacionais, em bairros de ruas estreirárias justificam uma visita.
4ODOS OS DIAS EXCEPTO SEGUNDAS FEIRAS DAS H
tas, respiram História. Há apenas um
ËS H ÁLTIMA ENTRADA ËS H
pequeno problema. Segundo o proANTIK
grama, que alguém deixa, todas as maQuase todos os estabelecimentos de
nhãs, debaixo da porta da cabine, tererestauração em Bratislava sofreram
mos apenas quatro horas para conhecer
remodelação na sua decoração depois
do fim do Bloco. Este café constitui a
esta pérola antes da partida para Viena.
excepção e dá razões para arrependiNa recepção, Susann, a purser do barco,
mento da concorrência. É o local mais
confirma-o. Olho para o mapa. De Bratrendy da cidade e pulula de gente
nova e ambiente vibrante. O café é
tislava a Viena são 80 quilómetros... Mas
semos excursionistas,
servido com esmero e a esplanada tem
se decidir fazê-lo de bicicleta, fico com
escravos de horários?
aquecimento, o que, nestas latitudes, é
muito mais tempo para explorar tudo
um
grande
ponto
a
favor.
Para além disso, há ciisto. Está decidido. Apanharei o River
Rybarska
brana
2
clovias em quase todos
Cloud no cais 8 de Viena, ainda antes
MODRA GULA
os lugares por onde pasNão
se
deixe
enganar
pela
aparência
que anoiteça. E essa foi, pois, a viagem
saremos, como nesta
exterior. Este restaurante está fora do
dentro da viagem.
enorme Peste, que percentro histórico, onde são mais “deA maior parte do caminho é feito pesejáveis” em termos cénicos. Infelizcorro agora, de Szabad
mente,
são
quase
todos
engodo
para
las margens do Danúbio. Mas há vassajtó e seguir em frente,
turista. Aqui, porém, a classe é indistos campos de cultivo até chegarmos à
rasgando os bairros de
cutível, a comida irrepreensível e a esfronteira com a Áustria e, a partir daqui,
colha de vinhos vasta. Ideal para um
Jószefváros, Erzsébet,
jantar,
com
vistas,
do
topo
do
prédio,
troços onde toda a ruralidade de uma
Város, Lipotváros ou
sobre a iluminação nocturna.
Europa antiga, castelos e igrejas incluBelváros. Há antiquá3UCHE MYTO 
ídos, feitos de silêncio, dão lugar a algo
rios que são um verdainesquecível: 60 quilómetros até chegar
deiro regresso à cortina
a
Viena
são
feitos atravessando o Parque Nacional
de ferro, lojas de design, bares lounge, esplanadas,
de
Donau-Auen,
os antigos Prados do Danúbio. De
feiras de gastronomia local, projecções de cinema ao
prado
apenas
lhe
resta a horizontalidade do terreno.
ar livre e a famosa ponte Széchenyi lánchid, ícone
Uma
estreita
via
corta
uma densa floresta de álamos,
da cidade, toda engalanada, interdita ao trânsito e
ulmeiros,
carvalhos,
cerejeiras,
amieiros e aveleiras.
cheia de gente em barraquinhas que vendem proPor
vezes,
o
bosque
dá
lugar
a
algumas clareiras
dutos tradicionais, artesanato e, claro, comida e becobertas
de
flores
ou
lagos
cobertos
de nenúfares.
bida. E há, claro, o aroma a goulash. Vou de sorriso
Depois,
mais
árvores.
São
tantas
que
não deixam
nos lábios, como se, ao descobrir a bicicleta como
ver
mais
de
10
metros
para
o
interior
da floresta.
transporte urbano, tivesse “descoberto a pólvora”.
Formam
uma
espécie
de
cortina
impenetrável.
É que quando, habitualmente, percorremos uma
Cinco horas, sem pressas, é quanto baste para que,
cidade com sete colinas, há certas coisas que não
lentamente, a natureza no seu estado mais intocado
nos passam pela cabeça.
comece a dar lugar à civilização e Viena surja, em
todo o seu esplendor, que é também o seu próprio
BRATISLAVA
reflexo sobre o Danúbio. Encontro, sem dificuldade,
o River Cloud e digo na recepção que, depois de
Navegámos durante a noite e, pela manhã, há apeum duche rápido, voltarei para jantar. Não cumpro.
nas floresta nas margens. O pequeno-almoço, divi-
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EM VIENA
KUNSTHAUSWIEN
Se Klimt, um dos grandes “embaixadores” austríacos, tivesse enveredado
pela arquitectura, este seria o resultado. Como não, é “apenas” o museu
que, desde 1991, e finalmente, alberga
as pinturas de Hundertwasser, pintor
mais desconhecido mas nem por isso
menos importante. O edifício vale por
si, como imagem e como grito de protesto contra a “ditadura arquitectónica
das linhas direitas”. As obras que encerra vale bem a pena perdermo-nos
na cidade e, por um mero acaso, darmos de caras com isto.
WWWKUNSTHAUSWIENCOM

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
Quando o Arquiduque Leopold Wilhelm fundou a galeria de retratos
deste museu, no Século XVII, doou
todas as obras que adquirira quando
era governador das Terras Baixas (Holanda). Hoje é uma das mais ricas colecções da renascença veneziana, com
obras de Titian, Veronese e Tintoretto,
em conjunto com as mais significativas
obras dos mestres van Eyck, Rubens e
van Dyck.
Ainda pode contar com vastas colecções de artefactos gregos, romanos e
egípcios.

