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EDITORIAL

OS DESAFIOS DA ORDEM
DOS MÉDICOS
Caros Colegas,

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente do CRNOM

Deixem-me ser optimista. Nestes últimos anos
assistiu-se a um desmembramento das carreiras
médicas e à implementação de um modelo de
empresarialização hospitalar no qual não nos revemos. É importante que se mantenha uma continuidade de actuação permanente nos assuntos
relativos aos médicos. Assim, envidamos todos os
esforços em conjunto com as restantes estruturas
da Ordem no sentido do reforço das relações e
no apoio à actuação dos dois Sindicatos Médicos
com vista à negociação das Carreiras Médicas,
processo que parece estar bem encaminhado,
tanto quanto sabemos.
Relativamente à disputa que nos envolveu com a
Associação Nacional das Farmácia (ANF), só
precisamos de perguntar ao poder político porque é que uma Associação Comercial detém parcialmente o fabrico de uma marca de genéricos,
detém uma sociedade de distribuição de medicamentos pelos postos de comercialização e detém
a maioria desses mesmos postos de comercialização dos medicamentos. Se isto não é monopólio
então expliquem-nos o conceito.
Temos de nos debruçar sobre nós mesmos, descer
ao terreno e promover o exercício de uma medicina de excelência que vise inverter a actual
política de mercantilização da saúde, a qual vai
provocar graves problemas para os doentes mais
necessitados e graves suspeições na população
sobre a competência profissional dos médicos,
como temos vindo a assistir.
Temos que melhorar a organização interna da
Ordem dos Médicos, na qual também nos incluímos e de cujas falhas também nos penitenciamos,
pois não podemos voltar a assistir à confusão que
se gerou com a votação para os Colégios da Especialidade. Se reflectirmos um pouco e verificarmos que cerca de 80% dos Colégios apresentam

uma lista única e que só cerca de 20 a 25% dos
eleitores é que votam, ter-se-á de concluir que
é necessário promover um maior dinamismo e
responsabilização. E aquilo que considero mais
importante, que são as auditorias de avaliação
da qualidade, promovidas e orientadas pelos Colégios da Especialidade. Porque até agora e salvo
raras excepções, temos vindo a ser bombardeados
com quantidade e assiduidade, mas raramente se
olha à qualidade, a qual nos parece ser uma premissa fundamental.
Deixo para o fim aquilo que considero mais importante da área política.
As carreiras médicas, provavelmente adaptadas
aos tempos modernos, terão de continuar a ser
negociadas, repensadas e assumidas com a colaboração da Ordem dos Médicos, pois só assim
teremos uma carreira única para as instituições
públicas e privadas, permitindo uma maior agilização, mudança e colaboração, com concorrência saudável entre o público e o privado. Temos
necessidade de um terreno privado competente
e eficaz que estimule o desenvolvimento do público.
Teremos de rever o Estatuto Disciplinar dos médicos, com uma ampla discussão entre todos.
Teremos que incentivar a reforma dos cuidados
primários, mas opômo-nos com toda a firmeza
a que não médicos introduzam normas orientadoras clínicas e de prescrição, como se tem vindo
a assistir nos ACES. Teremos de lutar para que
sejam dadas as mesmas oportunidades a aderentes das novas formas de organização ou não
aderentes, tendo a preocupação de não deixar
ninguém de fora, pois sem cuidados primários
eficientes, coesos e eficazes não há Serviço Nacional de Saúde.

J. Pedro Moreira da Silva
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PRESIDENTE DO CONSELHO
DISCIPLINAR DO NORTE, MANUEL
RODRIGUES E RODRIGUES

«QUANDO TEMOS
DE TOMAR DECISÕES,
CORREMOS O RISCO DE
GANHAR INIMIZADES»

QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES
EFECTUADAS. JÁ NO DOMÍNIO
DAS ESPECIALIDADES, GINECOLOGIA/OBSTÉTRICA, NEUROCIRURGIA E CIRURGIA PLÁSTICA SÃO
AQUELAS COM MAIOR NÚMERO
DE QUEIXAS. PARA O PRESIDENTE

S QUEIXAS CONTINUAM A CHEGAR

A

DO CONSELHO DISCIPLINAR DO NORTE,

EM GRANDE NÚMERO AO CONSE-

MANUEL RODRIGUES E RODRIGUES, SÓ HÁ

LHO DISCIPLINAR DO NORTE DA OR-

UMA FORMA DE FAZER JUSTIÇA: “NUM PA-

DEM DOS MÉDICOS. E APESAR DOS CASOS

NORAMA DE 30 MIL MÉDICOS, SE MIL AGI-

MAIS GRAVES – COMO OS PROCESSOS SO-

REM MAL E FOREM SANCIONADOS, SÃO 29

BRE NEGLIGÊNCIA OU ERRO MÉDICO –, A MÁ

MIL QUE FICAM JUSTIÇADOS”.

RELAÇÃO MÉDICO/DOENTE CONTINUA A
SER A QUE MAIS TRABALHO PROVOCA, PELA

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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À FRENTE DO
CONSELHO
DISCILPINAR,
COM EXIGÊNCIA E
SENTIDO DO DEVER
Manuel Rodrigues e Rodrigues
não é apenas médico. Depois
de estar nove anos no Colégio
de Especialidade de Otorrino,
os três últimos dos quais como
presidente, há um ano e meio
decidiu aceitar o convite de José
Pedro Moreira da Silva e assumir
a liderança do Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, no qual já exercia
funções há três anos. Reconhece
que o cargo é exigente, mas garante que o ocupa com sentido
de dever, até porque “não é fácil
julgar alguém”, muito menos um
colega. Mas a partilha da profissão é, para Manuel Rodrigues e
Rodrigues, uma característica
que ajuda em todo o processo,
não para haver uma maior desculpabilização, garante, mas para
permitir “uma melhor análise”
de toda a situação. Até porque “é
preciso sancionar os médicos que
não agem correctamente, como
forma de defesa de todos os outros que não cometem erros. Só
assim é possível fazer justiça”,
defende. Em entrevista à revista Nortemédico, o
presidente do Conselho Disciplinar Regional do
Norte e, por inerência do cargo, membro do Conselho Nacional de Disciplina da Ordem dos Médicos,
dá conta do actual cenário das queixas que chegam
até este órgão.
(nortemédico) – Cerca de um ano e meio depois de
ter tomado posso como presidente do Conselho
Disciplinar do Norte da Ordem dos Médicos, que
balanço é possível fazer?
(M. Rodrigues) – Durante o ano de 2008 concluímos
132 processos, embora estivessem a decorrer 694,
alguns dos quais – casos pontuais – referentes a
anos de 1992, 1994 ou 1995. São situações que nos
ultrapassam e que se prendem com questões de
ordem burocrática e logística, dado que não podemos fechar os processos, mas também não tem sido
possível encontrar os participantes das queixas.

Também durante o ano passado, foram expedidos
2104 ofícios e entraram 145 novos processos. Estes
são apenas alguns dos números que fazem parte do
nosso trabalho, mas a nossa actividade vai muito
para além destes números: temos de ouvir testemunhas, solicitar pareceres aos colégios de especialidade, reunir com a assessoria jurídica, estudar os
processos… Tudo isto é feito fora das horas de serviço e não remunerado. Nem sequer tenho isenção
de pagamento de quota à Ordem! (sorrisos).
Já tinha integrado a anterior equipa do Conselho
Disciplinar do Norte, por que aceitou este novo
desafio?
Porque fui convidado e porque acharam que para
este cargo tem de ser algum mérito reconhecido
pelos colegas, com ou sem razão. Depois, foi por
uma questão de gosto. Se não gostasse do que estava
a fazer já me tinha ido embora. A verdade é que o
tempo que ganho ou perco no Conselho Disciplinar
é passado com boa vontade e, por isso, também não
me lastimo. Enquanto tiver o reconhecimento dos
meus colegas de que estou a fazer o melhor que sei,
ou seja, sem prejudicar ninguém, cá estarei.
Quando entrou para o Conselho Disciplinar do
Norte tinha ideia do volume de trabalho que
existia?
De maneira nenhuma. Independente de estar ligado
à Ordem dos Médicos há vários anos, a entrada
para o Conselho Disciplinar foi uma verdadeira surpresa. Por isso, compreendo que muito colegas desconheçam qual é o trabalho do conselho, as dores
de cabeça que dá, porque eu próprio desconhecia e
já estava ligado à Ordem. Não tinha ideia nenhuma
do volume de trabalho e até da própria responsabilidade de julgar, porque quem se queixa tem de
ter sempre uma resposta. Independentemente da
queixa ser verdadeira ou não, temos sempre de a
averiguar.
Como foi construída esta ligação da medicina
às leis?
Durante nove anos, pertenci ao Colégio de Especialidade de Otorrino, do qual fui presidente nos
últimos três anos, mesmo antes de assumir funções
no Conselho Disciplinar do Norte. Portanto, tenho
alguma experiência e tarimba em termos de Ordem e algum conhecimento em termos dos trâmites
processuais, uma vez que muitas vezes são pedidos
pareceres técnicos aos colégios de especialidade,
para sustentar as decisões do Conselho Disciplinar.
Quanto aos conhecimentos jurídicos, o Conselho
tem assessoria jurídica permanente que é a nossa
sustentação.
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GINECOLOGIA /
OBSTETRÍCIA
É UMA ÁREA
MUITO SENSÍVEL
Continua a ser verdade que
o número de queixas e processos contra os médicos
tem vindo a aumentar?
Durante o ano de 2007 tivemos duas situações específicas que provocaram
um aumento exponencial
do número de queixas que
chegaram ao Conselho Disciplinar do Norte: os alegados
atestados de complacência
a colaboradores da Câmara
do Porto e uma série de processos despoletados pelo Ministério da Educação relativamente a destacamentos de
professores. Estes dois fenómenos vieram desequilibrar
o número de queixas “normais”. Este ano, em 2009,
posso dizer que o número
de processos está a diminuir,
mas ainda não posso assegurar se é menor do que em
2008, retirando aqueles dois
casos específicos.
Quais são as especialidades com maior número
de queixas contra os médicos?
A especialidade que mais
processos desencadeia é a de
ginecologia/obstetrícia, porque é uma área muito sensível. As queixas têm a ver,
maioritariamente, com a questão do nascimento.
Alguém que é acompanhado durante a gravidez e
que na hora do parto vê o filho nascer morto ou
com uma malformação, é muito traumatizante. São
situações em que, efectivamente, muitas vezes o médico não tem culpa nenhuma, mas onde existe uma
grande dificuldade de explicar o sucedido às pessoas. O parto pode decorrer normalmente, mas de
um momento para o outro pode criar-se uma situação aguda, provocando algum problema à criança.
Para além disso, temos também os problemas das
ecografias. Porque inicialmente a ecografia não demonstrava qualquer anomalia e, posteriormente,
verifica-se uma malformação. Levanta-se a questão
do médico dever ter visto, mas depois há a questão
técnica de saber se, realmente, era possível. Estes
problemas na área da ginecologia/obstetrícia estão
a passar-se em todo o mundo e, inclusivamente, os
Estados Unidos estão a viver uma crise de médicos
nesta especialidade, porque ninguém quer estar

sujeito a participações e a processos. Ainda em termos de números de queixas, aparecem-nos também
com alguma incidência aquelas que envolvem a
especialidade de neurocirurgia, principalmente por
causa das intervenções à coluna, com complicações
que podem decorrer deste tipo de cirurgia, mas
sem que isso signifique negligencia ou má prática
médica. Finalmente, aparecerem-nos várias queixas relacionadas com a cirurgia plástica, uma área
muito complicada, dado que nem sempre o que as
pessoas querem é o que vão ter. Estes casos são sempre muito difíceis de avaliar. Gostaria, contudo, de
sublinhar que a maior parte dos processos que são
abertos pelo Conselho Disciplinar do Norte não estão relacionados com queixas de má prática, negligência ou erro médico, mas sim com a relação entre
médico e doente. Chegam-nos várias queixas de doentes que dizem sentir-se maltratados pelo médico.
É por isso que, no âmbito das reuniões que têm sido
feitas pelo Conselho Nacional de Disciplina da Ordem dos Médicos, o senhor bastonário está a tentar
criar em Lisboa o Gabinete do Utente, no sentido de
tentar resolver este tipo de conflito sem necessidade
de recurso aos conselhos disciplinares.
Considera que, desta forma, não haveria necessidade de aplicar as respectivas sanções aos médicos que, comprovadamente, tivessem agido de
forma incorrecta com os doentes?
Os doentes estão fragilizados e quando vão a um
médico, com certeza, querem ouvir coisas boas.
Por outro lado, os feitios dos médicos são diferentes
e o cansaço também pesa. Aquilo que defendo é
que deve haver uma maior celeridade na resolução
destes casos e que, talvez, os Gabinetes dos Utentes
possam evitar que os conselhos disciplinares sejam inundados de queixas que demoram bastante
tempo a conhecer um desfecho. A pessoa faz uma
queixa, o Conselho Disciplinar tem de instruir o
processo, pedir pareceres, ouvir testemunhas que
não respondem. Tudo isto demora muito tempo.
Neste momento, aqui no Norte, estamos a pegar em
processos que datam de 2007/2008, com excepção
para queixas que se antevêem muito graves e que
mal dão entrada, são tidas como prioritárias. De
qualquer das formas, face ao tempo médio de espera de resposta, muitas vezes os queixosos ficam
zangados por não saber nada acerca do andamento
do processo. Para inverter esta situação, no Conselho Disciplinar do Norte adoptámos o sistema de
enviar uma carta aos queixosos dando conta que a
instrução do processo está em curso. Pode parecer
pouco, mas pelo menos é um sinal de que a queixa
está a ter seguimento. Relativamente ao Gabinete do
Utente, ainda não sei de que forma é que o senhor
bastonário vai querer organizar estes gabinetes, mas
penso que deveria ser composto por elementos dos
diferentes conselhos disciplinares, para que as pessoas que se queixam percebessem que haveria ali
uma responsabilização e não apenas um tentar suavizar da situação. A verdade é que o médico, para
além de exercer a medicina tecnicamente bem, tem
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que a exercer humanamente bem. Caso se comprove que existiu um mau comportamento, o médico é penalizado com uma advertência ou uma
censura, dependendo de ser reincidente ou não.

A INTERPRETAÇÃO DO ERRO
RESULTA DO QUE A PESSOA
DESEJAVA QUE NÃO LHE
TIVESSE ACONTECIDO
Apesar da maioria das queixas incidir na relação
médico/doente, existe a ideia generalizada de
que as queixas por alegado erro médico estão a
aumentar. É verdade?
Actualmente, de uma forma geral, nota-se que há
mais queixas. Quando a Ordem começou a existir
bem organizada no Norte, passavam-se anos em
que não existia uma queixa. Hoje, as pessoas reagem e queixam-se, algumas vezes com razão, outras
sem. Em relação ao erro médico, a interpretação do
erro resulta sempre daquilo que a pessoa desejava
que não lhe tivesse acontecido. Durante o ano de
2008, a maioria das penas que aplicamos foram por
esta ordem: advertências, censuras e suspensões.
Não tivemos nenhum caso de expulsão.
O novo Departamento da Qualidade da DirecçãoGeral de Saúde anunciou que quer criar, até ao
final do ano, uma base de dados para registo
do erro médico, embora sem que haja qualquer
efeito punitivo. Como antevê este sistema?
A grande dificuldade que me parece ter esse projecto é, em primeiro lugar, conseguir de uma maneira isenta e ordenada definir onde está o erro médico. Quem é que define que é erro médico, quem
define o quê? Se nós, nos Conselhos Disciplinares,
conseguimos com dificuldade, por vezes, perceber
o que é erro médico e recorrermos, nestes casos por
sistema, a pareceres dos colégios de especialidade,
ou a pareceres de peritos nomeados para o efeito,
de que forma é que uma instituição vai definir que
houve erro médico? Vai ter as dificuldades que nós
temos, sem os recursos que nós temos. Portanto,
tenho receio que este projecto acabe no flop. Talvez
seja muito bonito para a comunicação social, mas
na prática vai resultar mal.

“NUNCA NINGUÉM DEIXOU DE
ME FALAR PELO CARGO QUE
OCUPO”
Já sentiu, alguma vez, que pelo facto de pertencer
ao Conselho Disciplinar criou alguma inimizade
com um colega?

Pessoalmente, nunca ninguém deixou de me falar
pelo cargo que ocupo. Claro que, por vezes, há um
outro caso de um colega mais exaltado, mas relembro que somos obrigados a instaurar a abertura de
um processo a partir de todas as queixas que nos
chegam e que isso não significa, obrigatoriamente,
que o médico vá ser condenado. Isto de julgar é
muito complicado, todas as pessoas que se sentem
em julgamento sentem-se no direito de estar na
situação imediatamente sem culpa e quando temos
de tomar decisões corremos o risco de ganhar inimizades.
É mais fácil ou difícil julgar um colega?
A dificuldade resulta do facto de, muitas vezes, a atitude do médico ser compreensível. Mas considero
que o facto de se ser médico é muito importante no
julgamento que se faz.
Mas isso não é motivo para maior desculpabilização?
Não. Muito embora eu consiga perceber determinado tipo de comportamento, não estou a desculpabilizá-lo por isso. Um erro médico cometido pelo
facto de se estar a trabalhar durante 24 horas não
deixa de ser erro médico. Perante essa situação, o
colega deveria dizer que estava cansado e, por isso,
não poderia exercer o acto. O colega não tem desculpa por estar cansado. Agora, eu conheço o sistema e sei que este tipo de atitude não é, muitas vezes, possível. Na minha opinião só há uma maneira
de ser justo. Num panorama de 30 mil médicos, se
mil agirem mal e forem sancionados, são 29 mil que
ficam justiçados. É preciso que, efectivamente, as
pessoas que não agem correctamente sejam sancionadas, até para defesa de todos os outros que não
cometem erros.
Face ao número de processos e ao tipo de trabalho que envolve o Conselho Disciplinar, considera que deveria haver uma maior profissionalização deste órgão?
Se calhar sim. Não em termos jurídicos, uma vez
que temos assessoria, mas em questão de tempo.
Todos os cinco elementos que compõe o Conselho Disciplinar são médicos, com vidas diferentes,
horários de trabalho diferentes… Estamos todos
aqui como amadores e não é nada fácil reunirmos
todos. A maioria das vezes fazemo-lo ao final do
dia, durante o jantar e pela noite dentro. Para além
disso, ainda temos de levar trabalho para casa. A
minha casa às vezes parece um tribunal. (sorrisos)
Se calhar, este tipo de trabalho merecia alguma dispensa do emprego, de forma a que fossemos mais
profissionalizados. Com certeza que os processos
andariam mais depressa. n
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DOSSIER ESPECIAL

BRAGA

A medicina no Minho está a mexer

JÁ TEM UM CURSO DE MEDICINA, DENTRO

VALE DO AVE, O PRESIDENTE DO GRUPO

EM BREVE VAI TER DOIS NOVOS HOSPITAIS,

TROFA SAÚDE E O DIRECTOR DO CURSO

UM PÚBLICO E OUTRO PRIVADO. A MEDI-

DE MEDICINA DA ESCOLA DE CIÊNCIAS DA

CINA NO MINHO ESTÁ A MEXER, OU PELO

SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO MINHO.

MENOS EM BRAGA, SEDE DE DISTRITO.

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA Nuno Almeida/Medesign

MAS TAMBÉM HÁ PROJECTOS NOUTROS
MUNICÍPIOS: EM BARCELOS ESPERA-SE
POR UMA NOVA ESTRUTURA HOSPITALAR EM 2012 E EM GUIMARÃES, UM SERVIÇO DE URGÊNCIA RENOVADO. EM MAIS
UMA REPORTAGEM DA NORTEMÉDICO,
DESTA VEZ SOBRE O DISTRITO MÉDICO
DE BRAGA, OUVIMOS O PRESIDENTE DO
CONSELHO DISTRITAL, O COORDENADOR
DA SUB-REGIÃO DE SAÚDE, O DELGADO DE
SAÚDE PÚBLICA DE BRAGA, O PRESIDENTE
DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DO
HOSPITAL DE S. MARCOS E DE BARCELOS, O
PRESIDENTE DO CENTRO HOSPITALAR DO

A crise económica e financeira que atravessa o país
pode ter repercussões ao nível da saúde dos portugueses. É este o desafio que, de acordo com o
delegado de Saúde Pública de Braga, João Manuel
Cruz, se vai colocar aos profissionais de saúde nos
próximos tempos, tanto mais quando se fala num
distrito que acolhe no seu território geográfico uma
zona de grande vulnerabilidade económica e social:
o Vale do Ave. “O impacto da crise vai depender da
sua intensidade e duração e só vamos conseguir
avaliar as repercussões dentro de 10 anos. Mesmo
assim, é de esperar que doenças como o alcoolismo
possam vir a diminuir, dada a falta de dinheiro,
enquanto que as doenças do foro mental ou os desequilíbrios nutricionais possam ganhar uma nova
dimensão”, assinala.
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1. DEMOGRAFIA

População residente
O distrito de Braga tem cerca de 850 mil habitantes*, o que representa mais de um quarto
da população do norte de Portugal (gráfico 01). É o terceiro distrito mais populoso a nível
nacional, ligeiramente à frente de Setúbal. Existe o normal predomínio do sexo feminino
(437,6 mil mulheres / 416,1 mil homens). É um distrito com uma densidade populacional
elevada (320 habitantes/km2), muito superior à média de Portugal continental (115 hab./
km2), apenas ultrapassado pelos distritos de Lisboa (803 hab./km2) e Porto (774 hab./km2).
Relativamente à média nacional, a distribuição por grupos etários (gráfico 02) mostra uma
população jovem, com um significativo deslocamento para escalões inferiores, 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 70,9, o valor mais baixo a nível nacional e que é
apenas cerca de 63% da média de Portugal continental (gráfico 03).