VIENA
É uma cidade enorme,
esta capital austríaca.
Mas, ainda que plana, não
sei se o selim continuará
“confortável” para uma
incursão. Percorrê-la a pé
será a decisão mais acertada. Ainda que surja, inevitavelmente,
a sensação de que faltou ver muito. Mas,
com esta dimensão, ficaria de qualquer
forma. Vagueio pelo centro com os seus
angariadores de clientes disfarçados de
Mozart, das lojas de bombons que já
todas as confeitarias portuguesas expõem nas montras, da incansável valsa
do “Danúbio Azul” que sai de altifalantes indetectáveis e, claro, do Shnitzel
anunciado em todos os menus. Um
pouco afastado disto, descobre-se uma
Viena menos monumental, inconcebível
em postais mas, simultaneamente, mais
humana. Poucos turistas, mais vienenses. Que desfrutam do rio, convivem
com ele, como há tantas
gerações...

PASSAU

Ao sexto dia de lânguido navegar pelas plácidas
águas danubianas, Passau. Um pequeno tesouro
alemão. Não que os bávaros aceitem, facilmente, que
nos dirijamos a eles como alemães. Preferem mesmo
a denominação de bávaro, pois. Usam mesmo as Lederhosen aos domingos e fazem mesmo muitas refeições de salsichas brancas (weisswuster) com cerveja quente em canecas de cerâmica com tampa de
metal. Um Oktoberfest a cada
WWWKHMAT
fim-se-semana (ou mesmo fim
EM MELK
de tarde), portanto.
MUMOK – Museum Moderner
ABADIA BENEDICTINA DE MELK
WACHAU
Difícil, em Passau, é escolher
Kunst
A palavra “Áustria” (Ostarrichi) foi
O Museu de Arte Moderna de Viena,
mencionada,
pela
primeira
vez,
entre tantos sítios onde nos de(KREMS E
na capital que reinventou, por algunum documento de 996 d.C.. A
morarmos. Aqui, não há só o
mas vezes, a arte ela própria, não neAbadia de Melk data de 1089, Isto
MELK)
Danúbio. A este juntam-se os
cessitará de apresentações. Para quem
poderá dizer muita coisa acerca
não conhece, só haverá uma solução. E
deste lugar. Ou, por outro lado, é
afluentes Inn, vindo do Sul, e
É muito mais que a porta
é essa mesmo.
ver para crer e saber.
Ilz, da Floresta Bávara, a Norte.
de entrada para a BaWWWMUMOKAT
!BT "ERTHOLD $IETMAYR 3TR 
São, portanto, não duas mas
viera. É a montanhosa
!  -ELK
sim seis margens de esplanaregião dos famosos vinhos austrídas e bares e restaurantes com
acos, onde o Danúbio tem a maior
ambiência muito cool. Não sendo muito procurada
distância entre margens e a paisagem engrandece
por turistas demorados, Passau dispõe de muita
esse impacto. Há socalcos, como no Douro, mas
oferta mas direccionada a quem ali vive, ou seja,
estes avistam-se por entre montanhas densamente
é mais autêntica. Com apenas 50 mil habitantes,
florestadas. Há castelos. Nas margens, nos cumes,
dos quais oito mil são estudantes de arte que vêm
em ilhas. Esta paisagem também é Património da
de fora, há exposições de fotografia, workshops de
Humanidade, e estende-se de Krems, que está já a
escrita criativa, serões de poesia anunciados por
seguir daquela curva de rio, a Melk, uma minúscula
todo o lado e muita, muita gente a pintar por todas
povoação que cresceu na base da Abadia cujo papel
as ruas. Porque em todo o lado há um pormenor
foi, em tempos, determinante (basta lembrarmointeressante que merece ser eternizado.
nos de Adso de Melk, d’O Nome da Rosa).

71

EM PASSAU

REGENSBURG

Finaliza esta viagem numa
Regensburg que é uma cidade com a devida dimensão mas que, só por ser bávara, é irremediavelmente
encantadora. Ruas antiquíssimas com lojas seculares
e outras mais contempo(ÚLLGASSE  $INAUGELÊNDE
râneas mas que respeitam,
em termos de design, uma
EM REGENSBURG
traça que caracteriza esta
MOCCABAR
Alemanha sulista. Gente de
Um lounge para amantes de café, mas também para
sorriso aberto num cenário
gente conversadora e que gosta de manhãs, tardes e
serões confortáveis, como se estivesse em casa.
onde a monumentalidade
Brückstrasse, 5
chega a ser desarmante. É o
último dia e toda a crew do
ATELIER SCHWESTERNLIEBE
Amor à primeira vista. Quem passa na rua e esRiver Cloud se junta, em gapreita a loja, dá com a imagem de duas irmãs, cara
lhofeiro convívio, numa esde miúdas (sim, muito bonitas, também), sentadas
planada da cidade. E como
em duas cadeiras de baloiço, bordando. Espreita-se
e são logo dois lindos sorrisos ao som de um aberto
havia de ser? De weisswus“guten Tag”. As irmãs Stephanie e Dominika Sabater numa mão e cerveja na
tier são designers. E tem uma das lojas mais românoutra, claro. Mas porque as
ticas já vistas numa rua de dois metros de largura.
Desenham roupa e bordam, com tecidos diferentes,
nacionalidades eram muito
frases e palavras simples. Costumam passar férias
diversas, não houve espaço
em Lisboa. Puro bom gosto, portanto!
para um “iodling”, erguendo
+RAMGASSE   2EGENSBURG
no ar a caneca de cerâmica.
Por outro lado, há uma vida toda para nos lembrarmos desta viagem. Descobrir, como europeu,
porque raio é que é a Europa um dos destinos mais
sonhados pelo resto do mundo. É por isto! n
CAFÉ UNTERHAUS
Club Nitty Gritty (a partir das 21h30). A melhor
localização com o melhor serviço. A funcionar no
mesmo espaço está uma livraria especializada em
fotografia e poesia. Pode consultar sem comprar.
Uma espécie de FNAC de família. A pastelaria
(poucos exemplares, mas óptimos) é confeccionada
por jovens que, assim, ajudam a subsidiar os estudos. A música ambiente é excelente e pode, também
escolher. Mas não é de todo necessário.