02 População por grupos etários (%)
47,2
42,6
Braga
Média nacional

22,4
17,8

15,6

11,6

0–14
anos

15–44
anos

65–84
anos

45–64
anos

1,5

≥85
anos

Índice de envelhecimento
212,0

1808,7

149,0

152,2

Viana do
Castelo

Vila Real

110,1

853,7

80,0

70,9
252,1

145,0

Braga

15,6

1,1

03

01 População média (2005)
(x 1000)

24,7

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

220,7

Vila Real

Portugal

Braga

Bragança

Porto

*NOTA: Os dados que serviram de base à elaboração dos gráficos e restante informação de carácter estatístico apresentada nesta peça 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

04 Crescimento natural

Braga apresenta um “crescimento natural” (diferença entre
nados-vivos e óbitos) positivo
(2836), o segundo valor mais
elevado da região Norte, depois
do Porto (5002) (gráfico 04) e
o terceiro a nível nacional (para
Lisboa o valor é 4434).

Indicadores demográficos
Os indicadores demográficos de Braga (taxa de
natalidade – gráfico 05, taxa de mortalidade –
gráfico 06, taxa de fecundidade – gráfico 07 e
índice sintético de fecundidade – gráfico 08)
são genericamente melhores que a média nacional e os melhores da região Norte, lado a lado
com os do distrito do Porto.

5002

2836
1618

-767

-1083
Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

-1104
Vila Real

O cenário pode ser
tanto ou mais preocupante, tendo em
conta que a primeira
linha para detecção
deste tipo de problemas são os médicos
de Medicina Geral e
Familiar. Mas Braga
é um dos três distritos nacionais com
menor capacidade de
João Manuel Cruz
DELEGADO DE SAÚDE PÚBLICA DE BRAGA
oferta nesta área. De
acordo com os últimos dados do «Estudo do Acesso
aos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacio-

nal de Saúde», realizado pela Entidade Reguladora
da Saúde (ERS), o distrito apresenta uma média
de 5,48 médicos de família por 10 mil habitantes.
Um problema assumido pelo coordenador da SubRegião de Saúde de Braga, José Castro Freitas, como
se poderá ler, mais à frente, na entrevista dada à
Nortemédico. A situação pode vir a ficar ainda mais
preocupante, uma vez que dados referentes a 31 de
Dezembro de 2008 mostram que o distrito de Braga
conta com apenas 470 médicos de família, sendo a
média de idades 50,9 anos.
Se a nível dos Cuidados de Saúde Primários o cenário não é muito positivo, a falta de recursos humanos em algumas especialidades do sistema hospitalar também marcam o quotidiano das instituições

NOVO HOSPITAL DE BRAGA EM 2011

A

s obras para a construção do
novo Hospital de Braga iniciaram-se oficialmente no dia 9 de Fevereiro de 2009, data da assinatura do
respectivo Contrato de Gestão, esperando-se que possa estar concluído
em Maio de 2011. Contudo, e sem
prejuízo do início das obras, a vigência do contrato em termos de gestão,
englobando a fase da transmissão dos
actuais edifícios e outros recursos, só
terá início após o visto do Tribunal
de Contas. Por esta razão, o Grupo
José de Mello Saúde não quis antecipar à revista Nortemédico como será
feito o processo de transferência dos
profissionais de saúde, por exemplo,
do velho para o novo hospital, dado
o modelo de gestão da futura uni-

dade hospitalar incidir num regime
de Parceria Público-Privada.
De acordo com o projecto, o novo
Hospital de Braga terá 700 camas e 12
salas de cirurgia, representando um
investimento inicial de 200 milhões
de euros. O valor global da parceria
público-privada, para a construção
e manutenção da nova unidade durante 30 anos e a gestão da mesma
durante 10 anos, está avaliada em
794,5 milhões de euros.
A nova infra-estrutura hospitalar será
construída em terrenos anexos aos da
Universidade do Minho, propondose a servir uma população próxima
do milhão de pessoas, nos distritos
de Braga e de Viana do Castelo. Para
além das valências já existentes no

actual Hospital de São Marcos, terá
outras, como a da Medicina Nuclear
e a da Cirurgia Maxilo-Facial, da
Radioterapia, da Reumatologia e das
Doenças Infecciosas.
O hospital, que terá carácter universitário dada a sua ligação ao curso
de Medicina da Universidade do Minho, vem substituir o de São Marcos,
a funcionar num edifício com mais
de 500 anos, pertencente à Santa
Casa da Misericórdia local, mas onde
o Estado Novo construiu um hospital em anexo. Segundo o Governo,
a concepção do novo hospital, além
de dar uma resposta mais eficaz aos
doentes, vai tornar-se “mais humanizado” e com “mais condições de
acolhimento para utentes e famílias”.
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05 Natalidade (‰)
10,4

06 Mortalidade (‰)

10,7

14,3

10,6
8,6
6,8

Portugal

Braga

Bragança
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Viana do
Castelo

Vila Real

Portugal

40,3

39,2

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

08 Índice Sintético de Fecundidade

Bragança

1,41
35,0

30,9

Portugal

Braga

12,4

7,9

7,2

07 Fecundidade (‰)
41,8

11,6

10,2

7,4

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

1,39

1,30

31,0

1,17

1,05

Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

1,05

Vila Real

Pública à Nortemédico, se prendeu com uma ocorrência “anormal” de mortes no ano de 2005. “Tentámos ver o que se tinha passado, mas a verdade
é que não conseguimos reunir toda a informação
necessária, dado que alguns desses óbitos estavam
registados nas conservatórias do Porto e de Vila
Nova de Gaia, não nos tendo sido facultado o acesso
às informações pela Comissão de Protecção de Dados”, justificou José Manuel Cruz. De qualquer das
formas, garantiu, “tratou-se de um ano atípico”.
Em sentido inverso aparecem os números relativos
à mortalidade devida à diabetes mellitus e a doença
isquémica do coração.
do distrito. Problemas que a
Escola de Ciências da Saúde
da Universidade do Minho
(ECS–UM) tem começado a
ajudar a resolver, com a saída
dos licenciados do curso de
Medicina para o mercado de
trabalho. Isso mesmo acreditam alguns responsáveis regionais.

TAXAS DE
MORTALIDADE
PADRONIZADA
Em termos de saúde, e de acordo com os últimos
elementos estatísticos da Direcção-Geral de Saúde,
referentes a 2005, o distrito de Braga apresenta uma
elevada taxa de mortalidade padronizada (28 para
100 mil habitantes) ao nível da pneumonia, sendo
apenas ultrapassado por Bragança. Altos são também os valores referentes às taxas de mortalidade
infantil e neonatal, das mais altas do país. Uma situação que, segundo explicou o delegado de Saúde

JOÃO CUNHA
PRESIDENTE DO
CONSELHO DISTRITAL
DE BRAGA DA ORDEM
DOS MÉDICOS
“NOVA LEI DAS
CARREIRAS MÉDICAS É
URGENTE”
(nortemédico) – Braga é um dos distritos do país
com menos médicos de família por habitante.
Quais são as consequências desta realidade e de
que forma é que considera que se pode resolver o
problema a curto prazo?
Não será o distrito, mas antes o concelho de Braga
que tem défice de médicos de família, mas apesar
disto, e em consequência, vemos os doentes a recorrer ao Serviço de Urgência dos hospitais e dos
centros de saúde com situações que deveriam ser
apresentadas e, se possível, resolvidas pelos mé-
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2. ESTADO DE SAÚDE E SEUS DETERMINANTES

Doenças de declaração obrigatória

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

Braga apresenta a segunda mais baixa taxa de incidência de doenças de declaração obrigatória de todos os distritos do Norte de Portugal (18,2/100 mil habitantes), um valor inferior ao da região Norte no seu todo (19,4/100 mil habitantes) e
ao da média nacional (23,6/100 mil habitantes) (gráfico 09).

33,8
27,2

23,6
18,9

18,2

11,9

Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

Indicadores sanitários
Os indicadores sanitários do distrito de
Braga são piores que a média nacional e
da região Norte no que respeita às taxas
de mortalidade infantil (gráfico 10) e de
mortalidade neonatal (gráfico 11); pelo
contrário, são bastante melhores no que
se refere à mortalidade específica (1-4
anos) (gráfico 12) e semelhantes quanto
à mortalidade perinatal (gráfico 13).

10 Taxa de mortalidade: Infantil (‰)

12 Taxa de mortalidade: Específica 1–4 anos (%ooo)
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11 Taxa de mortalidade: Neonatal (‰)
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13 Taxa de mortalidade: Perinatal (‰)
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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), Braga surge
acima da média nacional em: “doenças
cerebrovasculares” (I60-I69 – gráfico
14), “sintomas, sinais e achados anormais não classificados em outra parte”
(R00-R99) – gráfico 15; “pneumonia”
(J12-J18) – gráfico 16) e “doença crónica
do fígado e cirrose” (K70, K73, K74 –
gráfico 17). Pelo contrário, tem taxas de
mortalidade significativamente abaixo da
média nacional em: “doença isquémica
do coração” (I2-I25) e “diabetes” (E10E14). Em ambos os casos, aliás, essas taxas são as mais baixas da região Norte e
mesmo as mais baixas a nível nacional.

16
14

Taxa de mortalidade padronizada:
Doenças cerebrovasculares

Taxa de mortalidade padronizada:
Pneumonia
33,2
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95,2
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Taxa de mortalidade padronizada:
Sintomas, sinais e achados anormais não
classificados em outra parte
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Taxa de mortalidade padronizada:
Doença crónica do fígado e cirrose
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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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dicos de família nos Centros de Saúde e Unidades
de Saúde Familiares (USF). Não havendo médicos
suficientes para as necessidades, a solução passa
por motivar os jovens médicos a escolher a especialidade de Medicina Geral e Familiar, ao mesmo
tempo devendo haver uma maior valorização da
especialidade, a par de outras, nomeadamente da
“carreira hospitalar”.
De que forma considera que a criação das USF
e a formação dos Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACES) pode ajudar a melhorar a prestação de cuidados de saúde, particularmente no
distrito de Braga?
É já visível que a organização dos Cuidados Primários nas USF é uma mais-valia na qualidade, no
atendimento mais pronto, contribuindo para uma
dignificação da relação médico/doente. O modelo
de gestão de recursos permite um maior aproveitamento e uma maior responsabilização de todos
(médicos e restante equipa) na prestação e no resultado final, para bem do utente.
A solução encontrada para
o futuro Hospital de Braga,
uma Parceria Público-Privada, é a melhor, ou considera que teria sido preferível o Estado assumir este
projecto sozinho?
Não estou em condições
para responder directamente
a esta questão, mas direi que
o distrito de Braga (diria o
Minho), necessita, há muito,
de uma unidade hospitalar
em que estejam reunidas a
melhoria das condições de

trabalho, de equipamentos, de abertura a novas
especialidades e engrandecimento das já existentes,
à custa de um quadro adequado e equipamento
técnico, de acordo com as exigência de um hospital
de nível A. Assim, estarão a ser criadas as condições
para prestar os melhores cuidados à população.
Como é que analisa este processo de transição ao
nível de gestão desta unidade hospitalar?
Como representantes da OM no distrito, estamos
atentos às condições de exercício das boas práticas, em prol do doente, nesta fase de transição e na
posterior, tendo em conta as normas da ética e da
deontologia. Constata-se alguma expectativa e também algum anseio por parte dos médicos em ver o
mais rapidamente definida e passada esta fase lenta,
para uma fase mais esclarecida em que se saiba
exactamente os moldes de contrato de exercício de
funções.

“INTRANQUILIDADE” AFECTA
OS MÉDICOS
Como avalia a actual
rede de prestação de
cuidados hospitalares
no distrito, nomeadamente com o Hospital
de Guimarães e o Hospital de Barcelos?
Os hospitais a que se refere têm uma gestão tipo
EPE, que lhes permite
contratar profissionais;
quando os houver, de
acordo com as suas necessidades. Contudo, em
alguns casos, como com
a especialidade de Pneumologia, não tem sido fácil
encontrar profissionais disponíveis, tanto para Guimarães como para Barcelos.
Quais são os principais problemas dos médicos
no distrito de Braga?
Nesta fase de transição e organização dos Cuidados
Primários, registam-se algumas dúvidas e intranquilidade na Medicina Geral e Familiar pela expectativa das USF, no que diz respeito à estruturação da
gestão dos Centros de Saúde agrupados nos ACES
e na solvência das sub-regiões de saúde. Na Medicina Hospitalar, a gestão dos hospitais EPE está em
quase todos os hospitais, existindo a par de contratos individuais os contratos colectivos dos médicos
das ex-carreiras hospitalares. Não sei até que ponto
esta dualidade de contrato, a par de vários horários

14

DOSSIER ESPECIAL
de trabalho possíveis, poderão estar a criar uma crise de
identidade de serviço como
um corpo com responsabilidades assistenciais mas também com responsabilidades
de formação contínua dos
seus quadros (pelo “convívio” diário, pelas reuniões de
serviço, pelo debate temático,
entre outros), e na formação
pós-graduada dos seu internos. Tenho dúvidas se a finalidade última, “assistência/contabilística” tanto nos
Cuidados Primários como nos secundários trarão
uma melhor prestação em si ou se estaremos cada
vez mais a fazer números.
Como é que esses problemas podem ser resolvidos?
Há necessidade de saída definitiva de legislação que
regule os ACES, as USF, e o resto dos Centros de
Saúde e que haja uma normalização da lei dos hospitais, de modo a pôr cobro a alguma “selvajaria” de
contratos, transformando os médicos em mercenários. Muito importante e não menos urgente, é uma
Lei de Carreiras Médicas, com entendimento dos
Sindicatos e da Ordem dos Médicos, em que seja
clarificado: como e quem progredir, como actualizar a formação, como e por quem avaliar/valorizar,
como são os contratos de trabalho…
De que forma é que o Conselho Distrital de Braga
da Ordem dos Médicos tem ajudado a resolver ou
a denunciar esses problemas?
Se um problema candente são as Carreiras Médicas,
para o debate de ideias e reflexão, a Secção de Braga
organizou duas sessões com os colegas dos sindicatos (SIM e FNAM). Contudo, a resposta em frequência pelos médicos do distrito a estas iniciativas foi
muito reduzida, o que levanta algumas questões.
Será que os colegas se alheiam e confiam cegamente
nos seus representantes, ou estão descrentes, ou
desinteressados, por um assunto que lhes vai bater
à porta, em especial dos mais jovens?

JOSÉ CASTRO
FREITAS
COORDENADOR
DA SUB-REGIÃO DE
SAÚDE DE BRAGA
MAIS DE 100 MIL
UTENTES SEM MÉDICO
DE FAMÍLIA
(nortemédico) – Actualmente, quantos utentes
estão a descoberto no distrito de Braga?
A carência de médicos de família é um problema
de nível nacional, que neste distrito assume uma
dimensão significativa. De acordo com as informações disponíveis, no final de Fevereiro, o número
total de utentes sem médico de família era de aproximadamente 110 mil, o que representa em termos
percentuais 12 por cento da população.
De que forma é que se pode resolver este problema?
Este problema tem dimensões diversas nos vários
centros de saúde, temos alguns em que este problema é nulo ou praticamente inexistente, como é o
caso dos centros de saúde de Fafe, Taipas, Arnaldo
Sampaio-Guimarães, Terras de Bouro e Vieira do
Minho. Enquanto que noutros as taxas de utentes
sem médico de família atingem os 32,2 por cento,
como acontece no Centro de Saúde de Celorico de
Basto, o que em números absolutos significa que
existem sete mil utentes a descoberto. Em contraponto a este caso que representa uma zona interior
do distrito, podemos dizer que 21 por cento, cerca
de 40 mil, dos utentes do Centro de Saúde de Braga
estão sem médico. Convém, entretanto, esclarecer
que esta situação de utentes sem médico não é sinónimo da inexistência de alternativas de apoio a estes
cidadãos. Os serviços estão organizados de forma
a fornecer cuidados a quem deles necessita, o que
se traduz numa sobrecarga dos profissionais existentes e no recurso a esquemas alternativos, como
consultas de recurso, consultas abertas e SAP.
Mas há uma tendência para o agravamento da
falta de médicos de família, ou o cenário é mais
positivo?
A entrada de novos médicos, após conclusão do
internato da especialidade, a que temos vindo a
assistir tem sido, neste momento, contrariada pela
saída de profissionais que regressam ao seu país
de origem (espanhóis) e pela passagem de outros
à situação de aposentação. A actual tendência para
a formação de um número mais significativo de
profissionais médicos poderá levar a um rejuvenescimento da classe, facto que será muito vantajoso
uma vez que, dentro de cinco ou seis anos, uma
percentagem significativa dos nossos médicos atingirá a idade da reforma.
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GRUPO TROFA SAÚDE

NOVO HOSPITAL PRIVADO ATÉ AO FIM DO ANO

O

grupo Trofa Saúde deverá inaugurar o novo
hospital privado de Braga até ao fim do ano, segundo adiantou à revista Nortemédico o presidente
da instituição, Manuel Vila Nova. “Vai ficar pronto
este ano. Será um hospital moderno, muito atraente
e com tecnologia e serviços de ponta”, garantiu.
Com um investimento na ordem dos 30 milhões de
euros, o novo hospital
privado do grupo Trofa
Saúde promete ser um
projecto pioneiro, centrado no doente, que
vai contribuir para a
criação de 400 postos de trabalho. De
acordo com Manuel
Vilanova, a escolha de
Braga prendeu-se com
o facto desta ser “a terceira maior cidade do
país”, bem como pelo
facto de “necessitar de
ter uma oferta privada requalificada, modernizada
e arrojada”.
O Hospital Privado de Braga vai ser um hospital
geral e de agudos. Com o destaque para o serviço
de urgência 24 horas, esta unidade hospitalar vai
disponibilizar um conjunto variado de valências
médicas, cirúrgicas e de diagnóstico, bem como
serviço de cuidados intensivos.

Com 15 mil metros quadrados distribuídos por seis
pisos, a nova infra-estrutura hospitalar vai disponibilizar 80 camas no internamento (quartos privativos, suites, enfermarias de duas e três camas); bloco
operatório com seis salas (preparado para cirurgias de grande complexidade, cirurgia de urgência
e também cirurgia de ambulatório); seis quartos
privativos de cuidados intensivos;
seis quartos privativos para a fase
pré-parto e parto;
consulta externa
com 40 gabinetes; serviço de urgência com áreas
funcionais autónomas de adultos,
crianças, traumatizados, emergência e observação;
imagiologia com
TAC e ressonância; e fisioterapia com piscina.
Quanto ao aparecimento do novo hospital público
de Braga em 2011, o presidente do grupo Trofa
Saúde garante que não há qualquer ameaça. “Não
sou daqueles que considera que a privada só sobrevive se o público funcionar mal. Vamos ter 80
camas e, por isso, o nosso ‘target’ é outro”, aludiu
Manuel Vilanova.

“TEMOS RECORRIDO A
CONTRATOS COM EMPRESAS
PRIVADAS”
A Sub-região de Saúde tem recorrido, ou pensa
recorrer, à contratação de médicos estrangeiros?
A SRS de Braga tem procurado, dentro das suas
possibilidades, suprir esta carência. A abertura de
vagas em concursos de acesso e, mais recentemente,
a contratação de médicos através da Bolsa de Emprego não conseguiram suprir as necessidades. Outros meios têm sido utilizados. Publicamos anúncios
em jornais da Galiza, e ultimamente recorremos a
contratos com empresas privadas. Dos 470 médicos
existentes em Dezembro de 2008, 36 são estrangeiros, sendo 24 de nacionalidade espanhola.
Está satisfeito com a adesão dos profissionais de
saúde à criação de Unidades de Saúde Familiar
(USF) no distrito?
Neste momento existem 22 USF que integram 149
médicos, 158 enfermeiros e 126 administrativos

e que abrangem 273.408
cidadãos, o que representa
29,3 por cento da população do distrito. Dentro de
poucos dias, com a abertura
de uma nova USF em Braga,
passarão a ser 23. A sua
distribuição nos diversos
concelhos não é homogénea. No contexto nacional,
é um número significativo
e muito satisfatório. Existem neste momento diversas candidaturas, mas há
ainda um longo caminho
a percorrer até que consigamos ter toda a população
coberta por estas equipas
multi-profissionais.