GUIA DO TURISTA
RIVER CLOUD
Navega também pelo Reno e outros cursos de água da
Holanda e Bélgica, mas este é o seu “habitat natural”.
A saber: acabará a viagem com alguns quilos a mais e
habituação a mordomias. São os dois únicos pontos negativos que consegui encontrar e, mesmo assim, depois
de muito esforço.
Os quartos são invulgarmente espaçosas e, ao contrário
dos grandes cruzeiros, não há cabines interiores. Aqui,
todos têm a sua janela (vigia) sobre a paisagem.
No Promenade Deck estão situados o lounge bar (que
proporciona serões memoráveis), a biblioteca (com internet), a recepção, a loja, o cabeleireiro, as suites e a
área de fitness e spa. Há, ainda, uma varanda que rodeia
todo o barco, com uma dimensão que permite um “jogging” para ajudar a perder alguns sentimentos de culpa
de tanta e tão boa comida.
O Sun Deck tem um campo de mini golf, espreguiçadeiras, mesas de apoio e, claro, um bar e um curioso
tabuleiro de xadrez à escala humana.
É importante referir que a estabilidade do barco e os
seus 23 km/h de velocidade máxima não permitem sequer perceber-se que estamos em plena navegação.
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
1. O Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem dos
Médicos tomou conhecimento de um Parecer do Conselho Geral da Ordem dos Advogados sobre exigências
várias relativamente aos escritórios de advogados, em
particular a necessidade da existência de livro de reclamações, tendo decidido solicitar à sua consultora
jurídica a adaptação do referido documento ao exercício
da Medicina. Sobre o mesmo assunto, decidiu também
o CRN publicar o Parecer do Consultor Jurídico da
Secção Regional do Centro da OM, o qual se transcreve
como documento 1.
2. Em resposta à Circular Normativa n.º 3 da ARSNorte sobre transferência de doentes (documento 2-A),
o CRN decidiu enviar ao Presidente do Conselho Directivo daquela entidade a carta que se transcreve como
documento 2-B.
2. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS
1. O CRN analisou a proposta de alteração do DecretoLei 203/2004, de 18 de Agosto («Lei do Internato Médico»), tendo decidido manifestar a sua discordância
com a redacção dos pontos 3, 5 e 7 do artigo 12.º-A
(«Vagas preferenciais»; aditado ao referido Decreto-Lei),
adiante transcrito como documento 3, e pedir o agendamento desta matéria para discussão no Conselho
Nacional Executivo (CNE) da OM com carácter de urgência.
2. O CRN analisou o comunicado do Conselho Nacional
do Médico Interno acerca do incumprimento do prazo
de publicação do mapa de vagas relativo ao concurso

para o Internato Médico de 2008-A (documento 4). Tal
posição mereceu a inteira solidariedade deste Conselho
Regional.
3. O CRN tomou também conhecimento do comunicado do CNE sobre o despacho do Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde que define novos critérios relativamente às vagas protocoladas no âmbito do concurso do
Internato Médico, com o qual se manifestou solidário
(documento 5).
3. CARREIRA MÉDICAS
1. A propósito da Revisão das Carreiras Médicas, o
CRN, em face da importância decisiva do processo negocial em curso e para que não continuem mal-entendidos entre as várias organizações médicas, deliberou
apresentar ao CNE uma proposta de trabalho que consagrasse como ponto absolutamente crucial a necessidade imperiosa de uma larga articulação e convergência
de posições entre a Ordem dos Médicos e os Sindicatos
Médicos, com identificação dos principais aspectos que
devem ser objecto de discussão conjunta.
4. MEDICINA CONVENCIONADA
1. O CRN, por delegação do CNE, decidiu nomear o
Dr. Manuel Alexandre Guimarães Pais Figueiredo para
coordenar o trabalho relativo à actualização do Código
de Nomenclatura e Valor Relativo de Actos Médicos.
5. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. O Prémio Corino de Andrade 2008 foi atribuído ao
I3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (ver
notícia nas páginas 40 e 41).
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B – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL

1. O CRN congratulou-se com o Comunicado da OM
de 13 de Outubro intitulado “Posição da Ordem sobre
ERS reforçada com Recomendação do Provedor de Justiça”, o qual se transcreve como documento 6.
2. No Plenário dos Conselhos Regionais da OM realizado no passado 26 de Setembro foram aprovados os
seguintes documentos: «Código Deontológico», «Regulamento de Avaliação da Idoneidade e Capacidade Formativas dos Serviços para Fins de Formação de Especialistas»,
«Regulamento de Inscrição na Ordem dos Médicos», «Regulamento da Prova de Comunicação Médica» e «Regulamento de Atribuição de Benefícios Sociais do Fundo de

Solidariedade Social da Ordem Médicos». Atendendo à
sua importância, os referidos documentos serão objecto
de publicação no próximo número da revista nortemédico.
C – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. A listagem dos eventos mais significativos realizados
no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM e a
agenda para os próximos meses encontra-se nas páginas 79 e 80.

LIVRO DE RECLAMAÇÕES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS
PARECER DO CONSULTOR JURÍDICO DA SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO
ASSUNTO:
a) Regras de Atendimento em Consultórios Médicos;
b) Obrigatoriedade de Livro de Reclamações em Consultórios Médicos

DOCUMENTO 1
(28 Abr 2008)

Em resposta ao pedido de informações, se informa
como segue:
1. Em consultórios privados, onde o Médico exerce
a sua profissão, cabe a este gerir o atendimento aos
pacientes, sem prejuízo de poder ser obrigatório o atendimento imediato de “casos urgentes”;

2. Quanto à obrigatoriedade de existência de Livro de
Reclamações, entendemos que pelas razões constantes
do Parecer n.° 9/PP/08-G emitido pelo Conselho Geral
da Ordem dos Advogados (que pode ser consultado no
respectivo Site), devidamente adaptado ao exercício da
Medicina, não é obrigatória a existência de Livro de
Reclamações.
O Consultor Jurídico
(Dr. Diamantino Marques Lopes)
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REFERENCIAÇÃO DOS DOENTES URGENTES/EMERGENTES
CIRCULAR NORMATIVA N.º 3 DE 15-09-2008 DA ARS NORTE

DOCUMENTO 2A
(15 Set 2008)
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REFERENCIAÇÃO DOS DOENTES URGENTES/EMERGENTES
CARTA DO CRNOM À ARS NORTE
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Directivo: ARS Norte

DOCUMENTO 2B

O CRN da OM, após tomar conhecimento da Circular
Normativa n.° 3 de 15/9/2008, enviada pela ARS Norte
aos Conselhos de Administração de diversos Hospitais,
vem por este meio procurar alertar V. Exa. para alguns
dos pontos nela abordados.
A transferência de um doente é justificada caso existam
necessidades de cuidados de saúde mais diferenciados
ou especializados do que aqueles que possam ser prestados na instituição onde o doente se encontra.
É regra fundamental da boa prática médica o contacto
prévio (médico/chefe de equipa ou substituto) entre
as instituições para assim acautelar a transferência do
doente, procurando garantir a adequada continuidade
de cuidados.
A transferência hospitalar é um acto médico e, como tal,
o médico que envia o doente deve fazê-lo ao cuidado de
uma especialidade ou competência existente no hospital de referência.
Tal informação deve constar no exterior do envelope
de transferência, devendo o Serviço de Urgência (S.U.)
que recebe o doente, ter previsto na sua organização
interna, todos os mecanismos necessários para evitar
demoras no atendimento e enquadramento do doente
transferido (a título de exemplo, a leitura de toda a informação clínica por um médico, o que permitirá hierarquizar a gravidade da situação clínica).
De facto, muito surpreende este CRN a Circular Normativa referir a Reorganização dos Serviços de Urgência, nomeadamente no que concerne aos processos de
requalificação dos serviços de urgência/emergência,

criação de equipas médicas dedicadas à urgência e a
alteração das redes de referenciação por Especialidades
com criação de Urgências Regionais, sem que de todo
estejam divulgados os horários, as equipas tipo em S.U.
e respectivas Especialidade que cada hospital tem que
cabalmente garantir dentro da rede de Referenciação,
nem com que recursos humanos.
É assim nossa opinião que a referenciação/transferência de doentes deve acautelar a efectiva prestação dos
cuidados Especializados que estes necessitem, não podendo o Serviço de Urgência que os recebe ser responsabilizado em encontrar a resposta mais adequada na
sua forma de Organização interna.
É, sim, responsabilidade da ARS que V. Exa. superiormente dirige garantir a existência de uma adequada e
verdadeira rede de Referenciação por Especialidade,
com capacidade de resposta e articulação entre os diversos níveis de cuidados, de forma a que o médico que
se vê obrigado a transferir o seu doente o faça com a certeza que não existirão transtornos no seu atendimento
no hospital que o recebe, nem constrangimentos entre
profissionais e utentes.
Certos da importância da adequada transferência dos
doentes e da correcta articulação entre os diferentes níveis de cuidados, estamos assim à disposição de V. Exa.
para discussão dos pontos referidos.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do CRNOM
(Dr. José Pedro Moreira da Silva)

ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI 203/2004 («LEI DO
INTERNATO MÉDICO»)
ARTIGO 12.º-A (VAGAS PREFERENCIAIS)
1 – No mapa de vagas para o internato médico podem
ser identificadas vagas preferenciais, que não podem exceder 30% do total de vagas estabelecidas anualmente.

DOCUMENTO 3

2 – As vagas preferenciais destinam-se a suprir necessidades de médicos de determinadas especialidades e são
definidas, sob proposta das administrações regionais de
saúde, com recurso aos instrumentos de planeamento
em vigor, nomeadamente o Plano Nacional de Saúde
e planos estratégicos dos hospitais, por despacho do
membro do Governo responsável pela área da Saúde.
3 – As vagas preferenciais são definidas independentemente da existência de capacidade formativa no
estabelecimento ou serviço onde se verificou a necessidade que a elas deu lugar, podendo a formação decorrer em estabelecimento ou serviço diferente daquele.