De que forma é que o aparecimento das USF no distrito ajudou a melhorar os
serviços de saúde primários, ou seja, já existem
resultados práticos da
alteração do modelo de
funcionamento?
Três anos após o início das
primeiras candidaturas podemos afirmar que ao substituir um tipo de intervenção centrada no médico,
por um outro, baseado num trabalho de equipa,
rentabilizamos os recursos, garantimos uma maior
acessibilidade aos cuidados de saúde primários,
melhoramos a qualidade do trabalho prestado. Aumentamos a satisfação dos utentes e dos profissionais e criamos condições para que os profissionais
se identifiquem com o seu local de trabalho e se
fixem nele. Destaca-se a maior aposta nos cuidados
de saúde preventivos e junto da comunidade, através do apoio domiciliário, o alargamento dos horários de atendimento quer aos fins-de-semana quer
aos feriados, a inclusão de carteiras adicionais de
serviços que respondem a necessidades específicas
da população, como sendo a consulta de cessação
tabágica, consulta de pequena cirurgia, consulta de
obesidade, consulta de alcoologia, entre outras.
O aparecimento das USF permitiu, de alguma
forma, baixar o número de utentes sem médicos
de família?
Sim, em diversas situações o aparecimento das USF
permitiu diminuir o número de utentes sem médico
de família.
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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 Braga, em termos de Serviço Nacional
de Saúde (SNS), eram assegurados por uma rede de
estabelecimentos que incluía 1 Hospital Central (S.
Marcos-Braga), 3 Hospitais Distritais (Santa Maria
Maior-Barcelos, Senhora da Oliveira-Guimarães e São
João de Deus-Vila Nova de Famalicão) e um Hospital de
Nível 1 (São José de Fafe), 15 Centros de Saúde* (2 com
Internamento), 75 Extensões e 15 SAP’s (Serviços de
Atendimento Permanente ou Prolongado). Em termos
de lotação, no total existia uma capacidade instalada
de 1597 camas (gráfico 18): 568 no Hospital Central,
831 nos Hospitais Distritais (172 em Barcelos, 437 em
Guimarães e 222 em Famalicão), 93 no Hospital de
Fafe, 55 em departamento de saúde psiquiátrica e 50
em Centros de Saúde, de que resultava uma relação
n.º de camas/mil habitantes de 1,9, um valor abaixo
da média nacional (2,7) – gráfico 19 e o mais baixo da
região Norte.

A actividade da rede de estabelecimentos do SNS no distrito
de Braga em 2005 cifrou-se em 82,0 “doentes saídos”/ mil
habitantes (gráfico 20), um valor abaixo da média nacional e
da própria média da região Norte no seu todo. Situação idêntica aconteceu com o número de consultas (gráfico 21), em
que Braga apresenta o valor mais baixo da região Norte. Pelo
contrário, o número de urgência/mil habitantes (gráfico 22) foi
praticamente igual à média nacional e ligeiramente superior à
da região Norte no seu todo, sendo o segundo valor mais baixo
na região Norte depois do Porto. No seu conjunto, os Centros
de Saúde de Braga efectuaram mais de 2,3 milhões consultas.
Nos SAP’s foram efectuados mais de 565 mil atendimentos
urgentes.

20 Actividade global dos Estabelecimentos de
Saúde: Doentes saídos/1000 hab
128,2
95,2

* Actualmente, no distrito de Braga restam 2 Centros de Saúde
(Barcelos/Barcelinhos e Braga), tendo sido criados 6 Agrupamentos de Centros de Saúde (cf. http://portal.arsnorte.min-saude.pt).
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Estabelecimentos de Saúde: Actividade global (hospitalar)
A nível dos hospitais distritais (831 camas), a actividade global cifrou-se em mais de 224 mil dias
de internamento (43 mil em Barcelos + 134 mil em Guimarães + 47 mil em Famalicão), 309 mil
consultas externas (58 mil + 180 mil + 71 ml) e 277 mil urgências (94 mil + 105 mil + 78 mil). Em
termos de indicadores de utilização (média), essa actividade traduziu-se numa relação doentes
saídos/cama (DS/C) de 48,3* – um registo acima da média da região Norte (43,7) e da média
nacional (40,7) – gráfico 23; uma demora média (DM; dias de internamento/doentes saídos) de
5,6 dias** – um valor igualmente abaixo da média nacional (6,9 dias) e da região Norte (6,5) –
gráfico 24; e uma taxa de ocupação (Tx.O) de 73,9***, também inferior à média nacional (76,8)
e da região Norte (77,8) – gráfico 25.
Os correspondentes valores para o
Hospital Central (S. Marcos-Braga,
568 camas) foram: 165 mil dias de
internamento, 176 mil consultas externas e 157 mil urgências; com os
seguintes indicadores: 42,4 (DS/C),
6,8 (DM) e 79,6 (Tx.O).
* 45,3 em Barcelos, 52,9 em Guimarães
e 41,7 em Famalicão; ** 5,5 em Barcelos,
5,8 em Guimarães e 5,1 em Famalicão;
*** 68,4 em Barcelos, 84,2 em Guimarães
e 57,7 em Famalicão.

23 Hospitais - Indicadores de utilização: Doentes
saídos/cama
48,3
40,7 42,4

40,9

24 Hospitais - Indicadores de utilização:
Demora Média
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25 Hospitais – Indicadores de utilização: Taxa
de Ocupação
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* À esquerda o valor correspondente ao Hospital Central (S. Marcos) e à direita o valor médio dos três Hospitais Distritais.

LINO MESQUITA
MACHADO
PRESIDENTE DOS
CONSELHOS DE
ADMINISTRAÇÃO
DO HOSPITAL DE
S. MARCOS E DE
BARCELOS
NOVO HOSPITAL TEM “A
OBRIGAÇÃO DE SER O
MELHOR DO PAÍS”
(nortemédico) – O que é que o novo hospital de
Braga vai representar a nível distrital?
Este novo hospital é a concretização de uma aspiração iniciada em1984, ano em que o Ministro da Saúde, Maldonado Gonelha, decidiu a sua
construção em despacho onde lhe acrescentou a
frase “quando for possível”, o que implicou quase
25 anos de gestação! Desde essa longínqua data,
o actual Hospital de São Marcos (HSM) cresceu,
diferenciou-se, reclassificou-se em Hospital Central, tornou-se um pólo de ensino de saúde e foi já
acreditado duas vezes pelos padrões internacionais
do Health Quality System. O novo hospital, a exemplo do que acontece com o actual, tem uma área de
atracção distrital/regional/central, dependendo das
especialidades e das respectivas redes de referenciação, ultrapassando as fronteiras do distrito de
Braga ao abranger mais de um milhão de habitantes, nalgumas especialidades, conjuntamente com
a população do distrito de Viana do Castelo. Neste
contexto, o novo hospital permitirá que a classificação de Hospital Central seja concretizada na sua

plenitude, uma vez que terá a lotação de cerca de
700 camas que foi estudada para desempenhar esse
papel convenientemente, não só nas especialidades
onde já desenvolve actividade assistencial de nível
central, mas também naquelas que lhe serão acrescentadas (Radioterapia, Medicina Nuclear, Genética
Médica, entre outras). Por outro lado, o novo hospital será um exemplo de modernidade tecnológica
(por exemplo na área da Imagiologia), ao mesmo
tempo que foi estudado para proporcionar ao doente o conforto que o actual estruturalmente não
possibilita. Há alguns anos que escrevi que o novo
hospital, quando estiver pronto, tem a obrigação de
ser o melhor do País, e é isso que dele se espera.
Como é que se vai proceder a transferência da
gestão do hospital para o agrupamento “Escala
Braga”?
Os mecanismos de transferência de gestão estão
previstos no designado “Contrato de Transmissão”
que assinei, em representação do actual Conselho
de Administração. Nesse contrato estabelecem-se
as diversas fases, direitos e obrigações das partes,
estando a data de início da transmissão associada
à da concessão do respectivo visto do Tribunal
de Contas. Ainda antes desse visto, fase em que
nos encontramos agora, está prevista uma série de
acções preparatórias para que a transmissão não
afecte a normalidade de funcionamento da actividade hospitalar.
Quais são as condições que a administração do
S. Marcos está a impor neste processo?
Não competia à administração do Hospital de São
Marcos participar no desenho do Contrato de Gestão, nem lhe estava atribuído qualquer papel na
condução do processo. Este ciclo de Parceria Público-Privada (PPP) iniciou-se em 2001, ano em
que o Ministro Correia de Campos decidiu alterar
o percurso que já estava em marcha para a cons-
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4. RECURSOS HUMANOS

Médicos inscritos na OM
28

Em 2005, encontravam-se inscritos no Distrito Médico de Braga 1555 médicos (gráfico
26), correspondendo a uma relação de 177 médicos/100 mil habitantes, ou a uma relação
habitantes/médico de 551 (gráfico 27), o segundo valor mais elevado na região Norte,
depois de Bragança, muito superior à média nacional (287) e da região Norte no seu todo
(297). A distribuição por grupos etários mostra uma elevada percentagem de médicos com
menos de 31 anos (15,9%), bastante acima da média nacional (11,3%) e da região Norte
(13,2%) e o valor mais elevado de todos os distritos do Norte. Quanto a outras profissões
da área da saúde, os números em 2005 eram: 2597 enfermeiros (303/100 mil habitantes);
420 farmacêuticos (49/100
mil habitantes); 349 médicos
dentistas (41/100 mil habi26 Médicos inscritos na Ordem dos Médicos
tantes)*.
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* Nessa data as médias nacionais
eram 456/100 mil, 96/100 mil e
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30 Médicos por grupo etário: >60 anos
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31 Médicos efectivos do SNS

Efectivos do SNS
Num total de 6579 efectivos do SNS em todo o distrito de Braga, 1448 eram médicos
(gráfico 31). O pessoal de enfermagem ascendia a 2108 efectivos, a que se somavam 43
Técnicos Superiores de Saúde e 280 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 Braga contribuiu com aproximadamente 4,4 milhões. O número de receitas/
per capita (6,5) foi ligeiramente inferior à média nacional (6,6) e igual à da região Norte
no seu todo (6,5) – gráfico 32. O n.º de embalagens de medicamentos/receita foi de
2,39 (gráfico 33), correspondendo a cerca de 10,5 milhões de embalagens prescritas
(total nacional: 127,7 milhões). A despesa com medicamentos foi de 163,3 milhões de
euros (total nacional: aproximadamente 2,12 mil milhões) – gráfico 34, representando um
encargo de 110,9 milhões de euros para o SNS (e 52,4 para o Utente).
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LISTAS DE
ESPERA SÃO
PONTO FRACO
DO S. MARCOS

trução do novo hospital pelo modelo tradicional,
tendo em conta novos modelos de financiamento e
aderindo ao modelo PPP, então em voga em muitos
países. Essa mudança acarretou oito anos de estudos, concursos, avaliações e muita complexidade
processual, a que se somarão ainda os quase dois
anos para se atingir a meta que, na minha óptica
e pelo modelo tradicional (ou pelas parcerias da
nova geração, agora em implementação, e que não
incluem a gestão e são do tipo “project finance”)
teria obrigação de estar concluído a tempo do Euro
2004, como na altura chegou a pensar-se. Sendo
um processo centralizado em Lisboa, as “tarefas”
que nos competiram foram diversas, tais como a
de colaborar sempre que solicitados (e inscrevemos
esse objectivo como a primeira prioridade estratégica deste Conselho de Administração no seu
plano de acção do início de mandato em 2005) e a
de mobilizar esforços para ultrapassar momentos
difíceis aproveitados por alguns profetas da desgraça de âmbito local, sempre que o processo se
atrasou.

Actualmente, quais são
os principais problemas
que o Hospital de S.
Marcos enfrenta, em
matéria de prestação de
cuidados de saúde, ou
seja, quais as áreas em
que há maior dificuldade em responder às
necessidades locais?
O Hospital de São Marcos tem tido um crescimento constante do seu
movimento assistencial
ao longo dos anos em
que, em simultâneo, também se diferenciou e viu
serem-lhe acrescentadas
valências e responsabilidades. Apesar disso,
o acréscimo da procura
tem excedido o da oferta
instalada e esse é um dos
principais problemas que
quotidianamente se enfrenta, nomeadamente na
área das cirurgias programadas e na da consulta
externa de algumas especialidades. Para se colmatar
esta situação enquanto o novo hospital não inicia o
funcionamento e ajuda a resolver este diferencial
oferta/procura, recorreu-se à Cirurgia Ambulatória
(o HSM foi em 2007 o hospital nacional que mais
cresceu nesta área de actividade) e implementou-se
um conjunto de incentivos com base em actividade
adicional e contratualizada em programas específicos (exemplo das cataratas). Em 2008 atingiu-se
o maior volume de sempre na actividade cirúrgica
e na da Consulta Externa (esta com alguma falta
de gabinetes), mas, apesar disso, as listas de espera
respectivas ainda são um ponto fraco do hospital. O
Serviço de Urgência, classificado de Polivalente, viu
melhorias significativas com as vias verdes do AVC e
do Enfarte Agudo do Miocárdio implementadas nos
últimos anos, o que só foi possível porque também
se conseguiu instalar meios e tecnologias de ponta
(a Ressonância Magnética foi instalada em 2007).
Problemas antigos, como o do Bloco de Partos (que
com o encerramento do de Barcelos viu surgir novas e modernas instalações), ou o dos Cuidados
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Intensivos (que não eram apenas de instalações mas
também de organização) já não são problemas actuais, mas outros surgem que estimulam a capacidade
para os enfrentar e resolver, constituindo os processos de acreditação a força motriz dessas mudanças
para melhor.
Existem falta de médicos, em que especialidades?
A falta de médicos é um
problema de todos os hospitais que ao crescerem e
se diferenciarem sabem
que têm nos Recursos
Humanos o seu principal
“handicap”. Apesar disso,
tem havido uma política,
também enquadrada nos
processos de acreditação,
que procura atrair os recursos, designadamente
na área médica, que são
necessários ao harmonioso desenvolvimento do
HSM. Ao mesmo tempo
investiu-se fortemente na
formação de especialistas,
abrindo o hospital aos diversos graus do Internato
Médico, o que lhe permite
hoje responder à escassez
referida. O crescimento
nos recursos médicos tem
sido muito acentuado ao
longo destes últimos anos
sendo de assinalar que, em
31 de Dezembro passado,
o HSM tinha em funções

443 licenciados em Medicina (num universo de
cerca de dois mil profissionais), em que, para além
dos internos já referidos, se contabilizam 58 chefes
de serviço, 167 assistentes graduados/assistentes e
31 assistentes eventuais.

INVESTIMENTO DE
50 MILHÕES EM BARCELOS

O

novo hospital de Barcelos deverá entrar em funcionamento até 2012 e
terá 140 quartos, 100 de internamento e 40
de cuidados continuados, devendo custar
cerca de 50 milhões de euros. A obra será
candidatada ao QREN (Quadro de Referência Estratégica), dependendo o seu custo
final da definição dos espaços que caberão a
cada uma das valências que lhe forem atribuídas.
O novo hospital, que servirá 140 mil pessoas, foi formalizado através de um protocolo assinado em Julho de 2007 entre a Administração Regional de Saúde do Norte e
a Câmara Municipal de Barcelos, protocolo
homologado pelo então ministro da Saúde.
Durante este ano, como explica o presidente
do Conselho de Administração do Hospital de Barcelos na entrevista concedida à
Nortemédico, está prevista a elaboração do
respectivo projecto de arquitectura, inscrito
em planos oficiais, a que se seguirá o concurso para a construção e sua execução.

NOVO HOSPITAL
DE BARCELOS EM
2012
Acredita que o facto de Braga
ter, agora, um curso de Medicina pode ajudar a resolver
esses problemas?
A resposta à pergunta anterior
só fica completa com esta faceta
da questão. A criação do Curso
de Medicina na Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho começa agora
a dar os seus frutos, uma vez
que os primeiros licenciados
já estão no activo, e vai ajudar
a resolver o problema da falta
de médicos não só em Braga
mas em toda a Região Norte.
É altura de se dar razão a quem
sempre lutou pela criação deste
curso em Braga, como é o caso
da Câmara Municipal e da
Universidade do Minho, e ao
facto de todos no HSM sempre
termos tido a preocupação de
anteciparmos, antes da instalação do Curso de Medicina,
a preparação do hospital para
os desafios do ensino médico
pré-graduado.

21

Também está previsto um novo Hospital para
Barcelos, do qual também é presidente do Conselho de Administração. Como está a decorrer
este projecto?
Barcelos tem inscrito, por decisão ministerial resultante do protocolo firmado em 23 de Julho de
2007 entre a Câmara Municipal de Barcelos e a ARS
Norte, um novo hospital para o horizonte de 2012.
Em 2007 e 2008 deram-se os primeiros passos:
elaborou-se o programa funcional, após a definição
e aprovação ministerial das suas linhas estratégicas;
estudou-se a viabilidade económica do novo hospital para suportar a candidatura ao QREN e garantir
o seu financiamento; foi recentemente apresentada
pela autarquia a solução para a sua localização em
terrenos que reúnem as condições exigidas; para
este ano de 2009 está prevista a elaboração do respectivo projecto de arquitectura, inscrito em planos
oficiais, a que se seguirá o concurso para construção e sua execução. É um grande desafio para um hospital que se desenhou
como sendo necessário para substituir
o actual e que se projecta para ser um
hospital de proximidade e adequado às
necessidades das respectivas populações de Barcelos e Esposende a que se
destina (160 mil habitantes, aproximadamente).
O Hospital de Barcelos vai integrar o
futuro hospital de Braga, em termos
de gestão conjunta, dando origem a
um Centro Hospitalar?
Todas as hipóteses são para se estudar, havendo
umas mais viáveis do que outras, sem esquecer a
necessidade de se explorar a via das unidades locais
de saúde que agregam as sinergias dos Centros de
Saúde e respectivos Agrupamentos. Faço votos para que a solução
a adoptar seja a mais consentânea
com as realidades locais, em que
as respectivas unidades se inserem
e com os interesses da população.
Numa entrevista disse que um
dos seus objectivos para o Hospital de Barcelos era enriquecêlo, com ensino médico. Sendo
o futuro Hospital de Braga um
hospital universitário, de que
forma vai haver uma interligação
entre as unidades?
Fez-se a proposta à Escola de Ciências de Saúde da Universidade do
Minho para esse efeito, podendo
o Hospital de Barcelos, actual ou

futuro, colaborar no ensino médico de uma forma
adequada à sua dimensão e características e não
obrigatoriamente interligado ao de Braga.
Encontrou o Hospital de Barcelos numa situação
financeira muito má, como é a actual situação?
Melhorou por, pelo menos, não ter piorado. O ano
de 2008 foi dedicado à implementação das áreas de
actividade que o podem rentabilizar e estabilizar financeiramente, como é o caso da linha de produção
ambulatória, quer na consulta externa, quer na Cirurgia Ambulatória. Não é fácil reverter a situação
de perda criada pela extinção do Bloco de Partos
e actividade associada, mas paulatinamente o problema será controlado. As soluções de organização,
a que aludi na questão anterior, também podem
ajudar a resolver a situação financeira, embora, na
minha opinião, não devam ser o principal aspecto
a considerar.

ANTÓNIO
PINHEIRO
PRESIDENTE DO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
DO CENTRO
HOSPITALAR DO
ALTO AVE
NOVO SERVIÇO DE
URGÊNCIA ESTÁ A SER
“ESTUDADO”
(nortemédico) – Dois anos depois, que balanço
faz da criação do Centro Hospital do Alto Ave
(CHAA)?
A criação do CHAA visou fundamentalmente o desenvolvimento de sinergias entre duas instituições
geograficamente muito próximas e tecnicamente
complementares na missão de serviço às populações que se integram na sua área de influência. O
caminho percorrido tem sido positivo.
O Hospital de Guimarães vive um problema de
estrangulamento das urgências. Está previsto
um projecto de ampliação, quando é que vai ser
implementado?
As urgências são um problema nacional. Mesmo
os hospitais mais novos, como é o caso do Hospital
de Guimarães, apresentam deficiências estruturais
para satisfazer uma procura para a qual ainda não
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foi possível encontrar as soluções adequadas. De
entre todos os serviços do hospital, o Serviço de
Urgência foi, sem dúvida, aquele que nestes 18 anos
de existência mais reformulações e reestruturações
sofreu. Entendemos estarem esgotadas as soluções
dentro da infra-estrutura existente. Há que arranjar
novos espaços. O assunto está a ser estudado. Será
candidatado a financiamentos o mais breve possível.
Para além do Serviço de Urgência, estão programadas outras obras de requalificação noutros
serviços? Quais e quando é que irão arrancar?
Neste últimos seis anos foram vários os serviços
requalificados: a imagiologia, o serviço de obstetrícia, o bloco operatório, a central de esterilização, a
neonatologia, a UCIP, a cozinha, a farmácia. Para
além disso, foi construído um novo edifício para
o ambulatório – consulta externa, exames especiais, unidade de cirurgia do ambulatório, arquivo.
Ainda durante este semestre, o Departamento de
Saúde Mental ocupará as instalações que lhe estavam desde o início destinadas; será criado um Hospital de Dia Polivalente; reinstalar-se-á a Unidade
da Dor. A consulta de pediatria terá novos espaços
e será ampliada a consulta e técnicas de cardiologia.
Esperamos ainda poder criar este ano uma Unidade
de AVC.
Com este novo regime, e uma vez que o Hospital
S. José de Fafe foi absorvido pelo CHAV, acredita
que a população de Fafe ficou mais bem servida?

Sem dúvida alguma. Dados os condicionamentos
actuais a operacionalidade do Hospital de S. José de
Fafe iria sendo cada vez mais difícil. A integração
no CHAA acelerou o processo de programação da
construção de uma nova unidade hospitalar.
Foi importante o facto de Fafe ter mantido um
Serviço de Urgência Básico, ao contrário do que
estava inicialmente previsto pelo Governo?
Penso que sim. A cidade de Fafe tem dimensão que
justifica um serviço de atendimento permanente
com as características de um SUB.

“O CHAA APRESENTA
CONDIÇÕES DE
REALIZAÇÃO PROFISSIONAL
RAZOAVELMENTE
ATRACTIVAS”
Com a construção do futuro Hospital de Braga e
prevendo-se que esta unidade esteja particularmente vocacionada para a formação de médicos,
dada a ligação estreita com a Escola Ciências da
Saúde da Universidade do Minho, teme que o
CHAV perca a parte do ensino universitário?
O ensino médico universitário tem vindo a alterar
profundamente os seus métodos pedagógicos. O
trabalho em enfermaria, a prática clínica e laboratorial têm vindo a ganhar peso na formação dos futuros médicos. Estamos convencidos, por isso, que o CHAA, dada
a qualidade dos seus recursos
humanos e técnicos, não deixará
jamais de ser chamado a colaborar com a Escola das Ciências da
Saúde da Universidade do Minho
que, aliás, se reparte por dois pólos, Braga e Guimarães.
Existem falta de médicos no
CHAV? Quais são as especialidades mais afectadas?
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Há áreas com algumas carências.
Oftalmologia, Pneumologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Oncologia, Psiquiatria, Urologia. São
especialidades que não dispondo de
idoneidade formativa, têm dificuldade em captar novos profissionais.
As especialidades básicas, salvo
Anestesiologia, não têm grandes
problemas.
Que tipo de medidas é que o Conselho de Administração tem vindo
a tomar, no sentido de resolver
este problema?
Os erros de planeamento em recursos humanos
não são fáceis de corrigir. Levam tempo. Temos
procurado informalmente alinhar posições a nível
regional que evitem o agravamento dos desequilíbrios. Há maior qualidade de vida nas "pequenas"
cidades e as vias de comunicação tornaram-nas
menos isoladas. O CHAA apresenta, por outro lado,
condições técnicas de realização profissional razoavelmente atractivas para os jovens médicos.

NUNO SOUSA
DIRECTOR
DO CURSO
DE MEDICINA
DA ESCOLA
DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA
UNIVERSIDADE
DO MINHO
“PERCENTAGEM DE
ALUNOS QUE ESCOLHE A
ECS É PROGRESSIVAMENTE
MAIOR”
(nortemédico) – Sete anos após o aparecimento do
curso de Medicina da Escola de Ciências da Saúde
da Universidade do Minho que balanço faz?
O balanço que fazemos é extraordinariamente
positivo. Durante este curto período
de tempo a proposta há muito tempo
desenhada pelo Professor Pinto Machado foi materializada num projecto
científico-pedagógico de qualidade internacional. O curso na Escola de Ciências da Saúde na Universidade do
Minho (ECS-UM), de grande exigência
para todos os intervenientes, garante
aos seus alunos uma aprendizagem sólida centrada na aquisição de conhecimentos, competências e atitudes que
os prepara para a prática clínica futura
em diversos contextos e em qualquer
especialidade. Para além desta missão
crucial, o projecto propicia aos seus
alunos um contacto íntimo com actividades de investigação biomédica; em
resultado desta grande interacção entre
os ambientes de aprendizagem clínica e
de investigação biomédica, verificamos
uma elevada percentagem de alunos
envolvidos em equipas de investigação.
Finalmente, importa destacar que o
projecto ECS-UM reforçou, de forma
decisiva, o esforço colaborativo entre
todas as instituições prestadoras de
cuidados de saúde na região e, em última análise, contribuiu para a promoção da prestação de melhores cuidados
de saúde.
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De que forma é que este curso se diferencia dos restantes existentes no
país?
Entendo que a questão é mais interessante se a análise se centrar nos princípios fundadores do projecto ECS-UM,
sem preocupação de comparação com
as características das restantes Escolas
Médicas nacionais. Um dos compromissos que a ECS assumiu com a tutela
na proposta de criação do curso de Medicina foi o da inovação em vários domínios. Ao nível curricular, apostamos
num plano de estudos com elevados
índices de integração (“horizontal” e”
vertical”), estruturado em áreas curriculares pluridisciplinares. Quanto às
estratégias pedagógicas, investimos em
métodos desenhados com o objectivo de promover
o papel activo do aluno no seu processo de aprendizagem, por oposição a metodologias de ensino mais
passivas, em que o docente tem o papel principal.
Para além destas características, o plano de estudos
apresenta uma estrutura flexível, permitindo a cada
aluno construir o seu currículo ao longo do curso
em várias áreas opcionais, de forma a explorar interesses e futuros percursos profissionais. Importa,
ainda, destacar a implementação de uma rigorosa
cultura de avaliação e exigência que envolve alunos,
docentes e processos pedagógicos. Os momentos de
avaliação são múltiplos, estão distribuídos ao longo
do tempo (o que exige de todos um investimento
contínuo) e envolve avaliações internas e externas
por peritos nacionais e internacionais. Este esforço
de monitorização permanente do processo pedagógico-científico é encarado por todos os intervenientes como um instrumento para um aperfeiçoamento
constante baseado em evidência científica.

“GRANDE ENVOLVIMENTO
EM ACTIVIDADES DE
INVESTIGAÇÃO”

O curso de Medicina da Escola de
Ciências da Saúde
da UM é, cada vez
m a i s, e n c a r a do
como pr imeira
opção pelos estudantes que estão a
ingressar no Ensino
Superior, ou ainda
«sofre» com os factores históricos e de
centralidade da Faculdade de Medicina
da Universidade do
Porto e do Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar?
Tal como destaquei anteriormente, promovemos
uma rigorosa avaliação de múltiplos aspectos com
impacto para o nosso projecto. Entre estes, contase uma análise sócio-demográfica longitudinal da
nossa população de alunos. Os dados de que dispomos demonstram que a percentagem de alunos
que escolhe a ECS-UM como primeira opção para
a realização dos seus estudos é progressivamente
maior, em reconhecimento da qualidade formativa
e do prestígio que, entretanto, o curso adquiriu.
Paradoxalmente, este facto traduz-se num aumento
percentualmente significativo de alunos provenientes dos distritos de Braga e do Porto, em detrimento
de um padrão de distribuição mais disperso que
se verificava nas primeiras edições do curso. Este
padrão de escolha é relativamente frequente em
Portugal, onde os factores sócio-económicos influenciam decisivamente estas opções. Importa,
porém, destacar a falta de cultura de mobilidade
que ainda existe em Portugal, e que nós também
procuramos mitigar promovendo a realização de
estágios noutras instituições nacionais e internacionais. Há, no entanto, um aspecto que muito
nos orgulha. A valorização da possibilidade de um
grande envolvimento em actividades de investiga-
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ção por uma percentagem crescente de alunos, e
que por isso escolhem a ECS-UM.
Como é que tem sido a recepção no mercado de
trabalho dos recém-licenciados?
Em virtude do bom desempenho dos alunos da
ECS-UM nos exames nacionais de seriação para
o Internato Médico (ainda que esta prova seja reconhecidamente má), temos actualmente médicos
formados na ECS-UM distribuídos por vários locais
do país, a iniciarem a sua formação complementar
num vasto leque de especialidades médicas. Os dados que recolhemos junto dos clínicos que acompanham os nossos alunos e ex-alunos demonstram
uma boa preparação prévia ao nível dos conhecimentos, mas sobretudo ao nível do desempenho
clínico e profissionalismo. Este reconhecimento é,
para nós, muito estimulante e reforça a nossa responsabilidade futura.

ENVOLVIMENTO EM
PROJECTOS
“INOVADORES”
Em que projectos inovadores é que o Curso de
Medicina da Escola de Ciências da Saúde da UM
está, neste momento, envolvido?
A ECS-UM está envolvida em muitos projectos “inovadores”, entre os quais gostaria de destacar os seguintes: MD-PhD, laboratório de aptidões clínicas,
estudo longitudinal e avaliação de conhecimentos/
competências com o National Board of Medical Examiners (NBME). O programa MD/PhD, primeiro
nacional neste formato e um dos raros na Europa,
está desenhado para permitir aos nossos alunos
efectuar o curso e o doutoramento em medicina
num único bloco formativo. Anualmente, no período de férias de Verão, a ECS-UM oferece rotações
laboratoriais cuja frequência é necessária para que
os alunos se possam candidatar a uma destas vagas.
No final do 5º ano, os seleccionados desenvolvem os
seus trabalhos de doutoramento durante três anos,

findo os quais retomam o percurso formativo e terminam o 6º ano. Em resumo, têm um programa
formativo de 5+3+1 anos. Para além do nosso instituto de investigação (ICVS), o programa conta com
a colaboração de duas das mais prestigiadas Escolas
Médicas Norte-Americanas (Columbia e Thomas
Jefferson), onde neste momento se encontram alguns dos nossos alunos. Deste modo, estimulamos
a formação de “clínicos-cientistas”, contribuindo
assim para corrigir o défice de investigação clínica
nacional. Uma breve menção para o laboratório de
aptidões clínicas da ECS-UM, desenvolvido com o
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, onde o
conceito de formação médica contínua é desenvolvido. Este laboratório aberto diariamente, permite a
aprendizagem e treino continuado de competências
clínicas integrais em ambiente de simulação, nomeadamente com recurso a doentes standardizados
(actores que receberam formação específica durante
vários meses).
Relativamente ao estudo longitudinal, projecto no
qual contamos com a colaboração da Escola Médica Thomas Jefferson, pretendemos acompanhar
os nossos graduados ao longo do seu percurso profissional futuro. Esperamos, deste modo, colectar
informação que nos permita identificar preditores
de qualidade do desempenho clínico e assim implementar medidas apropriadas que salvaguardem
a nossa responsabilidade perante a sociedade de
“formar apenas médicos competentes”. Referência,
por último, para a colaboração com a prestigiada
agência norte-americana National Board of Medical Examiners (NBME), responsável pela elaboração de todas as provas aplicadas na certificação e
acreditação de médicos nos EUA. Esta colaboração
permitiu-nos oferecer ainda recentemente aos nossos alunos a possibilidade de realizarem testes de
aferição de conhecimentos médicos preparados de
acordo com um padrão internacional. A elevada
prestação dos nossos alunos, permitiu-nos corroborar a qualidade formativa do projecto ECS-UM, e
contribuiu decisivamente para o prestígio internacional da nossa instituição. n
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Foi, de facto, o progresso técnico que nos últimos
anos revolucionou a arte médica e, sobretudo a cirúrgica, que veio dar novo fôlego a esta especialidade
geral, que de geral já pouco tinha, e relançou novos
desafios cujos limites ainda se ignoram.
Chegou, portanto, a hora de relançar a Cirurgia Geral
como especialidade de elite, geradora de novos conceitos e atitudes.
É nesta linha de pensamento e, acima de tudo, de acção que entendemos não abdicar, de nenhuma forma
ou por qualquer motivo, de todos os campos, técnicas
ou acções que determinam práticas invasivas, apanágio primeiro e último da arte cirúrgica.
Entendemos, assim, que as múltiplas frentes de intervenção abertas pelas novas tecnologias são o princípio primeiro da cirurgia geral.
Estão neste domínio, entre outras, as intervenções
diagnósticas e terapêuticas, efectuadas com recursos
a instrumentação endoscópica ou ultrasonográfica e
muitas outras técnicas de intervenção, diagnóstica e
terapêutica, que de uma maneira ligeira se arrogam
outras especialidades de serem exclusivamente da
sua área de acção.

CIRURGIA GERAL E
COMPETÊNCIAS
POR ANTÓNIO FERRÃO*

Tem sido decerto neste campo da especialização
médica que menos vezes, senão nunca, se tem colocado o problema das competências dos cirurgiões
gerais noutros campos de actividade. E refira-se que
não só em Portugal, como de resto um pouco por
esse mundo fora.
Os motivos que poderíamos invocar para tal facto
não serão porque esta especialidade médica é de tal
maneira confluente com outras áreas da medicina
que as abrange a todas, mas, porventura, porque
dela deriva todo o acto médico invasivo tornando-a,
tal como a filosofia, a “mãe” de todas as outras artes
médico-cirúgicas.
Tal conceito ou, se quisermos, tal preconceito foi ao
longo dos tempos tornando o campo da actuação da
cirurgia geral cada vez mais restritivo e, até porque
não, menos nobre. E, se não fora o avanço técnicocientífico das novas tecnologias de intervenção, seria hoje, provavelmente, já o resíduo daqueles actos
cirúrgicos que agora outras especialidades médicas
autónomas nos quisessem “gentilmente legar”.

E quem, com visão curta e deturpada da realidade
científica, ficar embaraçado com estes novos conceitos ou atitudes, a esses lembraremos somente que
nestes dois domínios do conhecimento, para não falar de outros, a intervenção invasiva é o seu apanágio.
Refira-se, apenas para os mais distraídos, as atitudes
de intervenção endoscópicas ou a ecografia de intervenção, que determinaram a modificação radical
dos procedimentos e atitudes cirúrgicas perante um
sem número de patologias que, essas sim, ainda são
o campo de actuação da cirurgia geral. Veja-se o caso
das hemorragias digestivas, altas e baixas, estenoses,
exérese de formações neoplásicas do tubo digestivo,
drenagens biliares, mais recentemente os refluxos ou,
no campo da ecografia, o tratamento dos abcessos e
colecções liquidas intra-parenquimatosas, colecistites, colecções em peritoneu livre, quisto hidático,
drenagens biliares externas, quistos hepáticos ou
pancreáticos, etc., etc. Já para não falar no tratamento
de tumores com recurso a métodos percutâneos ecoguiados, como as antenas de radio-frequência, ou outras ondas, e ainda as biópsias selectivas ecoguiadas,
a WIFU e, por aí fora, para rapidamente se entender
da imprescindibilidade destes métodos, já não no
futuro, mas no presente da cirurgia geral.
Quem melhor do que o cirurgião determina com
rigor a necessidade, vantagem e utilidade da ecografia
per-operatória ou laparoscópica, para decisão da técnica ou táctica cirúrgica convencional?
É perante estes factos da realidade actual da evolução
do armamento cirúrgico que os cirurgiões não podem ficar indiferentes, porque, ao fazê-lo, correrão o
risco de se atrasarem definitivamente e, aí sim, não
precisarem de competências, porque não as saberiam
ou poderiam usar.
Em boa hora a cirurgia portuguesa, através dos seus
organismos de classe, entendeu patrocinar cursos de
introdução e pós-graduação às técnicas de ecografia
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entre outros. Em boa hora de facto mas, caso estranho! Como concretizou tais realizações, se não sabe,
não tem, ou julga não poder ter essa competência?
Não será descabido fazer tais cursos, se o próprio
Colégio e Ordem não deram competência a quem os
promoveu?
Quem é competente? E a fazer o quê?
Entendemos, quanto mais não seja pelo primado da
lógica e da verdade, que é competente aquele que
sabe fazer!
Mas, não se julgue que tal verdade é facilmente adquirida. Em Portugal como um pouco por todo o
mundo, ainda se aceita que a competência é sinónimo
de inerência. E é por tal que muitos dos actos médicos
podem ser realizados por qualquer um, que o faz só
pelo simples facto de ser inerente à sua especialidade,
sem se julgar ou até entender, como é importante, e já
não digo necessário, saber fazer e fazer bem.
E saber fazer e fazer bem é que é a única condição
científica correcta para se ser competente.
Portanto, entendámo-nos, que quem deve fazer determinado acto médico-cirúrgico deve ser, em primeiro
e último lugar, aquele
que o executa bem! Não é
do senso comum a todos
nós, mesmo que médicos,
ou até sobretudo por isso,
que sempre que um dos
nossos familiares ou amigos necessita de um acto
técnico desejamos que
este seja feito por quem
melhor o executa?
O problema, portanto, reside não em saber quem
pode ter inerência para o
fazer mas sim em saber
quem é de facto competente, ou seja quem pode
afirmar cientificamente
que “fulano” ou “sicrano”, qualquer que seja a sua especialidade, executa este ou aquele método com toda
a perícia e rigor científico.
Em última instância, o que está em causa é saber
quem tem competência para dar competência ou, por
outras palavras, quais são os lugares e pessoas em
que se pode obter o saber e técnica para se praticar
determinado acto.
Cremos, portanto, como condição necessária, que
qualquer médico, para ser competente em determinado acto, tem que obter o ensinamento e treino em
unidades diferenciadas legitimamente reconhecidas.
Por isso interessa saber se, em qualquer caso, o candidato a competente tem essa condição.

Entendemos que, em primeiro lugar, deverá ser validado o seu adestramento por entidade pública ou
privada, nacional ou internacionalmente reconhecida. Por outro lado, que esse candidato exerça essa
actividade permanentemente, quer em número, quer
em diferenciação técnica, que lhe garanta uma permanente actualização e aferição dos conhecimentos
obtidos.
Em segundo lugar, que se demonstre, inequivocamente, trabalho efectivo de actualização e pesquisa,
quer individualmente, quer em actuação em grupo,
no seu centro de formação, de modo a verificar-se,
com rigor o grau de apuramento técnico-científico.
Finalmente, que seja considerado factor de inegável importância a sua capacidade e, bem assim, da
instituição onde trabalha na acção formativa, quer
em cursos básicos de formação, quer em cursos de
pós-graduação, de modo a poder ser obtido o grau de
perfeição necessário à execução técnica do método.
Em resumo, diríamos que é indispensável para a obtenção de competência em qualquer área ou técnica,
que o candidato a competente aprenda essa técnica
em serviço competente/idóneo.
O que deverá então ser um serviço
competente/idóneo? Deve, antes demais, possuir um plano anual de actividades no campo específico dessa
área ou técnica, de modo a executála em número e distribuição temporal, que permita a prática diária
de todos os métodos e técnicas que
ministra e, bem assim, ser obrigado
a desenvolver a componente de
investigação e formação pré e pósgraduada.
Tendo como certo que já é hora de
nos libertarmos dos velhos estigmas
doutrinários de que eu sou bom,
porque sou e isto basta, sou bom,
porque trabalho num serviço que se
diz ser bom; ou ainda que eu posso
fazer esta ou aquela técnica porque tenho esta ou
aquela especialidade e tu não podes, porque, apesar
de a saberes fazer, e bem, não te compete fazê-lo, porque não pertences a este grupo, voltamos a insistir na
única e universal verdade:
Só é competente aquele que sabe fazer. A competência não se obtém por inerência. n
* Director do Serviço de Cirurgia Geral do CHTS.EPE  Professor Associado
Convidado da Faculdade de Medicina da UP  Habilitado com o exame
europeu de ultrasonografia – Universidade de Herlev - Copenhaga 
Ex. Coordenador da Unidade de Ecografia de Intervenção, UEI-CAM,
do Hospital de S. João  Competência em endoscopia e ecografia
diagnóstica e de intervenção pela Ordem dos Médicos  Membro do
Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Médicos.
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A MODERNIZAÇÃO DA MEDICINA
PORTUENSE NA PRIMEIRA METADE
DO SÉCULO XX (continuação)
Por António Coimbra
os conhecimentos vão-se buscar directamente a
Paris saltando por cima da capital. A iniciativa pertenceu ao Dr. António Teixeira Lopes Júnior que,
licenciado em 1900, frequenta durante 1902-03
o Serviço de Lermoyez no Hôpital Saint Antoine e
as clínicas privadas de Lubert-Barbor e de Luc(2).
No regresso ao Porto, temos dele notícia com um
artigo na “Medicina Moderna” sobre “Extirpação
de Tumores da Laringe” e outro de 1908 intitulado
“Mastoidite consecutiva a Otite Média” no mesmo
periódico.
Entretanto registam-se nessa época poucas alusões
às doenças dos ouvidos, nariz e garganta dentro
Professor jubilado de Histologia e
Embriologia da Faculdade de Medicina
da actividade cirúrgica geral do Hospital de S. Ando Porto
tónio(3). Nos relatórios do provedor apenas vimos
menção de quatro operações às amígdalas em 1901
V – AS ÚLTIMAS
na Enfermaria 14 do Dr. Sousa Oliveira. Porém,
ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS
em 1909, na provedoria de António Cálem, relatase a proposta de criação de um Curso Especial
de Otorrinolaringologia entregue ao cirurgião Dr.