4 – Os internos colocados em vagas preferenciais assumem, no respectivo contrato, a obrigação de, após
o internato, ficarem a realizar trabalho para o estabelecimento ou serviço onde se verificou a necessidade
que deu lugar à vaga preferencial, por um período não
inferior ao do respectivo programa de formação médica especializada, incluindo repetições e interrupções,
concretizado através da celebração de um contrato por
tempo indeterminado.
5 – Os internos colocados em vaga preferencial realizam no final do internato médico uma entrevista
para avaliação de outras competências exigíveis ao
exercício da função.
6 – No processo de recrutamento para ocupação de
posto de trabalho por tempo indeterminado nos termos
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do n.º 5 são considerados como métodos de selecção a
prova de avaliação final do internato médico e a entrevista final de avaliação a que se refere o n.º 5.
7 – Em casos devidamente fundamentados em proposta da administração regional de saúde e autorizados pelo membro do governo responsável pela área
da saúde, a obrigação determinada no n.º 4 pode ser
cumprida em estabelecimento ou serviço de saúde
públicos diferente daquele onde se verificou a necessidade que deu lugar à vaga preferencial, devendo a
colocação situar-se na mesma região de saúde, salvo
acordo diverso entre administrações regionais de
saúde, e sempre nos termos das regras de mobilidade geral aplicáveis às relações e emprego público.
8 – O preenchimento de uma vaga preferencial confere
direito a uma bolsa de formação, que acresce à remuneração do interno, de valor e condições a fixar por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças, da Administração Pública e
da saúde.

9 – O pagamento a bolsa referida no número anterior
é feito pela administração regional de saúde ou Região
Autónoma de vinculação, havendo, nos casos previstos
na parte final do n.º 7, compensação a esta por parte da
administração regional de saúde do serviço ou estabelecimento onde se verifica o cumprimento da obrigação.
10 – O incumprimento da obrigação prevista nos n.ºs
4 e 7 implica a devolução do montante percebido, a título de bolsa de formação, sendo descontados, proporcionalmente, os montantes correspondentes ao tempo
prestado no estabelecimento ou serviço de saúde onde
se verificou a necessidade que deu lugar à vaga preferencial.
11 – O médico que realize o internato em estabelecimento ou serviço diverso daquele onde se verificou a
necessidade deu lugar à vaga preferencial deve continuar a sua formação neste último, caso o mesmo adquira capacidade formativa.
12 – As vagas preferenciais não podem ser transformadas em vagas normais.

INTERNATO MÉDICO: INCUMPRIMENTO DOS PRAZOS
RELATIVOS AO CONCURSO IM2008-A
COMUNICADO DO CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

DOCUMENTO 4
(1 Nov 2008)

O Ministério da Saúde voltou a não cumprir o prazo de
publicação do mapa de vagas, desta vez no concurso no
Internato Médico de 2008-A (IM2008-A). De acordo
com o aviso no 19 842-A/2007, este mapa deveria ter
sido publicado em Diário da República até 31 de Outubro de 2008, o que não aconteceu.
A história repete-se pelo terceiro ano consecutivo e o
Conselho Nacional do Médico Interno reitera a sua
perplexidade e pesar pelo continuado desrespeito do
Ministério da Saúde pelos prazos por si estabelecidos.
Este Ministério parece não aprender com os seus sucessivos erros e aplicam-se na íntegra as palavras que
o CNMI dirigiu ao Sr. Ex-Ministro da Saúde e à extinta
Secretaria-Geral há dois anos. Palavras essas que nunca
obtiveram resposta.
O adiamento da publicação do mapa de vagas do
IM2008-A constitui uma acção inusitada e, considerando o tempo que houve para sua preparação, injustificável.
O Ministério da Saúde informou, através do site da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que a

nova data prevista para divulgação do mapa de vagas é
agora 20 de Novembro, apenas um dia útil antes do início da escolha de vagas (prevista para 24 de Novembro).
Tal calendarização revela ou profundo desconhecimento da realidade ou uma atitude de desrespeito para
com os médicos a concurso. A escolha da especialidade
e do local de formação é o momento mais decisivo na
carreira de um jovem médico e não pode ser feita em
vinte e quatro horas.
Assim, o CNMI recorda aos colegas inscritos no concurso IM2008-A as acções levadas a cabo há um ano
pelos candidatos ao IM2007-A e há dois anos pelos
candidatos ao IM2006, as únicas que parecem ter surtido efeito. Apelamos a todos os internos que, enquanto
não forem publicadas as vagas, se desloquem à ACSS,
em Lisboa (Av. João Crisóstomo, n.º 11), e às ARS Norte
e Centro, de forma a questionar individualmente estas
instituições sobre a data da publicação do mapa de vagas.
Conselho Nacional do Médico Interno
(Rui Guimarães)

INTERNATO MÉDICO: NOVOS CRITÉRIOS RELATIVAMENTE
ÀS VAGAS PROTOCOLADAS
COMUNICADO DO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO DA OM
Foi divulgado hoje, cerca das 16 horas, no site da ACSS,
IP um Despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde que define novos critérios relativamente às vagas protocoladas no âmbito do concurso do
Internato Médico.
DOCUMENTO 5

Pretende-se que tal despacho, que altera substancialmente o regime das ditas vagas protocoladas, entre em
vigor de imediato, no próprio dia em que os médicos
internos deveriam efectuar as suas escolhas de vagas
no âmbito do concurso designado por IM2008-A, pro-

cesso que já foi objecto de várias vicissitudes, a última
das quais o adiamento do momento da escolha das
vagas.
A Ordem dos Médicos lamenta que, uma vez mais, o
ministério da Saúde não atribua ao processo de escolha
das especialidades médicas o rigor e importância que o
mesmo tem e merece, o que é inadmissível.
De todo o modo, consideramos que o predito despacho
não é susceptível de ser aplicado ao presente concurso
(IM2008-A) pelas seguintes razões:
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1 – O despacho em apreço, assumindo natureza normativa externa, carece de publicação em Diário da República, o que não aconteceu, pelo que é ineficaz. Ou seja,
o Despacho ao não ter sido publicado no jornal oficial,
contrariamente ao que determina a Constituição, embora válido, carece de eficácia externa, não sendo nem
obrigatório nem oponível aos seus destinatários.
2 – Acresce que a adopção de novas regras para vagas
protocoladas em momento posterior ao da divulgação
das vagas existentes e a meio do procedimento concursal, configura uma clara violação dos princípios da
confiança, transparência e da publicidade pelo que, se
aplicado ao presente processo (IM2008-A), verifica-se
uma ilegalidade, por violação de lei,