Lemos Peixoto, e assinala-se a abertura da primeira
A Otorrinolaringologia separara-se da Cirurgia há
consulta da especialidade dirigida por Teixeira Locerca de um século com a publicação do Traité des
pes(3). O papel de Lemos Peixoto parece ter sido
Maladies de l’Oreille et de l’Audition por Jean-Marie
secundário e o tal Curso Especial de existência
Itard em 1821(1). No século XIX experimenta proproblemática, uma vez que posteriormente, em
gressos fulgurantes com a primeira trepanação da
1926, vamos encontrar Lemos Peixoto como primastóide por Schwartze em 1846, a primeira larinmeiro assistente de Teixeira Lopes que, em 1913,
gectomia por cancro com Sands em 1863, a mobilifora nomeado director efectivo da Consulta.
zação do estribo por Kessel em 1875, a abertura da
Apenas em 1920 se inicia o Curso da especialidade
fossa canina do seio maxilar por H-P. Luc em 1897.
na Faculdade de Medicina, que convida Teixeira
Sucedem-se as monografias e os tratados e inicia-se
Lopes para a regência. Seja como for, Teixeira Lopes
em 1864 a publicação regular da verdadeira suma
é uma figura única na prática da Otorrinolaringoda Otologia, o Archiv für Ohrenheilkunde, devida a
logia no Porto nas primeiras três décadas do século
Politzer, von Tröltsch e Schwartze(1).
com grande actividade clínica e bastantes trabaEntre nós é preciso esperar pelo novo século para
lhos publicados(2). Talvez se deva à sua modéstia
que as coisas se agitem. Lisboa acordara primeiro
a escassez de iconografia existente, não nos tendo
com a consulta do Dr. Avelino Monteiro no D. Essido possível encontrar um retrato nem mesmo no
tefânia em 1892, enquanto no Porto na mesma
serviço hospitalar cujo centenário se celebra este
data apenas se registava a tese na Escola do Dr.
ano. Em 1928 surge António Veloso de Pinho como
Manuel Dias Milheiro sobre o tratamento médico
seu assistente. Este antigo discípulo de Abel Saladas anginas agudas(1). Como de costume na época,
zar parece ter-lhe sucedido à frente da Consulta
em finais dos anos 30, mas é curioso
que José Alvarenga de Andrade seja
mencionado como segundo assistente
em 1937, ainda na vigência de Teixeira
Lopes. O Dr. Alvarenga de Andrade
sucedeu a Veloso de Pinho nos anos
50. Ocorre referir que a regência na
Faculdade passou em 1937, para o especialista então mais procurado pela
Archiv für Ohrenheilkunde, 1864.
Jean-Marie Itard. Traité des Maladies de
l’Oreille et de l’Audition, 1821.
clínica privada do Porto, o Dr. Jaime
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pedia da Faculdade(3). O
mesmo Carlos Lima abre
uma Consulta especial de
Ortopedia em 1914(6), provavelmente na dependência daquela enfermaria.
Da parte do Hospital coube
ao cirurgião Dr. José de
HOSPITAL D. ESTEFÁNIA
HOSPITAL DE S . ANTÓNIO
Sousa Feiteira, que já víInício do Séc. XX
Porto
ramos suceder na direcção
de Magalhães, discípulo de Moure e G. Portmann
da Radiologia ao Dr. Andrade Júnior em 1919, abrir
em Bordéus, que foi o primeiro director da especiatambém uma consulta de Ortopedia em 1916(6),
(1)
lidade nos Serviços Médico-Sociais do Porto .
da qual será nomeado formalmente director em
1919(3). Só se aposentou dos dois Serviços em 1947.

Sucedeu-lhe na Ortopedia o Dr. Luís Carvalhais
que fora nomeado primeiro assistente do Serviço
Os tratamentos mecânicos das alterações traumáem 1938. O Dr. Sousa Feiteira parece ter visitado os
ticas dos ossos e articulações praticavam-se há séprincipais centros científicos europeus no início da
culos por parte dos cirurgiões e sobretudo pelos
carreira(6), mas o Serviço de Ortopedia, de acordo
algebristas, como vimos já. O algebrista Manuel
com as memórias do Dr. Artur Barbosa Júnior(7),
dos Santos Pinto, de uma família de Rio Tinto céera em 1941 ainda algo rudimentar com 6 camas
lebre nesta arte em todo o norte de Portugal, foi até
somente e um obsoleto
chamado ao Palácio dos Carrancas
aparelho de raios X, onde
para tratar uma fractura da clavíapenas se praticavam pecula a D. Maria II(4).
quenas intervenções (tracNo século XIX os cirurgiões coções, reduções, osteotomeçaram a praticar osteotomias
mias, esquirolectomias). O
e transplantes de tendões, mas a
primeiro encavilhamento
Ortopedia, cuja denominação fora
do colo do fémur só se
introduzida em Paris em 1741 por
efectuou em 1945 e as ouNicolas André num livro sobre detras grandes intervenções
formações músculo-esqueléticas
(artrodeses, osteossínteses,
em crianças, só teve inovações reartroplastias) iniciaram-se
levantes no século XX, sobretudo
à roda desta data, certanos países anglo-saxónicos(5). Entre
mente por iniciativa do Dr.
elas, a fusão espinal na escoliose
Luís Carvalhais, coadjue na tuberculose espinal por Rusvado pelos dois assistentes
sell Hibs em Nova Iorque, 1911,
Barbosa Júnior e Eurico
o uso de pregos metálicos para fiJAIME DE MAGALHÃES
Sena Lopes(7). Embora o
xar fracturas introduzido por Penovo director tivesse um
tersen de Boston e a substituição
feitio difícil, a ele e aos
de toda a articulação coxo-femural
colaboradores certamente
pelo britânico Charnley, ambos
se deveu a transformação
em 1920; e finalmente a primeira
da Ortopedia na moderna
remoção de hérnia discal por Mixinstituição que hoje coter e Barr em Boston em 1934(5).
nhecemos. Em 1926 coNo Porto, como aliás em quase
meçou a trabalhar como
toda a parte, a Ortopedia nos alassistente na enfermaria 2
vores do século XX praticava-se
da Faculdade o futuro enem todas as enfermarias gerais de
carregado da regência Dr.
Cirurgia do Hospital e da Escola,
João Espregueira Mendes.
e nesta em especial pelo professor
A Faculdade só veio a disde Patologia Externa, Carlos Lima,
por de enfermaria própria
citado no relatório de 1912 do prode ortopedia no Hospital
vedor António Luís Gomes como
JOSÉ DE SOUSA FEITEIRA
de S. João.
director da enfermaria 5 de OrtoTO
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ARTIGO
Na vida hospitalar portuense
colhemos notícia da decisão
da Mesa de em 1909-10 abrir
vários gabinetes de consulta
em S. António, entre os quais
um de vias urinárias(3), de
que não lobrigámos mais
pormenores. Em 1914-15
entre os cirurgiões que operaram nos Pavilhões de doentes particulares aparece
Óscar Moreno. Mas quem
toma a iniciativa de o aproveitar oficialmente é a Faculdade que o nomeia regente
do Curso de Urologia em
ÓSCAR MORENO
CORINO DE ANDRADE
1915. Durante vários anos

ensina, como ele próprio
(9)
descreve
,
em
acanhadas
dependências de outros
A Urologia é aquela futura especialidade cuja hisServiços
do
S.
António,
socorrendo-se
do instrutória operatória dentro da Cirurgia Geral mais exmentário
do
seu
arsenal
particular.
plícita sobressai nos relatos do século XIX e início
Finalmente em 1919 o Conselho Médico do Hosdo século XX. No primeiro há as referências extenpital decide abrir uma consulta de Urologia e Vesíssimas à operação da talha em que se celebrizou
nereologia para o Dr. Óscar Moreno, mas devido
o Prof. António Bernardino de Almeida a partir
(4)
a diversas vicissitudes isto só se vem a verificar em
de 1849 . No alvor do século seguinte, aparecem
1923-24(3). O próprio menciona o ano de 1925(9),
nos relatórios do provedor de 1901-02 circunciprovavelmente aquele em que a nova valência cosões e punções vesicais na Enfermaria Geral 1 do
meçou a trabalhar em pleno. Dele faziam parte
Dr. Gonçalves Nogueira, uretrotomias internas,
os Serviços Externos da especialidade onde havia
amputações do pénis e punção de hidrocelos na 5
uma sala com três camas de curativos e um gabido Prof. Morais Caldas, correcção de hipospádias
nete para exames de endoscopia urinária – urepor autoplastia na 9 de Dias de Almeida. Mas de
troscopia, cistoscopia e cateterismo cistoscópico,
todos o cirurgião mais famoso das vias urinárias
etc., e uma enfermaria de 20 camas com sala de
neste período era o Dr. Adelino Leão da Costa da
(6)
operações privativa. Os ferros cirúrgicos e o mateEnfermaria 2 .
rial propriamente destinado à exploração das vias
Não vimos contudo menção de intervenções que
urinárias foram também fornecidos pela instituilá fora já se realizavam no século XIX, tais como a
ção hospitalar.
extracção do rim efectuada com sucesso em 1871
Assim começou um dos departamentos hospitalanum caso de fístula uretero-vaginal por J. Simon,
res que até hoje têm tido uma vida das mais presa invenção do cistoscópio por Max Nitze e Felix
tigiosas no Porto, que Óscar Moreno entrega no
Guyon em 1877 ou o cateterismo dos ureteres delimite de idade a Carlos Borges em 1948 e este em
vido a Joaquin Albarran. Este famoso cubano, su1967 a Jacinto de Andrade, o último que ainda tracessor de Guyon na cátedra no Hospital Necker,
balhou com o fundador(9).
introduziu as portas laterais no cistoscópio que
possibilitaram a referida cateterização e publicou

um monumental tratado de Urologia(8).
Apenas de passagem mencionamos a abertura da
Esta foi a especialidade cirúrgica que mais tarde
Consulta de Estomatologia da direcção do Dr. Jese independizou no Porto, evidentemente por ser
rónimo Moreira em 1913(6), em virtude de esta
aquela em que mais tarde surgiu o homem pro(9)
especialidade médico-cirúrgica se ter separado do
videncial, Óscar Moreno . Formado em 1906,
curso médico em 1976, através de licenciatura espermanece até 1911 em Paris a trabalhar com Ampecífica em Faculdade própria. Em 1937 passou a
bard na Clínica Urológica do Hospital Necker e nas
director o Dr. Frazão Nazaré que veio mais tarde
clínicas de Venereologia dos Hospitais de S. Luís,
a desempenhar funções de Director da Escola de
Ricord e Saint Lazare. Com Ambard publicou a
Enfermagem e de Director Clínico do Hospital.
“Constante secretória de Ambard e Moreno” e no
regresso ao Porto em 1911 apresenta dissertação
inaugural também sobre a exploração funcional
VI – A NEUROLOGIA
dos rins. Vinha não só um bem adestrado urologista mas também um consumado investigador
Não nos demoraremos muito dada a bibliografia
clínico, embora no futuro as absorventes soliciexistente sobre especialidade que, sem desprimor
tações praticas a que vai ser submetido venham a
das outras, com mais brilho fulgurou no Hospital
obscurecer a segunda faceta.
devido à personalidade de Corino de Andrade(10,11).

Formado em Lisboa, especializou-se durante oito
anos em Estrasburgo com Barré que era por assim
dizer o último elo da cadeia de eminentes criadores da Neurologia Clínica francesa no século XIX:
Charcot, Pierre Marie, Déjerine e Babinski.
Quando aporta a esta cidade, António Luís Gomes
cria para ele, em 1939, o novo Serviço de Neurologia, que era também o primeiro a existir no
Porto(10). Inicia a prática neurocirúrgica em 1942
como autodidacta apenas baseado em idas semanais a Lisboa para assistir às operações que lá se
realizavam. Envia alguns futuros neurocirurgiões
ao estrangeiro, promove a formação de outros discípulos em neurorradiologia, neurofisiologia clínica e neuropatologia, e funda em 1962 o Serviço
de Reanimação Respiratória, depois denominado
de Cuidados Intensivos. Ainda em 1939 examina
o primeiro doente da nova afecção que descobre,
a paramiloidose familiar, que publica no “Brain”
em 1952 e cuja patologia e bioquímica investiga
durante dezenas de anos com vários colaboradores
abrindo caminho à cura do terrível mal.
Finalmente, ajuda a fundar, com Ruy Luís Gomes,
em 1975, uma nova faculdade, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). O Hospital
de S. António, que de 1825 a 1959 fora de facto, se
não de nome, universitário, por nele ocorrer o ensino clínico da Escola Médica, de novo assume essa
categoria ao associar-se ao ICBAS em 1979.
Corino de Andrade transcende assim o papel do
pioneiro de uma especialidade médica e cirúrgica
para assumir o mérito de um grande investigador
clínico e de um notável inovador da assistência
hospitalar e do ensino universitário na cidade do
Porto. n
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CONSELHEIRO DE SAÚDE DA
COMUNIDADE DE MADRID
PARTICIPOU NA CONFERÊNCIA

«DESAFIOS AO
FINANCIAMENTO DA SAÚDE»

PACTO POLÍTICO
NA SAÚDE AJUDOU
MADRID A CRESCER

EM POUCOS MESES, CONSTRUÍRAM-SE E INAUGURARAM-SE OITO NOVOS HOSPITAIS PÚBLICOS E VÁRIOS

CENTROS DE SAÚDE. TUDO NA REGIÃO DE
MADRID. NA CONFERÊNCIA «DESAFIO AO FINANCIAMENTO DA SAÚDE» QUE DECORREU
NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
DA SRNOM NO PASSADO DIA 2 DE MARÇO,
O CONSELHEIRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE MADRID, JUAN GUEMES, EXPLICOU
COMO O FEZ. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, MANUEL PIZARRO, ASSISTIU.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

Tem a ambição de transformar
Madrid na região espanhola
com melhores serviços de
saúde. Juan Guemes, responsável pela condução da política
da saúde na região autónoma
da capital espanhola, foi o
grande orador da conferência
«Desafios ao financiamento da
saúde», relevando alguns dos
segredos que o levaram a ter conseguido colocar
em funcionamento oito novos hospitais públicos
e vários centros de saúde, construídos em tempo
recorde. Mas, para isso, é necessário recuar alguns
anos, altura em que, como referiu Juan Guemes,
houve um pacto político em torno da racionalização
dos gastos na área da saúde. “Em 2002, levantou-se
a questão de como garantir a equidade e a igualdade de acesso aos cuidados da saúde a todos os
espanhóis, dado existir apenas um serviço nacional de saúde, mas várias regiões”, recordou. O resultado foi, então, “um pacto político e um pacto
entre os profissionais de saúde, assente na ideia de
que a saúde é um grande capital social e um pilar
de igualdade de oportunidades”. Neste contexto,
o rigor pode ser uma das chaves do sucesso e, por
isso, “a produção de bens e serviços deve ser liderada pela sociedade civil e não pela administração
pública”.
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“O
DINHEIRO
SEGUE O
DOENTE”
De acordo com o
Conselheiro de
Saúde da Comunidade de Madrid, ao
Estado cabe apenas
“regular o mercado
para que não haja
monopólios ou
especulação”, enquanto que “os
contribuintes devem ter maior protagonismo e liberdade de escolha
na saúde”. Por isso, “defendemos que os utentes tenham a liberdade de escolher o seu médico e o local
onde desejam ser tratados, valendo o princípio de
que «o dinheiro segue o doente», e não o contrário”,
enfatizou. Uma frase que Ricardo Campos Costa,
do Instituto CUF Porto, aproveitou, considerando
que esse seria o “modelo ideal” também a adoptar
em Portugal. Segundo o médico, a convivência entre o sector privado e o público deveria ser saudável,
em vez de haver uma penalização do doente. Um
“preconceito”, frisou, que começa com as faculdades

de medicina, dado que em Portugal o ensino superior nesta área está apenas e só nas mãos do Estado.
“Há preconceitos ideológicos”, condenou.
Também sobre a ligação público/privado, o presidente do grupo Trofa Saúde, Manuel Vilanova, lamentou que o Estado não “olhe para a saúde como
um todo”. “O Serviço Nacional de Saúde – analisou
em declarações à Nortemédico – está a precisar
de mudanças profundas. Desde logo, um maior
pragmatismo, uma vez que em tempos de crise,
a iniciativa privada é uma actividade que gera riqueza e cria postos de trabalho”. Assim, continuou,
“todos ganharíamos se a saúde fosse gerida de outra forma. Há várias formas de incentivos e, por
exemplo, os privados deveriam ter acesso a fundos
comunitários”.

CRITÉRIOS DE
QUALIDADE RIGOROSOS
Em Madrid, cada unidade hospitalar, segundo Juan
Guemes, está sujeita a uma avaliação criteriosa e
objectiva que permite identificar a qualidade dos
serviços, mas também a qualidade clínica. Esta informação, sublinhou, “é dos doentes, porque são
eles os proprietários da saúde”. Assim, o cliente
“pode escolher a instituição de saúde à qual quer
recorrer”, ao mesmo tempo que promove uma con-

34

NOTÍCIAS

corrência saudável entre as diferentes unidades hospitalares
públicas, mas também privadas.
Uma ideia, aliás, que também foi
defendida pelo director clínico
do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho. Raul
César acredita que é imperioso
haver transparência e correcção
na recolha dos indicadores de qualidade em Portugal, de forma que “se saiba o que fazem os outros
hospitais com o mesmo dinheiro”.
Trata-se, considerou por seu turno Juan Guemes,
“de um enorme desafio que vai melhorar a qualidade dos hospitais do esquema público e outras
instituições prestadoras de saúde e que desmistifica
a ideia absurda que tudo o que é privado tem qualidade e tudo o que é público não tem qualidade”.
Já sobre a realidade portuguesa, Maria Purificação
Tavares, presidente do Centro de Genética Clínica,
reivindicou a necessidade de “haver um debate mais
profundo sobre os ganhos de eficiência”. “Fala-se
muito na necessidade de haver um maior financiamento na saúde, mas é preciso dizer-se que muito
dinheiro também é mal gasto”, advertiu.