Importa ter presente que a escolha de uma especialidade é uma decisão da maior importância na vida de
um médico, dado que condiciona todo o seu futuro
profissional, familiar e pessoal.
Assim, não se compreende o sucessivo adiamento da
publicação do mapa de vagas, a sua distribuição geográfica assimétrica no País, a sua ausência em grandes
hospitais com elevada qualidade de formação, as suas
correcções de última hora (às 19h30m da véspera ainda
se aguardam correcções) e, por fim, a alteração ilegal
das condições contratuais.

Para além da questão legal, este Despacho demonstra
falta de respeito pelos médicos internos que iniciaram o
seu processo de escolha há vários meses.

OBRIGAÇÕES DOS MÉDICOS COM CONSULTÓRIOS
PRIVADOS PARA COM A ERS
COMUNICADO DA ORDEM DOS MÉDICOS
«Posição da Ordem sobre ERS reforçada com Recomendação do
Provedor de Justiça»
DOCUMENTO 6
(13 Out 2008)

Uma Recomendação do Provedor de Justiça, datada
de 24 de Setembro e que está publicada no seu site
oficial, reforça a posição que a Ordem dos Médicos tem
defendido sobre as obrigações dos médicos com consultórios privados para com a Entidade Reguladora da
Saúde (ERS). Este organismo, de acordo com o teor da
Recomendação n.° 10/8/2008, já enviada à Ministra da
Saúde, cobra indevidamente aos médicos a designada
taxa de manutenção, que deveria transformar-se num
mero, e eventual, pagamento de serviços sempre que a
isso houvesse lugar.
O Provedor de Justiça considera, como pode ler-se no
texto da Recomendação, que essa taxa é “um benefício

imposto ao regulado e não solicitado por este, e até teoricamente não pretendido”, e conclui recomendando a
promoção de uma alteração legislativa. A OM continua
à espera que o Governo clarifique de uma vez por todas
as funções desta entidade inútil, que para além de penalizar os médicos nada acrescenta ao sistema de saúde
e cuja existência, no contexto actual, conflitua com as
funções da Ordem, da Inspecção-Geral das Actividades
em Saúde e do próprio Governo.
O Presidente da Ordem dos Médicos,
Dr. Pedro M. H. Nunes

ALOJAMENTO/HABITAÇÃO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SRNOM
O Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do
Norte da OM tem disponíveis apartamentos para ocupação,
nos termos do regulamento “Alojamento Precário e/ou
Habitação Vitalícia”.
Cada apartamento é constituído por sala, quarto, quarto de
banho, kitchnette, arrumos na cave e lugar de garagem. Todos
estão devidamente mobilados e equipados para 2 pessoas.
ALOJAMENTO PRECÁRIO (mensalidade): 540í (água, aquecimento central,

máquinas de lavar e secar roupa incluídas).
HABITAÇÃO VITALÍCIA: 84.800í
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
03 Outubro Reunião do
Conselho Nacional Consultivo do
Exercício Técnico da Medicina
11 Outubro Curso de
Actualização em HTA
13 Outubro XIX Congresso
Nacional de Gastrenterologia e
Endoscopia Digestiva.
14 Outubro Apresentação de
Parecer do Departamento de
Bioética da Faculdade de Medicina
do Porto
António Vieira levou ao CCC uma
trilogia teatral do dramaturgo inglês,
Arnold Wesker. Uma produção da
Contracorrente – Fábrica Teatral. A
encenação esteve em palco durante o
mês de Outubro de 2008.

17 e 18 Outubro Reunião sobre
implicações da Gestão Hospitalar
da Anestesiologia Portuguesa
25 Outubro Assembleia-geral da
Associação Portuguesa do Sono
14 Novembro Jornadas Anuais
de Cuidados Intensivos Pediátricos
18 e 19 Novembro Curso de
Patologia Neurológica Pediátrica
sobre Cefaleias
20 Dezembro Associação de
Apoio aos Doentes Depressivos e
Bipolares
10 Janeiro Reunião Geral de
Amigos - Curso Médico 1979
15 Janeiro Sessão de palestra
para a comunidade médica –
Universidade de Aveiro
15 Janeiro Palestra da Fornop
17 Janeiro Reunião do Grupo de
Trabalho da Secção Especialista/
Board de Biopatologia Medica da
UEMS

19 Janeiro Reunião da Sociedade
Portuguesa de Coloproctologia

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER

23 e 24 Janeiro 2º Curso Médico Cirúrgico em Neurociências

Exposições:

26 Janeiro Reunião da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia e
Endoscopia Digestiva
30 Janeiro Reunião InterHospitalar
do Norte
30 e 31 de Janeiro Eurocongressos
– Reunião ORL

02 a 28 Outubro Exposição de
Escultura – de Rogério de Abreu
06 a 28 Novembro Exposição
Colectiva Artes Plásticas – “
Galeria Átomo”
15 a 30 Novembro Exposição
de Artes Plásticas por Lourdes
Carvalho