MODELO DE
FINANCIAMENTO
PORTUGUÊS
CRITICADO
Em 2003, o governo madrileno
prometeu oito novos hospitais
e a verdade é que quatro anos
depois eles estavam em marcha. Actualmente, estão
todos em funcionamento, o que terá permitido diminuir as listas de espera existentes. “Nenhum madrileno espera mais de 30 dias por uma cirurgia”,
assegurou Juan Guemes, explicando que no caso do
público não dar resposta, o doente é encaminhado
para o sector privado.
O Conselheiro da Saúde da Comunidade de Madrid considera que o segredo do sucesso alcançado
prendeu-se, sobretudo, “com os 5.200 profissionais
de uma excelente qualificação técnica e científica
que colocaram todo o seu entusiasmo e empenho
profissional para conseguir abrir, em poucos meses,
oito novos hospitais, o que representa mais duas mil
novas camas”. Quanto ao financiamento, Juan Guemes alega que “é tudo uma questão de prioridades”.
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“O governo da comunidade
Portugal adopte alguns dos
MÉDICOS CONVIDADOS
madrilena está compromeprincípios enunciados”
A IR PARA MADRID
tido com três grandes áreas:
pelo conselheiro da Saúde
saúde, educação e pessoas
da Comunidade de Madrid.
grande predependentes”, assinalou,
Mais, criticou, “não sei qual
ocupação no
dando conta que o orçaé a dotação em termos de
sector da saúde
mento para 2009 na área
financiamento que a Coem Espanha
da saúde atinge os “7.200
munidade de Madrid tem
prende-se com a
milhões de euros”.
em comparação com as ouescassez de méFoi exactamente nas questras comunidades, mas em
dicos. Realidade
tões de financiamento que
Portugal sei o que se passa
que Juan Gueo presidente do Conselho
no financiamento da Saúde
mes fez questão
de Administração do Hospara a área da ARS do Norte
de referir perante uma plateia de clínicos,
pital de S. João centrou
e como é financiada a Saúde
chegando mesmo a convidá-los a emia sua intervenção, utilinas áreas da ARS de Lisboa
grar para o país vizinho. “Estamos com
zando palavras duras para
e Vale do Tejo”.
um problema grave. Na próxima década,
caracterizar a realidade
Críticas que o secretário de
um terço dos médicos vai reformar-se e
portuguesa. Para António
Estado da Saúde, Manuel
hoje já sentimos problemas em especialidades como a pediatria, a ginecologia
Ferreira, “teria sido muito
Pizarro, considerou “exagee a radiologia”, apontou. “Se quiserem,
bom e muito produtivo”
radas”, alegando que “cada
no final podem entregar-me os vossos
que os conceitos expressos
vez mais as nossas insticurrículos”, gracejou.
na conferência “pudessem
tuições são financiadas em
ter sido ouvidos pela Adfunção da produção e cada
ministração Central do Sistema de Saúde (ACSS),
vez menos através do subsídio de convergência”.
nomeadamente pelo seu presidente, porque talvez
“Comparando com 2005, o sistema de financiaisso pudesse modificar ou abrir a mente de uma
mento é muito mais adequado ao padrão geográfico,
entidade extraordinariamente burocratizada e atáà distribuição da população, ao padrão das necessivica, e permitir que o financiamento da Saúde em
dades e da produção de serviços”, asseverou. n

A
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PROCESSO É VOLUNTÁRIO E ANÓNIMO E
DEVE ARRANCAR AINDA ESTE ANO

ERROS MÉDICOS VÃO PASSAR A
SER REGISTADOS
A DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE VAI AVANÇAR COM O REGISTO DE ERROS MÉDICOS
ATÉ AO FINAL DO ANO E CRIAR UM SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITAÇÃO DAS UNIDADES
DE SAÚDE. AS NOTÍCIAS FORAM AVANÇADAS PELO DIRECTOR DO RECÉM-CRIADO
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE NA SAÚDE,
ALEXANDRE DINIS, DURANTE A CONFERÊNCIA «RESPONSABILIDADE POR ACTOS MÉDICOS» QUE DECORREU NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia Ivo Godinho

NOVO SISTEMA NÃO
TEM FIM PUNITIVO
O futuro Sistema Nacional de Notificação de Acidentes e Eventos Adversos funcionará de forma voluntária, anónima e não punitiva. A garantia foi
dada pelo director do Departamento da Qualidade
na Saúde, um organismo recentemente criado e
que faz parte da Direcção-Geral da Saúde (DGS).
Alexandre Dinis acredita na adesão ao sistema, alegando o interesse das unidades de saúde em “aprender com os erros”. “Estamos a falar de um processo
de aprendizagem e não de uma medida punitiva.
Não tenho dúvidas de que vão aderir”, sublinha.
Para isso fica a garantia de que o “nunca terá um fim
punitivo”: “O registo será anónimo, a nível central,
até porque interessa-nos a natureza do acidente e
não quem o pratica”.
De acordo com Alexandre Dinis, que falava à revista
Nortemédico à margem da conferência «Responsabilidade por Actos Médicos» que decorreu no
Centro de Cultura e Congressos no passado dia 27
de Março, o sistema ainda está a ser concebido, pelo
que estão a ser criados mecanismos que possam
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PROCESSO
CONTÍNUO DE
MELHORIA DA
QUALIDADE

ACTO MÉDICO AINDA
ESPERA LEGISLAÇÃO

importante papel. “Já estão a
ser definidas normas de procedimento que evitem as causas
mais frequentes que colocam
pesar da discussão em torno da
«Responsabilidade por Actos Médiem risco a segurança dos docos», a verdade é que a definição de Acto
entes, principalmente o erro
Médico ainda não está legislada em Portécnico, o erro cirúrgico e o
tugal. A discussão já tem uma década.
prevenir determinados tierro medicamentoso”, adianPara o presidente da SRNOM a questão
pos de reacções, designatou, concluindo: “Melhorando
continua a ser premente, pois só assim
damente por parte das ada prática, diminui-se o erro”.
poderá haver um terreno balizado. “A
ministrações hospitalares,
Para o presidente da Secção
definição de Acto Médico protege não
em caso do registo de um
Regional do Norte da Ordem
só os médicos, mas também os doenacidente por parte de um
dos Médicos (SRNOM), os
tes, uma vez que esclarece quem tem
profissional ou de um serdois novos projectos do Delegitimidade para efectuar determinaviço. Por outro lado, o Dedos actos, e quem, no caso destes separtamento da Qualidade na
rem delegados noutras pessoas, pode ser
partamento da Qualidade
Saúde podem ser medidas poresponsabilizado por eles”, alude José
na Saúde está também a
sitivas, dependendo da forma
Pedro Moreira da Silva. De acordo com
criar Normas de Orientacomo forem implementados.
uma proposta que o Conselho Regional
ção e Boa Prática ProfisNo caso do Sistema Nacional
do Norte levou a referendo, “constitui
sional, no sentido de dimide Notificação de Acidentes e
acto médico a actividade de avaliação
nuir o erro. Instrumentos
Eventos Adversos, contudo,
diagnóstica, prognóstica, de prescrição
que permitirão, ainda, dar
José Pedro Moreira da Silva ade de execução das medidas terapêuticas
seguimento a outros dos
mite algumas reservas quanto
relativa à saúde das pessoas, grupos, ou
objectivos deste novo orao seu sucesso. Acima de tudo,
comunidades. Constituem ainda actos
ganismo: criar um modelo
alude, “porque é necessário
médicos a realização de exames de perícia médico-legal e respectivos relatórios,
de acreditação nacional
uma garantia de que o registo
bem como os actos de declaração de esdas unidades prestadoras
não vai ter um carácter punitado de saúde, de doença ou de óbito de
de cuidados de saúde.
tivo e verdade é que existem
uma pessoa”.
Com cerca de dois meses
eleições de quatro em quatro
de funcionamento, a nova
anos e nunca se sabe o que
estrutura da DGS quer criar um modelo português,
pode mudar com um novo governante”.
incidindo a acreditação na vertente da organização
Já no que se refere à acreditação, o presidente da
das unidades, mas também na vertente clínica. De
SRNOM reconhece aspectos positivos que podem
qualquer das formas, ressalvou Alexandre Dinis, “o
advir com a criação de um sistema adaptado ao mocaminho da acreditação não é um fim, pois aquilo
delo português. “A verdade é que o nosso sistema
que pretendemos é que exista um processo conde saúde absorve muitas características da cultura
tínuo de melhoria da qualidade”. Neste contexto,
latina, mas também tem presente muito daquele
acrescentou, a luta contra o erro clínico é uma das
que é o comportamento anglo-saxónico. Neste conprioridades do departamento, na qual as Normas
texto, penso que a criação de um sistema de acredide Orientação e Boa Prática Profissional terão um
tação nacional pode ser positivo”, justifica.

A

ERRO MÉDICO:
ESTIMATIVAS
APONTAM PARA 3
MIL MORTES/ANO
Ainda sem registo nacional,
estima-se que em Portugal os
erros médicos sejam responsáveis por cerca de três mil
mortes por ano. Números que,
segundo André Pereira, jurista
especialista nesta área do Direito, podem e devem ser equi-
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perceber o envolvimento jurídico da sua conduta
profissional. “Todos deverão estar alertados para
esta problemática, sejam os médicos, os pacientes
e, até, os próprios advogados”, advertiu, considerando que “o médico não pode mais limitar-se a fazer o papel que tradicionalmente lhe cabe – curar os
doentes –, esquecendo as putativas consequências
jurídicas das suas acções, nem pode o jurista olhar
para a Medicina como algo científico inalcançável,
que não necessita ser compreendido”.
Para António Vilar,
“ juristas e médicos
não podem sucumbir
à tentação de não se
ouvirem”, sendo necessária “uma aproximação, uma comunicação facilitada por
uma linguagem comum”. Neste sentido,
continuou, “é fulcral
trazer a médicos o Direito e a juristas a Medicina. Por isso, nesta
conferência abordaremos temas cuja
compreensão exige o
contributo dos dois
lados”.
Na conferência «Responsabilidade por
Actos Médicos» participaram ainda o advogado Daniel Torres
Gonçalves, que falou
sobre «Con sentimento Informado»,
Alfonso López Escribano, da Companhia de Seguros
especializados AMA,
abordando a questão
Certo de que Portugal não
É FULCRAL TRAZER A
dos «Seguros de Resteria capacidade de criar um
MÉDICOS O DIREITO E A
ponsabilidade Civil
sistema com indemnizapor danos causados
ções tão altas, André Pereira
JURISTAS A MEDICINA
no exercício da Medefende, em alternativa, a
dicina» e o advogado João Pedroso, sobre o tema
adopção de um modelo semelhante ao existente
da «Responsabilidade extracontratual do Estado e
em França, onde os grandes incapacitados em conoutros entes públicos». n
sequência de erros médicos ou acidentes recebem
uma compensação através de um fundo estatal.
parados ao problema da sinistralidade rodoviária.
Por isso, este é um problema que “deve merecer
toda a atenção da sociedade”.
Entre 2005 e 2007, a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) contabilizou mais de 29
milhões de euros em pedidos de indemnização feitos por doentes assistidos em estabelecimentos do
Serviço Nacional de Saúde. Mas o valor indemnizatórios atribuídos às vítimas de erros médicos em
Portugal ainda está longe dos valores praticados
em países como os Estados
Unidos, onde são atribuídas
indemnizações calculadas
com base nos rendimentos
de uma estrela de basebol.
Em Portugal, em contrapartida, num caso de infecção
por VIH provocada por
uma transfusão sanguínea,
a compensação atingiu apenas os 30 mil euros.

MÉDICOS DEVEM
PERCEBER ENVOLVIMENTO
JURÍDICO
Já o advogado António Vilar, outro dos palestrantes
na conferência «Responsabilidade por Actos Médicos», defendeu, em declarações à Agência Lusa, que
os cidadãos devem estar alertados para os direitos
que detêm enquanto pacientes, e os médicos devem
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MIGUEL LEÃO LANÇA DESAFIO NO FINAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA MEDICINA

CURSO CRIA EXPECTATIVAS
PARA FUNDAÇÃO DA

ASSOCIAÇÃO PARA O
DIREITO E MEDICINA
PODE ESTAR PARA BREVE A CRIAÇÃO DE UMA
ASSOCIAÇÃO PARA O DIREITO E MEDICINA.
A IDEIA SURGIU PELA VOZ DO ANTIGO PRESIDENTE DA SRNOM MIGUEL LEÃO, NA SESSÃO
DE ENCERRAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO
EM DIREITO DA MEDICINA. OS PARTICIPANTES OUVIRAM E ALGUNS ADMITIRAM À
NORTEMÉDICO SER “UMA ÓPTIMA IDEIA”,
DADO NÃO EXISTIR NADA SEMELHANTE EM
PORTUGAL.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia Anjos & Faustino

APÓS 93 HORAS DE
FORMAÇÃO
Noventa e três horas de formação depois, chegou
ao fim a primeira pós-graduação em Direito da Medicina, organizada pela Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM) e pela Escola de
Direito do Porto da Universidade Católica. “Julgo
que o forte interesse demonstrado por todos, ao
longo do curso, comprova o êxito desta iniciativa”,
congratulou-se Miguel Guimarães, vice-presidente
da SRNOM e um dos coordenadores deste projecto,
durante a sessão de encerramento, no dia 28 de
Março. Igualmente satisfeito estava o director da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica,
Agostinho Guedes, sublinhando a grande assiduidade dos 22 alunos, médicos e juristas, inscritos.
“Uma presença – interpretou – que nos faz acreditar
que este curso correu muito bem e que nos pode
conduzir a repeti-lo”.
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Um dos efeitos mais
v isíveis desta pósgraduação pode ser
a cr iação de um a
Associação de Direito
e Med ic i n a, idei a
lançada pelo antigo
presidente da SRNOM,
Miguel Leão, e um dos
formadores do curso. “A percepção com que ficámos
é que o tema do Direito da Medicina abre um largo
espaço de discussão e intervenção. Seria interessante
fundar uma Associação para o Direito e Medicina,
usando como prata da casa as pessoas envolvidas na
organização e participação deste curso”, desafiou. O
objectivo, continuou, “seria criar alguma produção
reflexiva, polémica e sem preconceitos, importante
para o desenvolvimento da área e até para a criação
de alguma documentação literária”.
O desafio parece ter sido bem acolhido entre os
participantes. “Achei muito interessante a ideia do
Dr. Miguel Leão, dada a necessidade de aprofundar
este tema na sociedade portuguesa. O momento é
agora”, anuiu a jurista Mónica Azevedo. Opinião semelhante tem Ana Brandão de Morais, outra jurista,
que acredita que uma associação “seria de grande
utilidade, até para o cidadão”.

FACILITAR A TAREFA AOS
ADVOGADOS
Relativamente à pós-graduação em Direito da Medicina ninguém parecia ter dúvidas quanto à importância que alcançou, em termos de intercâmbio
de ideias e de conhecimentos. Mas muitas foram
as dúvidas levantadas ao longo do curso. “A sensação com que ficámos é que precisávamos de mais
tempo para a discussão. Constatámos um facto: os
pensamentos médico e jurídico não têm nada a ver”,
reconheceu Fátima Carvalho, médica e membro do
Conselho Disciplinar do Norte. A maior descoberta
prende-se com a análise de que nem tudo o que é
feito em benefício do doente é o melhor para o mé-

dico, em caso de conflito. Fátima Carvalho
chega mesmo a considerar que “existe um
grande autismo por parte dos médicos”, no
que concerne aos problemas. “Esquecemonos de que em tribunal as coisas são muito
mais complexas. Estamos convictos da qualidade do que fazemos e de que fazemos o
melhor para o doente, portanto achamos
que é impensável que nos acusem de termos
feito mal. Penso que é este autismo que nos
é prejudicial”, analisa, adiantando que na sequência deste curso a SRNOM irá organizar
uma série de reuniões
no sentido “de motivar os colegas sobre
esta temática”. “Muito
embora nunca dispensemos um advogado,
temos de estar atentos
e facilitar-lhe a tarefa”.
Médica no Hospital de
Guimarães, Clara Ribeiro afiança que sai
desta pós-graduação
mais informada, principalmente sobre as
consequências de determinados actos. O direito, apontou, “é uma área
do conhecimento onde os médicos têm uma grande
lacuna. Normalmente, temos a percepção da nossa
responsabilidade, mas não das suas implicações”.
Neste contexto, Clara Ribeiro realça a necessidade
de os médicos “estarem actualizados e atentos” a
esta matéria.

CADA VEZ MAIS FREQUENTES
OS CONFLITOS MÉDICO/
DOENTE
Na outra área, a do direito, o interesse pela área da
saúde também começa a despertar, dada a conflitualidade crescente na relação médico/doente. “Decidi
participar nesta pós-graduação sobretudo pela actualidade que o tema encerra, mas também porque
é um excelente nicho de mercado. Ainda no ano
passado, a minha sociedade teve de representar dois
médicos em situações muito complicadas”, referiu
Mónica Azevedo. Assim, continuou, “na sociedade
em que trabalho, queremos ser pró-activos e, nesse
sentido, já temos uma conferência organizada em
parceria com a Ordem dos Médicos, sobre «Consentimento Informado». Não podemos pensar apenas em termos de litigância, mas também nos meios
para evitar os conflitos em tribunal”.
A trabalhar como jurista na Entidade Reguladora
da Saúde (ERS), Ana Brandão Morais adverte que
cada vez mais “a actividade médica é questionada”.
“As pessoas estão mais informadas e isso também
levanta mais questões ao nível da responsabilidade
médica”, argumenta. Quanto ao curso, “foi muito
positivo”. n
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SRNOM, JUNTAMENTE COM SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, PROMOVEU DEBATE PARA
ESCLARECER E INFORMAR OS MÉDICOS

CONSENTIMENTO “MAL”
INFORMADO
AINDA NÃO ERA CONHECIDO O ESTUDO DA
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE (ERS) E
JÁ A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA OR-

CONSEQUÊNCIAS
PODEM CHEGAR A PENA
DE PRISÃO

DEM DOS MÉDICOS LEVAVA A CABO UMA
CONFERÊNCIA SOBRE O TEMA DO «CONSENTIMENTO INFORMADO». O OBJECTIVO,
COMO EXPLICOU MIGUEL GUIMARÃES, FOI
ESCLARECER OS MÉDICOS SOBRE UMA MATÉRIA QUE PODE CONDUZIR A PROCESSOS
JURÍDICOS. E EXACTAMENTE DE ACORDO
COM O ESTUDO DA ERS, “OS PRINCÍPIOS
ÉTICOS NÃO SÃO CUMPRIDOS EM MUITOS
CASOS E OS PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO
DO CONSENTIMENTO INFORMADO SÃO
MUITO HETEROGÉNEOS”, NOMEADAMENTE
NA COMUNICAÇÃO AOS DOENTES DOS
DIAGNÓSTICOS, DOS RISCOS E DAS ALTERNATIVAS AOS TRATAMENTOS.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

O consentimento informado só é eficaz, de acordo
com a legislação portuguesa, quando o paciente
tiver sido esclarecido sobre o diagnóstico e a índole,
alcance, envergadura e possíveis consequências de
intervenção ou do tratamento, salvo se isso implicar a comunicação das circunstâncias que, a serem
conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua
vida, ou seriam susceptíveis de lhe causar grave
dano à saúde, física ou psíquica. Foi assim, com
base na lei, que José de Freitas, sócio director do
escritório do Porto da “Cuatrecasas, Gonçalves Pereira”, explicou a uma plateia de médicos as implicações do consentimento informado, naquela que
foi a primeira conferência promovida em conjunto
entre a Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) e aquela sociedade de advogados, realizada no passado dia 20 de Abril.
O tema é complexo, nomeadamente para os médicos, e a verdade é que as consequências podem ser
pesadas. Caso seja feita prova de um acto realizado
sem consentimento informado, o médico pode ser
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ALGUMAS
EXCEPÇÕES À LEI

INFORMAR PARA PREVENIR
CONFLITOS JUDICIAIS

N

pode excluir responsabilidade criminal”.
As excepções à lei baseiam-se em duas ou
três situações. De acordo
com o jurista, o médico
não é punido em casos
em que o consentimento
só possa ser obtido com
adiamento que implique
perigo para a vida ou perigo grave para o corpo
ou para saúde, ou em
casos em que tiver sido
dada uma autorização
de intervenção ou tratamento, mas durante
as quais tenha sido feito
outro tipo de acto médico por se ter revelado
imposto pelo estado dos
conhecimentos e das experiências de medicina,
como meio para evitar
um perigo para a vida, o
corpo ou a saúde.

um ciclo de conferências que vai ser
punido com pena de multa
promovido pela SRNOM e a sociee, mais grave, com pena de
dade de advogados Cuatrecasas, Gonçalprisão até três anos. Face ao
ves Pereira, o primeiro tema escolhido foi
direito à autodeterminação,
a do Consentimento Informado. “É uma
realçou José de Freitas, “o
área bastante complexa, nomeadamente
clínico não pode exercer a
do ponto de vista jurídico. Muitas vezes,
os médicos consideram que estão a realimedicina contra a vontade
zar todos os procedimentos necessários,
do doente”. Precisa, para
sem que isso seja realmente comprovado
isso, “de um consentimento
numa altura em que existe um conflito
expresso e esclarecido”. Um
jurídico”, advertiu o vice-presidente do
consentimento que, aliás,
Conselho Regional do Norte da Ordem
não pode passar apenas por
dos Médicos, Miguel Guimarães. Neste
“debitar informação”, como
contexto, e numa altura em que aumenta
alertou outra advogada assoo número de queixas de doentes, a SRciada da Cuatrecasas, GonNOM “considerou oportuno realizar uma
çalves Pereira. O médico –
série de conferências que permitam aos
enfatizou – tem de utilizar
médicos perceber melhor quais as implicações que os seus actos podem ter em
uma linguagem perceptível,
termos legais, de forma a que possam
capaz de ser completamente
agir de uma forma preventiva e não de
entendida pelo doente. Só
uma forma reactiva”. “Queremos que os
assim “o médico pode não
médicos participem, levantem dúvidas,
provocar uma ofensa”.
coloquem casos concretos, até porque
Segundo continuou José
contamos com a parceria da Cuatrecasas,
de Freitas, a intervenção
Gonçalves Pereira, nestas iniciativas”, suCASOS REAIS
médico-cirúrgica arbitrária
blinhou Miguel Guimarães.
constitui ilícito penal, civil
A Cathy Stevens, advoe disciplinar, com consegada
associada
da
Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira,
quente responsabilidade penal, civil e disciplinar.
coube
dar
alguns
das
aplicações
práticas
da lei, lemContudo, “o erro não censurável sobre a ilicitude
brando
que
“uma
nuance
pode
causar
uma difeexclui culpa”, ou seja, “a ocorrência de erro médico
rença
enorme”
no
desfecho
do
litígio.
sobre as condições de consentimento informado
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Um dos casos referenciados pela causídica estava
relacionado com a área da ginecologia/obstetrícia,
uma das especialidades em que o número de queixas contra médicos tem vindo a aumentar. Diagnosticado um quisto dermóide no ovário esquerdo, a
doente foi submetida a uma intervenção cirúrgica
com o devido consentimento assinado. A imperícia
e falta de qualidade do médico, como ficou provado
em tribunal, resultou numa anexectomia direita e,
consequentemente, extracção do ovário direito. O
médico foi, portanto, acusado de crime de ofensa
corporal à integridade física, por negligência. A sentença do tribunal de primeira instância resultou em
condenação, por um crime de ofensa à integridade
física por negligência, com uma pena de prisão de
18 meses, com execução suspensa por um período
de três anos. O médico foi ainda condenado a pagar
à queixosa cerca de 25 mil euros, a título de indemnização, pelos danos patrimoniais e morais.

O recurso do médico fez-se para o tribunal da relação que acabou na sua absolvição, por razões processuais.
A lei diz também em casos muito concretos de que
forma é que o consentimento deve e tem de ser obtido, como explanou a advogada Mónica Azevedo.
Em situações como a interrupção voluntária da gra-

videz, o ensaio clínico com medicamentos de uso
humano, a esterilização voluntária ou a procriação
medicamente assistida, para além de um consentimento assinado pelo doente, impõe-se, em alguns
dos casos, limites mínimos de idade, períodos de
reflexão entre o momento da manifestação da vontade até à decisão, e até testemunhas, como acontece, curiosamente, na questão relacionada com a
transexualidade e disforia de género.