31 Janeiro Reunião da Secção de
Nefrologia Pediátrica da SPP

02 a 30 Dezembro Exposição
de Pintura de Agostinho
Cordeiro

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM

05 a 28 Janeiro Exposição de
Painéis de Azulejos do Centro de
Histocompatibilidade do Norte

16 Outubro Reunião da Comissão
Organizadora e Permanente da
FORNOP
03 a 05 Novembro III Mostrem
(3.ª Mostra das Especialidades
Médicas – Conselho Nacional do
Médico Interno)
18 Novembro Palestra da
FORNOP
28 Novembro Curso Avançado de
Suporte de Vida
12 Dezembro Juramento de
Hipócrates
14 Janeiro Premio Corino de
Andrade
16 Janeiro Curso de Pós Graduação
em Direito da Medicina - Dr.
António Arnaut
30 Janeiro Curso Pós Graduação
Controlo e Melhoria da Qualidade
em Unidades de Saúde

RUI OLIVEIRA
[AUTO-RETRATO]
Remontam aos tempos
universitários os estudos e
actividades no domínio das Artes,
em especial no Teatro (pertenceu ao
CITAC – Círculo de Iniciação Teatral
da Academia de Coimbra), e do canto (fez parte do Orfeão
Académico de Coimbra). Actualmente é membro dos
Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra.
No que respeita à Pintura, Rui de Oliveira é autodidacta. Em
2002 realizou a primeira Exposição Individual, em Coimbra,
no Nacional. Seguiram-se a participação numa Exposição
Colectiva no Clube Médico de Coimbra, uma Exposição
Individual na Galeria 306 e outra Exposição Individual no
Clube Médico de Coimbra, em 2008.
Recentemente o seu trabalho foi exibido no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM. A exposição esteve
patente de 12 a 31 de Janeiro.

12 a 31 Janeiro Exposição de
Pintura a Óleo de Dr. Rui de
Oliveira
Concertos:
17 Dezembro Concerto de
Natal – “Medici Ensemble”,
por Rui Soares da Costa, Luísa
Vilarinho, Picky Resende, Pedro
Cardoso
Outros Eventos:
01 Outubro Lançamento
de Livro “Um Saneamento
Exemplar” por Prof. Daniel
Serrão
09 Outubro Leilão – Espaço T
10, 24, 31 Outubro Peça de
Teatro de Arnold Wesker –
Trilogia – Uma produção de
“Contracorrente – Fábrica
Teatral”
07 Dezembro Festa de Natal
para as crianças filhos de
Médicos
19 Dezembro Lançamento do
Romance “Zélia” por Dr. Passos
Coelho
10 Janeiro Lançamento
do Livro e CD – “Medula:
Fabrica da Vida – 99 Painéis de
Azulejos”
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VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
06 e 07 Fevereiro I Jornadas de
Pediatria – Inst. CUF
13 Fevereiro Reunião /Workshop
13 e 14 Fevereiro Congresso
Nacional de Cirurgia Raquidiana
Minimamente Invasiva
20 Fevereiro Epilepsia na Ordem
27 Março Reunião
InterHospitalar do Norte
30 e 31 de Março 3º Curso de
Actualização em Doença Vascular
Cerebral HSJ

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
20 Fevereiro Curso Pós
Graduação Controlo e Melhoria
da Qualidade em Unidades de
Saúde
27 Fevereiro Curso Pós
Graduação Controlo e Melhoria
da Qualidade em Unidades de
Saúde
06 Março Curso de Pós
Graduação em Direito da
Medicina – Dr.ª Marta
Portocarrero / Prof.ª Doutora
Teresa Magalhães
7 Março Curso de Pós Graduação
em Direito da Medicina – Dr.
Frederico Carmo Reis
13 Março Curso de Pós
Graduação em Direito da
Medicina – Prof. Doutor Francisco
Corte Real / Dr. Rui Vaz Osório /
Prof. Doutor Daniel Serrão
14 Março Curso de Pós
Graduação em Direito da
Medicina - Prof. Doutor Sérgio
Castedo / Prof. Doutor Daniel
Serrão
20 Março Curso de Pós
Graduação em Direito da
Medicina – Dr. Miguel
Guimarães, Prof. Doutor
Fernando Almeida

«The Sounds Of Art»
Exposição organizada pela Galeria Átomo,
esteve patente no CCC em Novembro
de 2008.

«Zélia», o recente romance da autoria
de A. Passos Coelho foi apresentado por
Daniel Serrão numa cerimónia de
lançamento que decorreu no CCC a 19
de Dezembro de 2008.

Agostinho Cordeiro, considerado por muitos
um dos melhores galeristas do país, promoveu
uma Mega-Exposição com centenas de obras
de arte do espólio da «Cordeiros Galeria».
Esteve patente no CCC em Dezembro de
2008.

21 Março Curso de Pós
Graduação em Direito da
Medicina - Prof. ª Doutora Luísa
Neto
27 Março Curso de Pós
Graduação em Direito da
Medicina – Dr.ª Catarina
Carvalho / Prof. Doutor Alberto
Ramos
28 Março Curso de Pós
Graduação em Direito da
Medicina Prof. Doutor Manuel
Esteves
ACTIVIDADES DE CULTURA E
LAZER
Exposições:
03 a 16 Fevereiro Exposição
de Fotografia de Miguel Louro
[Corredores e Paredes do Bar]
27 Março a 09 Abril Exposição
de Pintura de Pintura de Isabel
Lobo [Corredores e Paredes do
Bar]
Concertos:
06 Março Concerto de Natal dos
“Medici Ensemble”
Outros Eventos:
05 Fevereiro Lançamento de
Livro “Na Brancura do papel” –
Dr. Armando Pinheiro
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BENEFÍCIOS SOCIAIS

BENEFÍCIOS SOCIAIS
ACORDADOS COM A SRNOM
A SRNOM TEM VINDO A ACORDAR COM DIVERSAS EMPRESAS DESCONTOS NOS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. NA SEQUÊNCIA DAS LISTAS QUE
TÊM VINDO A SER PUBLICADAS (VER NÚMEROS ANTERIORES DESTA REVISTA), SEGUE UMA LISTAGEM DE NOVAS EMPRESAS ADERENTES, E ALGUMAS ACTUALIZAÇÕES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E TAXAS DE DESCONTO ACORDADAS.

HOTÉIS

AUTOMOVÉIS

OUTROS

Grupo de Hotéis BELVER
Porto - Curia- Lisboa
Telf. 228348660 ∙ Fax 228348669
www.belverhotels.com

Europcar
Frota Variada, Serviço 24h de assistência
Portugal Continental
apoio.clientes@europcar.com

Corpo e Alma
Serviços de Apoio Domiciliário
Rua de Silva Porto, 265 R/C
4250-472 Porto
Tel. 228313376
www.corpoealma.pt

DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

TARIFAS ESPECIAIS

Hesperia La Toja Thermal Spa*****
Isla De La Toja, Pontevedra
Telf. 0034 986730050
Fax 0034986731201
hotel@granhotelhesperia-latoja.com

Rotor – Soc. Comercio e
Representações SA
Concessionário Nissan
Porto, Matosinhos, Gaia, Feira, Braga
Vendas, Assistência, Peças e Sede:
Rua do Campo Alegre, 620 Porto
Telf. 707202553 - Fax 226078160

ÉPOCA ALTA (DESC. 10%)
ÉPOCA MÉDIA (DESC. 15%)
ÉPOCA BAIXA (DESC. 20%)

Hotel D. Luís***
Santa Clara 3040-091, Coimbra
Telf. 239802120 - Fax 239445196
www.hoteldluis.pt
DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Hotel Avenida Palace*****
Lisboa
Telf. 213218100
hotel.av.palace@telepac.pt

CONDIÇÕES ESPECIAIS

LIVRARIA

DESCONTO 10% (EM LIVROS, ARTIGOS DE
PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO)

• Prç. D. Filipa de Lencastre, n.º 42 Porto
DESCONTO 10% (EM LIVROS, ARTIGOS DE
PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO)

• Av. Almirante Gago Coutinho,
59-D, Lisboa

Hotel Santana****
Azurara, Vila do Conde
Telf. 252640460
geral@santanahotel.net

ANIMAÇÃO CULTURAL

Hotel Convento D’Alter****
Rua de St. António,
Alter do Chão
Telf. 245619120 - Fax 245619129
www.conventodalter.com.pt

Tetra Health Club
Rua Domingues Sequeira, 224 C
Porto
Tel. 228305842
DESCONTOS ESPECIAIS

Holmes Place
Health Club
Avenida da Boavista, Porto
Tel. 966067715
DESCONTOS ESPECIAIS

Porto Editora, Lda
• Rua da Fábrica, n.º 90 Porto

DESCONTOS ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

DESCONTOS ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SERVIÇOS DIVERSOS

DESCONTO 10% (SÓ COMERCIALIZA LIVROS)

Mais Gente Menos Gente
Serviços Culturais – Animação - Eventos
Guimarães
Telem. 916616885
www.maisgentemenosgente.com

Portodouro
Cruzeiros e Circuitos Turísticos
Praceta D. Nuno Álvares Pereira, 20
3º Sala CN, Matosinhos
Tel. 229389933
www.portodouro.com
CONDIÇÕES ESPECIAIS

Emílio de Azevedo Campos, SA
Departamento de Óptica
Rua 31 de Janeiro, n.º 137-145 Porto
www.eacampos.pt
DESCONTOS:
• ARMAÇÕES, LENTES E ÓCULOS DE SOL - 20%
• LENTES DE CONTACTO - 15 %

SERVIÇOS DIVERSOS

DESCONTO DE 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Grupo de Hotéis D’Ajuda****
Ilha da Madeira
Telf. 291708000
www.hoteisajuda.com
DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Porto Palácio
Congress Hotel & Spa*****
Av. Boavista, 1269
4100-130 Porto
Telf. 226086600
www.hotelportopalacio.com
CONDIÇÕES E TARIFAS ESPECIAIS

Hotel Praia Golfe
Espinho
comercial@praiagolfe.com
CONDIÇÕES ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

(Condições especiais)
O Catering «GRANDES ENCONTROS» e «SEGREDOS DIFERENTES» têm
como objectivo principal promover um serviço de Catering de Qualidade,
aliando a experiência e know-how adquiridos ao longo dos anos com a
simpatia e profissionalismo dos nossos colaboradores.
SERVIÇOS
Com uma vasta experiência nesta área é com muito orgulho que podemos afirmar
que asseguramos a máxima qualidade nos serviços que prestamos.
Eventos
Casamentos, Baptizados, Comunhões, Aniversários, Bodas entre muito outros.
Eventos Empresariais
Almoços e Jantares de trabalho, Inaugurações, Portos de Honra, Cocktails, CoffeeBreaks, Lanches, Congressos, Recepções entre outros serviços.

CONTACTOS:
Francisco e Teresa Mendes: Telemóvel - 919074057 / 938437088