ERS CRITICA FORMA COMO
ESTÁ A SER APLICADO
O CONSENTIMENTO
INFORMADO
Mas nem tudo na lei parece estar a funcionar bem.
No início de Maio, um estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) alertou para o cenário “muito heterogéneo” encontrado
em diferenwtes estabelecimentos de
saúde, no que concerne ao consentimento informado. Os doentes, de
acordo com os resultados obtidos, são
muitas vezes mal informados sobre
o diagnóstico da sua doença, o que
os impede de fazer uma opção “verdadeiramente informada” antes de
realizarem determinados actos médicos. Além disso, em “numerosas”
instituições prestadoras de cuidados
de saúde o tipo de consentimento e
o mecanismo de obtenção deste por
parte do doente e a informação que
lhes é prestada são “inadequados”. De
acordo com um dos autores do estudo,
o presidente do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, António
Sousa Pereira, existem unidades de
saúde que “têm comissões especialmente vocacionadas para a implementação do consentimento informado,
até unidades de saúde públicas, e sobretudo privadas, que consideram que
um consentimento informado é, por
exemplo, um doente assinar um papel
em como aceita ser inscrito na lista de
espera para cirurgia”.
Neste contexto, a ERS defende a necessidade de criar mecanismos seguros, que não passam apenas pelo preenchimento de um formulário,
e que garantam que a última decisão é do doente,
depois de informado sobre os riscos e consequências dos tratamentos. Para António Sousa Pereira é
imprescindível “produzir legislação ou ter orientações políticas muito firmes” sobre esta matéria. n
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SRNOM PROMOVEU DEBATE SOBRE OS PRÓS E
CONTRAS DA CONCENTRAÇÃO

URGÊNCIAS METROPOLITANAS
CONTINUAM A DIVIDIR OS
MÉDICOS

S PRÓS E CONTRAS DA CONCEN-

O

UMA SITUAÇÃO DE HIPERTROFIA”, APESAR

TRAÇÃO DAS URGÊNCIAS ESTIVE-

DE O CENÁRIO “ESTAR A MUDAR”. MAS O

RAM EM DEBATE, NUMA SESSÃO

DIFERENDO ENTRE OS MÉDICOS SOBRE AS

PROMOVIDA PELA SECÇÃO REGIONAL DO

URGÊNCIAS METROPOLITANAS CONTINUA

NORTE DE ORDEM DOS MÉDICOS. O SE-

BEM PATENTE, NOMEADAMENTE NO CASO

CRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, MANUEL

DA UROLOGIA.

PIZARRO, CONSIDERA QUE, EM PORTUGAL, “AS URGÊNCIAS CONTINUAM A VIVER

Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto
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FALTA DE RECURSOS
HUMANOS
A concentração das urgências pode ser “um
flop”. O alerta saiu da voz do director clínico
do Centro Hospitalar do Porto, Martins da
Silva, durante o debate «Urgências Metropolitanas – Prós e Contras», organizado no
passado dia 23 de Abril, pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Em
causa, segundo argumentou, “estão alguns
problemas que necessitam de ser resolvidos”, designadamente o esvaziamento dos hospitais de origem, ao não terem médicos em número suficiente
para garantir urgências e consultas. “Há um efeito
perverso, como o desaparecimento de médicos em
determinadas especialidades, porque as equipas
não são suficientemente grandes. Não há recursos
para garantir as duas coisas ao mesmo tempo e daí a
insatisfação”, criticou.
Martins da Silva foi um dos poucos directores clínicos a assumir uma voz crítica à política de concentração de urgências que tem vindo a ser seguida

pela Administração Regional de Saúde (ARS) do
Norte. A par dele, também Machado Lopes, do Instituto Português de Oncologia do Porto, levantou
algumas objecções. “Participamos voluntariamente
obrigados nas urgências metropolitanas”, ironizou.
Neste contexto, Machado Lopes questionou a necessidade de haver urgências separadamente por
áreas de especialidade, tendo em conta o número
de casos, lançando farpas para o debate: “Julgo que
existe um excesso de especialização. Será que faz
sentido haver urgências de endocrinologia, ortopedia ou urologia?”.
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ARS NORTE QUER BAIXAR
IDAS ÀS URGÊNCIAS EM 25
POR CENTO

R

ecentemente, a ARS/Norte anunciou publicamente o objectivo de,
até 2020, fazer diminuir em 25 por
cento o número de urgências nos hospitais da Área Metropolitana do Porto
(AMP) aumentando, em contrapartida,
o número de consultas externas. Num
estudo sobre necessidades actuais e futuras de cuidados hospitalares que está
em fase de discussão pública, refere-se
que o rácio de procura das urgências
por cada mil habitantes continua a ser
demasiado elevado (era de 632 em 2007
quando noutros países é inferior a 500)
e por problemas “menos graves”. Por
isso, uma das metas passa por diminuir
em 24,7 por cento o número de recurso
a urgências, comparativamente ao número obtido em 2007. Partindo das projecções das necessidades da população,
do levantamento da oferta hospitalar e
dos recursos humanos e da identificação dos “desajustamentos”, estes estudos
integram o plano estratégico de reordenamento da rede hospitalar da AMP e
vão fundamentar as decisões a tomar
no futuro.

Mas foi exactamente a “guerra”
entre as urgências de urologia
do Santo António e do S. João
um dos temas mais quentes do
debate, tendo na assistência o
secretário de Estado da Saúde,
Manuel Pizarro, e os principais
responsáveis da ARS Norte. “Esta
mudança não está a traduzir-se
numa melhoria da qualidade do
serviço prestado. O Santo António foi a verdadeira urgência regional durante anos”, recordou o
urologista Estevão Lima.
Até ao final de 2008, recorde-se,
existiam duas urgências de Urologia na cidade, uma no Hospital
Santo António, que funcionava 24
horas por dia, e outra no Hospital
S. João, que apenas estava disponível durante o dia e tinha um médico de prevenção
à noite. Com o novo modelo de reorganização dos
serviços, a urgência de Urologia foi centralizada no
Hospital S. João.

CONCENTRAÇÃO PARA
RENTABILIZAR RECURSOS
O debate dos prós e contras, moderado pela jornalista da RTP Paula Rebelo, foi aberto pelo secretário
de Estado da Saúde, Manuel Pizarro, realçando que,

em Portugal, “as urgências vivem ainda uma
situação de hipertrofia”, na medida em que
se sobrepõem às consultas. De qualquer das
formas, “a situação está
mudar e existem dados
animadores que o mostram”, advogou, apontando a política que
está a ser seguida pelo
Governo, de reforma
nos Cuidados de Saúde
Primários e aposta na
criação das Unidades
de Saúde Familiares.
Mas coube à AR S
Norte, designadamente
a Fernando Araújo, justificar a decisão da concentração das urgências. À
semelhança do que fez na entrevista concedida à
Nortemédico há alguns meses, o responsável acenou com a escassez de recursos humanos e, logo,
com a “necessidade de aumentar a qualidade da
prestação dos serviços”. Uma posição que recolheu a anuência da maioria dos directores clínicos presentes na mesa. António Oliveira e Silva,
do Hospital de S. João, baseou-se nos dados do Relatório de Actividades de 2008 para dizer que a
situação que se vive hoje “é melhor”. “Obtivemos
uma melhoria na qualidade do atendimento e ape-
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sar do aumento de afluência conseguimos que os
tempos de espera diminuíssem. Isto não tem apenas a ver com a concentração das urgências, mas
também com a melhoria da organização”, aludiu.
Aliás, “não podemos fazer todos tudo”, sintetizou,
por seu turno, Raul César Sá, director do Centro
Hospitalar de Gaia/Espinho, considerando “anedótico” que uma instituição se faça valer mais do que
outra apenas por ter uma urgência centralizada. Já
Maria Piedade Pacheco Amaro, do Hospital de S. Sebastião, considerou que o “modelo vale a pena”, mas
não deixou de sublinhar que o esforço de deslocar

recursos humanos é feito “com sacrifício”, chegando
mesmo a admitir que, face à mudança, “existe alguma dificuldade em assegurar 24 horas por dia
serviços com o mesmo nível de qualidade”. Já a directora clínica da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Rosário Capucho, acredita que “a organização
de uma urgência metropolitana é uma mais-valia e
não vai prejudicar os atrasos no atendimento”. Por
fim, João Azeredo Lobo, director clínico do Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa, realçou como positivo o facto de “a ligação com o hospital de referência
– S. João – ter melhorado”, com a concentração. n
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CULTURA

«SIMPLES
DESCONHECIDOS»
ROGÉRIO ABREU,
NO FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE
Fotografia António Pinto

Rogério Abreu, nasceu em Freiria,
Torres Vedras, em 1967. Possui o
Curso de Desenho e Pintura da
École Assimil, em Lausanne, Suiça
(1989/90). Participou já em muitas
dezenas de exposições, colectivas
e individuais. Em 2008 esteve no
Centro de Cultura e Congressos da
SRNOM com “Gritos em Silêncio”.
Entre 23 de Janeiro e 26 de Abril,
a sua obra esteve em exposição no
Fórum Cultural de Ermesinde, e a
nortemédico foi espreitar os seus
mais recentes trabalhos, “Simples
Desconhecidos”, uma homenagem
a todos “quantos contribuíram e
contribuem, momento a momento,
para que possamos viver todos um
pouco melhor”. Nas palavras do
artista: “Acordei a meio da madrugada a pensar no desenvolvimento de novas ideias, no dia
acelerado que se adivinhava, além
dos problemas que existem em
qualquer cabeça. A um dado momento pensei no
meu pequeno almoço e no padeiro que trabalhava
toda a noite para que muitos tivessem pão fresco
de manhã. Consecutivamente em quantos contribuíram e contribuem, momento a momento, para
que possamos viver todos um pouco melhor em

gerações sucessivas até nós”.
Mas a sua obra é sobretudo
uma homenagem a dois importantes “simples desconhecidos”: António Honorato Dias
e Maria Tomásia da Silva, seus
avós. “Ela era pessoa de trabalho, perseverante e de princípios; ele acrescentava a estes
atributos uma sensibilidade e
poética invulgares. Acima de
tudo, eram pessoas simples,
neste caso agricultores que, como muitos milhares
de pessoas simples e desconhecidas (agricultores,
padeiros, mecânicos, professores, médicos, empresários ou políticos, entre outras muitas profissões),
se dedicam dia a dia a dar o máximo de si, tentando
que o dia de amanhã seja melhor para todos.” n
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Os olhos já procuram interditos
Que a luz permite acesso a devaneios
Se os corpos reveláveis imprevistos
Guardarem o pudor de seus receios
Não sei de que olhar somos desejo
Que tão destemperado é no corpo
Daquele que vê outro mais exposto
Entrar pelo seu dentro insatisfeito
Dirão que o criador da sua imagem
Só quis dar luz à forma de um tecido
O corpo embrulhado na roupagem
De seu próprio encanto seduzido

SUN - NUS
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
DE MIGUEL LOURO
Fotografia Miguel Louro

Miguel Louro, assistente graduado de Medicina Geral e Familiar, é também um aficionado pela fotografia. Durante todo o mês de Fevereiro, mostrou
no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
uma colecção de trabalhos sob o título “Sun-Nus”.
O enorme talento deste médico-fotógrafo já havia
ficado bem patente na sua primeira exposição, “A
dança da luz viva”, exibida no CCC em Novembro
de 2008 (ver nortemédico 34, pág. 34). n

Foi este corpo a criação do mundo
Nu em si mesmo se outro o não olhar
Mas de um poder que o nu torna fecundo
E justifica a luz que o consagrar
O grão é a palavra humedecida
A prova revelada do não dito
A voz suspensa a mão surpreendida
O corpo em lume brando reflectido
Talvez hoje a vulgar banalidade
De querer a olho nu toda a existência
Que se crê pele da pró pria liberdade
Tire à nudez a sua pertinência
Assim deve o artista prosseguir
A busca perspicaz da sedução
De um corpo outro corpo iludir
Num acto indiscreto de visão
José Machado (In: Cartaz da Exposição, SUN/NUS)
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CULTURA

«CUT»
PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA DE JOÃO PINTO
DE SOUSA
A PAIXÃO PELA FOTOGRAFIA É ANTIGA,
MAS AS LIMITAÇÕES TÉCNICAS DE
QUEM ABRAÇA A PROFISSÃO MÉDICA
E NÃO A DE FOTÓGRAFO SÓ FORAM
ULTRAPASSADAS NA ERA DO DIGITAL.
A PARTIR DESSA ALTURA, O CIRURGIÃO
JOÃO PINTO DE SOUSA NUNCA MAIS
«Cut», assim se chamou a
mostra que esteve patente
MEÇOU A DESENVOLVER RESULTOU,
até ao dia 26 de Março, foi
AGORA, UMA EXPOSIÇÃO, INAUGUo reflexo do espelho de
imagens do dia-a-dia e,
RADA NO DIA 1 DE MARÇO, NO CENcomo o próprio autor exTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA
plicou, “representam um
SRNOM.
corte transversal na sociedade e no quotidiano”. “A
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto
ideia é fotografar o vulgar,
mas tornar o momento
intemporal”, acrescenta. Para isso, João Pinto de
Sousa joga com a luz, transformado a imagem real
dos lugares e das pessoas em “labirintos de interpretação”.
“O que cria a sedução destas imagens não é apenas
o ‘cut’ estratégico que nos rodeia o olhar, mas o
sentir a alteridade das coisas: pessoas e multidões,
paisagens e motivos que são o sujeito”. A descrição

PAROU E DAS EXPERIÊNCIAS QUE CO-

é de Maria do Carmo Serén, historiadora, filósofa
e crítica de fotografia, mas também a grande responsável por esta primeira exposição de João Pinto
de Sousa. “Foi ela quem me convenceu”, confessa o
médico, cirurgião do Hospital de S. João. Um incentivo que, futuramente, dará mais frutos: “Já tenho
agendadas mais algumas exposições”.
Apesar da profissão desgastante e das horas gastas
no bloco operatório, João Pinto de Sousa garante
que o ‘hobby’ é para continuar. Até porque, justifica, “a fotografia acaba por ser um equilíbrio. A
vida de cirurgião é muito stressante e a fotografia é
um meio de libertar a mente”. Em jeito de analogia,
interpreta, “a máquina fotográfica é como o bisturi,
são dois utensílios utilizados como prolongamento
do cérebro e com os quais, através da nossa sensibilidade, podemos obter bons resultados”. Por isso,
“a fotografia não ocupa lugar e não compete com a
vida profissional”, conclui. n
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FORMAS E
SENTIDOS
A ESTREIA DE ISABEL
LOBO NO CENTRO DE
CULTURA E CONGRESSOS
Fotografia António Pinto

Isabel Lobo, 48 anos, é natural do Porto e iniciou a
sua actividade como artista plástica em 1993, tendo
frequentado o curso de Pintura e Desenho na Escola
Superior de Belas Artes e na Cooperativa Árvore. A
sua obra tem sido apresentada em diversas exposições colectivas e individuais, um pouco por todo o
país. A sua técnica de pintura 3D tem chamado a
atenção e despertado os mais rasgados elogios. Em
Abril estiveram no CCC as suas «Formas e Sentidos». Mais informação sobre a artista e a sua obra
em http://isabelloboarts.blogspot.com/. n
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CULTURA

A RELAÇÃO ENTRE
O ARTISTA E O MODELO

OS RETRATOS
DE RICARDO LEITE
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

“Pretendo sempre que o modelo que pinto ou desenho reaja da maneira o mais natural possível,
durante as diversas sessões. São várias horas passadas em conjunto e, neste contexto, para além de
traduzir na linguagem e na composição do quadro
a pessoa, considero essencial marcar o seu nome
no meu trabalho”, explica. Por isso, acrescenta, “em
cada pincelada, tento apanhar a personalidade da
pessoa que retrato”. Uma leitura que justifica a recusa em recorrer à fotografia: “A fotografia congela
o retratado”.
Desde cedo que a arte marcou presença na sua vida.
Ainda nos bancos da escola secundária escolheu a
via de arte e design que continuou a abraçar, durante o período académico, tendo frequentado a
Faculdade de Belas Artes do Porto. Pelo meio, uma
breve interrupção. Foram dois anos dedicados ao
teatro, em experiências
que passaram pelo TEP
RICARDO LEITE RECUSA A FOe pela Seiva Trupe. Mas
TOGRAFIA COMO SUPORTE
foi a pintura que acabou
por vencer. Actualmente,
DO SEU TRABALHO DE PINTOR.
é pintor a “full time”,
ACREDITA QUE A LIGAÇÃO ENtendo escolhido o reTRE O ARTISTA E O MODELO
trato como “core” do seu
trabalho. “Tenho semSÓ É REALMENTE EFECTIVA NA
pre a sensação de que o
PRESENÇA FÍSICA, DE FORMA
retrato tem, não só, um
A TRANSPARECER NA TELA A
grande poder para quem
observa as obras, mas
PESSOA TAL COMO ELA É, SEM
também para o próprio
SUBTERFÚGIOS,
pintor, permitindo uma
NEM POSES FORligação e reacção que
outros temas não têm”,
ÇADAS. É POR ISSO
alude Ricardo Leite.
QUE RICARDO LEITE,
Mas para o artista, a pinO PINTOR QUE TEVE
tura acaba por ser uma
“actividade solitária”,
ALGUMAS DAS SUAS OBRAS
muitas vezes incompaEXPOSTAS NO CENTRO DE CULtível com a vida social
TURA E CONGRESSOS ENTRE 16
que, actualmente, é
muito promovida. Uma
E 24 DE ABRIL, INSISTE EM COconsequência que, conLOCAR O NOME DOS RETRATAtudo, acaba por ser ultraDOS EM TODOS OS QUADROS
passada com o resultado
do seu trabalho. n
QUE APRESENTA AO PÚBLICO.
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PANTOJA ROJÃO
Fotografia António Pinto

EM EXPOSIÇÃO NO
CENTRO DE CULTURA E
CONGRESSOS, DE 6 A 25 DE
ABRIL

António Manuel Pantoja Rojão nasceu em Évora,
em 1943, tendo vivido nesta cidade e em várias
outras localidades do Alentejo, designadamente
em Arraiolos e Mourão. Em 1969, licenciou-se em
Medicina na Universidade de Coimbra, tendo sido
Assistente Graduado de Medicina Interna num dos

hospitais da capital. Actualmente
exerce Medicina em Lisboa. Foi
sócio da Sociedade Nacional de
Belas Artes, e membro da Direcção (1994-1998) da Sociedade
Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos (SOPEAM).
Participou em mais de 100 exposições colectivas e diversas exposições individuais, em especial na
sua região de origem, o Alentejo.
Encontra-se representado em várias colecções particulares e de entidades públicas e
privadas, incluindo a Ordem dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos.
A sua obra vem referida em diversa bibliografia.
É considerado um dos mais importantes médicos
pintores da actualidade. n
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CULTURA

MAIS UM LIVRO DE POESIA
DO MÉDICO DE 87 ANOS

ARMANDO
PINHEIRO
ROMPE A
BRANCURA
DO PAPEL
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

“MEUS PAIS, MINHAS IRMÃS
HOJE, SUBITAMENTE, CONVIVI
CONVOSCO, ANDÁMOS JUNTOS PELAS CASAS
QUE HABITÁMOS,
RIMOS E CONVERSAMOS COMO DANTES.
FOI FUGAZ O CONVÍVIO MAS FELIZ,
E VAMOS COMBINAR OUTROS ENCONTROS”.

São versos que explodem “Na brancura do papel”.
O escritor rompeu, uma vez mais, o papel branco
e oferece aos leitores uma obra repleta de histórias.
É o mais recente livro de Armando Pinheiro, onde

o imuno-alergologista de
87 anos verte as suas preocupações e reflexões. “Se
tomarmos o que se afigura central ao discurso
de Armando Pinheiro, a
busca dos magnos princípios congraçantes, tropeçaremos nas «inquietações que vêm à mente/
se, que de nada valha o
raciocínio», e com o desejo de que «os olhos se
abram, vejam» «quanto
é mistério e é verdade»”,
descreve no prefácio o,
também, escritor Mário
Cláudio.
«Na brancura do papel» é
“para ler e reler”, nas palavras do jornalista Carlos
Magno a quem, no passado dia 5 de Fevereiro,
coube a missão de apresentar o livro, no Centro
de Cultura e Congressos da Secção Regional
do Norte da Ordem dos
Médicos. O local, acrescentou, “não poderia ser
o mais adequado”, pois “basta ler três ou quatro
poemas para perceber que no meio da sua sensibilidade, bom senso, elegância e delicadeza, o autor é
médico”. “É um livro de afectos, um álbum de família, no sentido intelectual, mas também no sentido
mais restrito. É um clássico moderno e, por isso, é
um livro para reler”, descreveu Carlos Magno.
A par dos versos de Armando Pinheiro, «Na brancura do papel» proporciona-nos ainda os desenhos
originais de José Emídio. “Tratou-se de uma feliz
junção das duas vertentes artísticas”, congratulouse Paulo Samuel, da Edições Caixotim.
Armando Pinheiro nasceu no Porto, em 1922, já
publicou uma centena de livros de poesia e organizou o volume Sonetos Portugueses. Licenciou-se em
Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tendo passado o final da carreira
profissional como director do Serviço de Cuidados
Intensivos do Hospital de Santo António. Em Maio
de 1998, foi condecorado com a Medalha de Mérito
da Ordem dos Médicos e, cerca de um ano depois,
recebeu a Medalha de Ouro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. n

55

«ATÉ O DIABO TEM AS
MALAS FEITAS»
CRÓNICAS DE HENRIQUE PINTO
É UM LIVRO DE HISTÓRIAS CONTADAS PELA
ESCRITA DE UM HOMEM QUE JÁ ATRAVESSOU
O MUNDO. HENRIQUE PINTO É MÉDICO, MAS
TEM-SE DESTACADO COMO CONSULTOR EM
ORGANIZAÇÕES SUPRA-GOVERNAMENTAIS
COMO A OMS E A UNICEF. JÁ DESEMPENHOU
FUNÇÕES DIRIGENTES NA SAÚDE A TODOS OS
NÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, TENDO SIDO AINDA ASSESSOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

O AUTOR

Fruto das experiências de vida surge «Até o Diabo
tem as malas feitas», um livro composto por um
conjunto de textos publicados na imprensa, embebidos, segundo Henrique Pinto, “no interesse por
tudo o que é humano e no empenho no bem-estar
alheio”. As viagens como consultor internacional e
enquanto voluntário de causas humanitárias deram
ao médico “a oportunidade de construir este conjunto de histórias, em torno da luta contra os mitos
e um louvar ao que deve ser louvado, combatendo a
mistificação da realidade”.
Na apresentação do livro que decorreu no dia 12 de
Março no Centro de Cultura e Congressos, Henrique Pinto partilhou com o público presente alguns
dos momentos eternizados em «Até o Diabo tem as
malas feitas», onde o humor é um dos ingredientes
preferidos para enriquecer as suas crónicas. “Um
dia, estava na fila do aeroporto quando um padre
que estava junto a mim me empurrava. Pergunteilhe se ele estava com pressa de chegar ao céu”, recor-

Henrique Pinto nasceu em Corredora,
Sesimbra, em 1949 e
licenciou-se em Medicina pela Universidade de Coimbra. É
diplomado em Saúde Pública e foi criador do Orfeão
de Leiria. Parte do lucro das vendas deste livro vai
reverter a favor das crianças desfavorecidas que frequentam as escolas de música de Leiria e de Cabo
Verde, que ele próprio fundou.

dou. Mas porquê «Até o Diabo tem as malas prontas»?. “Numa das minhas viagens, um motorista de
táxi traçava um cenário muito mau do país e diziame: “Até o Diabo está pronto para ir embora”. Gostei
da frase e, por isso, fiz questão que este livro tivesse
este título”, justificou.
Das 56 histórias que compõe o livro existem ainda
algumas dedicadas aos Rotários, organização da
qual o médico faz parte. Aliás, Henrique Pinto
tem-se destacado como membro do Rotary Internacional, abraçando diversas causas humanitárias.
Apesar de sublinhar que o livro foi escrito para “o
público em geral”, o médico aproveita nesta obra
para “passar a mensagem acerca de uma organização, uma das maiores do mundo”, e tentar que mais
pessoas se juntem a ela. n
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JORNADAS DA PRIMAVERA
DA SOPEAM, EM VIANA
DO CASTELO

REALIZARAM-SE EM
VIANA DO CASTELO,
DE 30 DE ABRIL A 2 DE
MAIO, AS JORNADAS
DE PRIMAVERA DA
SOPEAM (SOCIEDADE
PORTUGUESA DE ESCRITORES E ARTISTAS
MÉDICOS), CUJO BRILHO EXCEDEU TODAS
AS EXPECTATIVAS.
Por LUÍS LOURENÇO
PRESIDENTE DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCRITORES E ARTISTAS MÉDICOS

A

circunstância do certame estar a cargo da
colega Dra. Luísa Quintela que já, em 2004,
tomara a seu cargo a realização do 48º Congresso da UMEM (União Mundial de Escritores
Médicos) era, só por si, uma garantia de êxito.
A intervenção de vários associados com trabalhos
literários foi abrilhantada com trabalhos de cariz
científico, graças à intervenção de vários colegas do
ramo da Psiquiatria, que enriqueceram, de forma
agradável, os nossos conhecimentos.
Férteis em surpresas, as jornadas tiveram outras
componentes, nomeadamente lúdica, gastronómica
e poética, não faltando passeios pela cidade, que
deram aos forasteiros a oportunidade de conhecer
as belezas naturais, artísticas e arquitectónicas de
um dos recantos mais aprazíveis do país.
De referir o empenhamento e a lhaneza da Câmara
Municipal, que não só concorreu para o elevado
nível do encontro, como nos honrou com a presença do seu Presidente na Cerimónia de Abertura,
Senhor Dr. Defensor Oliveira Moura, também ele
médico.
Também a Universidade do Minho, a Ordem dos
Médicos de Viana do Castelo e algumas estruturas locais acrescentaram significativa mais-valia ao
acontecimento.
Fica-nos também na memória, como um dos pontos altos do encontro, a representação teatral de “O

Incorruptível”, pelo que tem de inédito e de artístico
e a quem a Sociedade ficou grata.
O encerramento foi mais uma agradável surpresa,
com a exibição de quatro equipas de futebol, duas
masculinas e duas femininas, sob a égide da onda P,
capitaneada pelo colega Dr. Dourado, também ele
sócio da SOPEAM.
Quem não sabia ainda do que é capaz este nosso
companheiro em entusiasmo, poder mobilizador
e arte futebolística (nós já o conhecíamos bem),
passou a sabê-lo.
Ficou-nos ainda uma certeza. A de que, se Deus se
lembrasse de acabar com todas as enfermidades
deste Mundo, as colegas que no campo actuaram
com tanto entusiasmo, tanta alegria, tanta disciplina e com tamanha garra, não ficariam no desemprego!...
Como Presidente da Direcção da SOPEAM, aproveito para agradecer à Organização e a todos os que
contribuíram com a sua dedicação, o seu trabalho, o
seu entusiasmo e o seu sacrifício, para que o nosso
encontro se revestisse de tamanho êxito. n

APELO AOS COLEGAS
ESCRITORES E ARTISTAS
Apelamos aos colegas que escrevem, em literatura, ensaio, poesia e teatro ou que pratiquem
outras actividades artísticas, para que adiram à
SOPEAM e, por extensão, à UMEAL (União de
Médicos Escritores e Artistas Lusófonos).
Para tal, basta que nos contactem para SOPEAM,
ORDEM DOS MÉDICOS, Avenida Almirante
Gago Coutinho, 151, 1749-084 Lisboa e nos enviem, para apreciação, obra ou obras publicadas
ou prontas para publicação e fotografias de Obras
de Arte e, se possível, um pequeno currículo.
De volta, enviaremos uma proposta para ser preenchida.
Contamos com os estimados Colegas para engrandecerem a SOPEAM!
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CULTURA

RECORDANDO O
PROF. EMÍDIO RIBEIRO(III)
1910 – 1984

VOOS MAIS ALTOS

ELÍSIO DE CARVALHO
Nefrologista
aelisiodecarvalho@sapo.pt

Quando uma árvore está carregada de
frutos, os seus ramos abaixam-se e tocam
no chão. Assim é o verdadeiro sábio: é aquele
que é humilde, não obstante as suas virtudes e
os seus valores. Quando uma árvore não tem
frutos, os seus ramos são arrogantes e altivos”
(Monge Budista).

Com este III artigo e seguintes, começamos a apresentar também testemunhos que algumas pessoas fizeram o favor de nos dispensar; todas
elas, de algum modo, conheceram e conviveram com o Prof. Emídio Ribeiro. No Gerês são de gente geralmente mais simples, do povo; no Porto,
de pessoas eruditas. Em todos, ao contrário do que se poderá ser levado a
supôr após a sua leitura, o entrevistado desconhecia quais as outras pessoas que contactamos e o teor dos seus depoimentos.
Alguns testemunhos, que pela sua maior extensão não cabem agora no espaço disponível, aparecem resumidos. Noutro trabalho, posterior, contamos divulgá-los na íntegra.
A ordem de apresentação, por não termos conseguido encontrar melhor critério, é feita pela ordem alfabética do
verdadeiro primeiro nome do autor ou pelo que é mais conhecido. E a seguir ao nome de cada um, aparece, entre parêntesis, o ano do seu nascimento. Pretende-se, deste modo,
dar uma ideia da diferença de idade relativamente ao Prof.
Emídio (1910).
NA RAMPA DA DOCÊNCIA
UNIVERSITÁRIA (1936)
Continuamos a nossa excursão
pelo mundo do Prof. Emídio Ribeiro, propondo um
levantamento dos seus itinerários principais. As provas documentais têm-se revelado muito escassas e limitam-se, presumimos, a uma muito pequena parte
daquilo que lhe foi estritamente indispensável sob
o ponto de vista académico. Porque a maior parte
dos documentos relativos à sua carreira médica e,
principalmente, universitária, foram destruídos pelo
incêndio ocorrido na Reitoria da Universidade do
Porto, em 20 de Abril de 1974. Naquele tempo, por
lei, os documentos académicos eram centralizados
nesta instituição. Foi uma grande e irreparável perda
e contribuiu para esconder ainda mais uma vida já
de si com uma acentuada inclinação para o recato e
para não deixar mais nenhum rasto pessoal escrito.
Decidimos, então, para conseguirmos prosseguir
com suficiente credibilidade, passar a pesquisar

também em memória alheia: recorremos a múltiplas
entrevistas, sobretudo a familiares, seus antigos colaboradores e amigos, alguns deles seus confidentes.
E depois de confrontarmos os dados recolhidos,
geralmente sobreponíveis excepto num ou noutro
detalhe, reconstruímos ou completamos
os trajectos da sua vida que se apresentavam mais mal documentados.
Concluída a licenciatura em Outubro
de 1935, fez um ano de estágio no Serviço de Clínica Médica, do Prof. Rocha
Pereira (1886-1964). Ao fim de apenas
um ano, inicia-se a sua esperada carreira docente ao ser nomeado assistente
livre do mesmo serviço. A consolidação nesse percurso ocorre ao ser contratado para o lugar de assistente do
sexto grupo (Clínica Médica), de que
tomou posse em 14 de Setembro de
1938, com reconduções sucessivas até
31 de Julho de 1944(1). Era nesta altura um talentoso
jovem médico, de 28 anos de idade, com largos e
elevados horizontes à sua frente.
TRAÇOS DO CONTEXTO HISTÓRICO
O pacato Gerês orgulha-se agora de poder enriquecer a sua antiga existência com uma estrela de primeira grandeza no mundo da medicina portuguesa,
e que tanto o havia de honrar no futuro. E isto, devese sublinhar, numa fase da nossa história em que só
uma muito pequena parte da população tinha possibilidades de aprender a ler, e eram muito raros os
que chegavam à universidade e menos ainda os que
concluíam um curso superior. E para melhor avaliar
os méritos do seu percurso é também necessário ter
(1)

Emídio Ribeiro, Curriculum vitae, 1956.
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ainda tempos de acentuada escassez de recursos
materiais, de muita pobreza. Foi com esta pesada
e difícil conjuntura que o Dr. Emídio pôde contar
para organizar a sua vida e fazer o seu ascendente
percurso profissional.
A medicina portuguesa continuaria ainda por mais
uns tempos, até meados do século XX, sob a influência predominante das luzes da minuciosa escola
francesa, com influência Napoleónica. A velha Faculdade de Medicina e o Hospital de Santo António,
no Porto, formavam, já nessa altura, a grande escola
médica do norte do país, com professores de grande
auréola, onde se formaram muitas gerações de médicos, muitos dos quais atingiram grande prestígio no
país, no estrangeiro e na docência.
Em 1949, poucos anos após o doutoramento do
Prof. Emídio, a medicina portuguesa vê-se especialmente reconhecida e prestigiada no mundo com
a atribuição ao nosso Egas Moniz (1874-1955) do

em consideração, a par da sua natureza intelectual
especialmente capacitada, as características gerais
da atmosfera social que se respirava naquela época.
Por essa altura, no panorama internacional e nacional, vivia-se uma opressiva atmosfera de guerra: do
rescaldo da primeira guerra mundial, de 1914-1918,
onde tínhamos participado com 200 mil homens e
sofrido 10 mil mortos
e milhares de feridos,
“O meu sogro, Fernando Fernandes
que nos ficaram a pe(1908-1993), que foi guarda-livros na
sar muito no corpo e na
Pensão Geresiana, durante 26 anos, no
alma; e da segunda, de
tempo do Prof. Emídio, dizia-me que ele
1939 a 1945, em que
era a melhor pessoa do mundo. Eu, como
pequeno empreiteiro de construção ciadoptamos uma atitude
vil, também lhe prestei muitos serviços
oficial de neutralidade.
na pensão, em todas as artes, durante
No plano político inmuitos anos. Era muito simples, muito
terno, tínhamos deihumano e nunca se alterava com ninxado para trás a instáguém; conversava naturalmente com
vel primeira república e
toda a gente. Confiava em tudo e em toentrado, com mais uma
dos e estava sempre tudo bem para ele.
revolução em 1926, na
Era um desprendido e uma paz de alma;
apertada disciplina genão há melhor pessoa do que aquela…”.
ral da segunda, com liAbílio Costa (1943), residente na freguesia de
Rio Caldo, onde também foi Presidente da Junta
berdade política muito
durante quatro mandatos, a partir de 1981.
condicionada. Eram

“Os nossos pais, também residentes no Gerês,
davam-se muito bem; o Sr. Prof. Emídio deu-me
toda a saúde que tenho; nunca tive outro médico
enquanto ele pôde. Aos oito anos de idade, eu
ainda não andava – foi ele que me pôs a andar.
Vinha muitas vezes ao Gerês e dava aqui consultas, sempre de graça, a quem o procurava;
e ainda dava dinheiro aos doentes pobres
ou a quem sabia que vivia na miséria; mas
não queria que se soubesse. Respeitava sempre
toda a gente e toda a gente gostava muito dele.
Muito calado, muito bom e muito querido. Sabe,
já a mãe dele, a D. Deolinda Ribeiro, era uma
santa mulher: muito boa… matava a fome a todos os pobres do Gerês”.
Adelaide Capela (1928), afilhada de Baptismo do Prof.
Emídio. Natural e residente no Gerês. Reformada de actividade comercial e serviços domésticos. Muito lúcida e “toda
despachada”.
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“É uma família daqui do Gerês, toda
exemplar: irmãos dele, pai e mãe –
todos gostavam de ajudar todos. Só
faziam bem por aqui. Não podiam ver
ninguém com fome. Então a mãe, a D.
Deolinda Ribeiro, era a mãe dos pobres.
Matava vários porcos e dava boa parte
deles a todos eles. O Prof. Emídio vinha
cá, dava por aqui consultas, de graça,
e ainda distribuía dinheiro pelos mais
necessitados. Cumprimentava toda
a gente – ricos e pobres. Era um
homem cem por cento; calado,
mas muito bom. Um santo, como
a mãe”.
António Guedes (1924), sapateiro no Gerês, onde vive e trabalha desde os dois anos
de idade.

“Era um homem extraordinário,
não conheço igual. Tudo o que o
senhor puder fazer para homenagear
esse santo, faça”.
Avelino Pacheco (1936), agricultor em Rio
Caldo, em quinta que comprou ao Prof. Emídio,
de quem era ainda primo afastado.

“Quando fui aluno de Clínica Médica, quem
pontificava nas aulas práticas de Enfermaria
era o Prof. Ferraz Júnior. O Assistente Emídio Ribeiro não falava; estava atento a tudo,
mas não dizia nada. Não formei nenhuma
opinião a seu respeito. (…) Mais tarde, como
Prof. Catedrático e Director de Serviço hospitalar (Propedêutica Médica), o Prof. Emídio
deu a exacta medida das suas capacidades
como orientador de pessoas, como formador
de Especialistas de Medicina Interna, como
integrador de toda a modernidade dos meios
auxiliares de diagnóstico, com relevo para a
Anatomia Patológica. E revelou-se como
um homem bom, sereno e com uma extraordinária capacidade para aglutinar
vontades e suscitar dedicações dos médicos e de outros colaboradores, nomeadamente de Enfermagem. O segredo
era a integridade do seu carácter que se
tornava visível nas pequenas ou grandes
decisões. (…)”.
Do Testemunho de Daniel Serrão (1928), Prof.
Catedrático de Anatomia Patológica da Faculdade de
Medicina do Porto, jubilado. Amigo e confidente do
Prof. Emídio Ribeiro.

Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina, partilhado
com o Suíço, Walter Rudolf Hess (1881-1973). A
invenção da angiografia cerebral também faz parte
da valiosa obra científica do nosso galardoado. É um
importante meio auxiliar de diagnóstico, aplicado
pela primeira vez, com sucesso, num doente vivo,
em 1927(2). E, no entanto, nesta altura ainda não se
vislumbravam, nem ao longe, os mais poderosos
e precisos meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica que começariam a surgir algum tempo depois; muito menos se previa sequer o aparecimento
do mais recente e revolucionário apoio da Internet,
criando uma crescente e insubstituível ajuda para
lidar com a doença.
Mas com estes novos meios, apareceu o reverso da
medalha: o doente foi perdendo a ajuda humana e
afectiva do médico confidente para enfrentar os seus
naturais medos e esperanças – o enfermo é muito
mais que um corpo doente. E perdeu
também, ao ver fugir-lhe cada vez mais
a possibilidade de escolher o seu médico
preferido, o tempo e a qualidade de atenção disponíveis; o ter de se sujeitar frequentemente ao frio trabalho de grupo,
sobretudo para o diagnóstico e tratamento
das doenças mais graves. E se os doentes
perderam o amparo humano, os médicos
também perderam nesse desabafo íntimo
dos desassossegados pacientes, os estímulos criadores que ao longo da história tantos
registaram e fizeram desaguar em formas
muito elevadas e imortais de arte, de que
a literatura é um belo exemplo, e na qual
também nós portugueses temos elevados
motivos de orgulho em médicos escritores.
A medicina, despida cada vez mais de arte,
(2)

Informação disponível online, principalmente na enciclopédia Wikipédia.

tem vindo a evoluir para uma oficina de reparação
puramente técnica de doenças, esquecendo-se, lamentavelmente, do doente.
Entretanto, o Dr. Emídio continuava a escalar a difícil encosta da vida à custa das suas forças e dos
seus méritos, que já se deviam notar muito, porque,
como vimos, a Faculdade, muito pouco tempo depois de ele concluir a licenciatura, o viria a convidar para entrar nela pela porta honrosa da docência. Virtudes como simplicidade, recato, não fazer
alarde da sua vasta preparação médica em fase de
enriquecimento e sedimentação, pareciam ser o seu
lema; o que certamente também pressupõe uma
bem treinada disciplina de muita auto-exigência
calada. Como dizia um sábio conhecido, “o bem não
faz barulho nem o barulho faz bem”. Testemunhos
de quem por esses tempos conviveu muito de perto
com ele, referem-no como uma personalidade que,
“aliando as suas grandes qualidades naturais a uma
excelente formação técnica e humana, já faziam dele
uma pessoa de excepção”(3).
No início da sua carreira profissional, também teve
de contar com o serviço militar obrigatório, para o
qual tinha sido apurado. Tomou a decisão de seguir
a prática frequente e legal naquele tempo: pedir dispensa total, a troco de pagamento.
É ainda junto das raízes, no bucólico Gerês, onde
procura materializar o natural desejo de constituir
família; aí conhece a bonita jovem, Maria Júlia Santos Magalhães, mais nova 6 anos. Era filha dum
antigo sócio e administrador da empresa das águas
daquela famosa estância termal. Casaram a 5 de
Maio de 1937, na Igreja de Cedofeita, no Porto. O
casal teve apenas uma filha, sem descendência. A
esposa viria a falecer muito mais tarde que ele, com
91 anos, a 10 de Setembro de 2007, e partilha com
o marido a mesma sepultura, no cemitério da Vila
do Gerês.
EM MADRID PARA PREPARAR A TESE DE
DOUTORAMENTO (1943 – 1944)
Como segundo assistente de Clínica Médica e como
bolseiro do Instituto para a Alta Cultura, estagiou
em Madrid durante onze meses, em 1943 e 1944, no
Instituto de Investigações Médicas, sob a direcção
do Prof. Jiménez Díaz(4), com quem publicou vários
trabalhos no âmbito do que viria a ser mais tarde a
sua tese de doutoramento: “Lipemia e colesterinemia nas afecções hepatobiliares”. Prestou provas no
Porto, em Novembro de 1944 – nove anos após a
licenciatura. Do material da tese recolhido e escrito,
a par de considerações de natureza teórica e trabalhos experimentais, constam ainda a apresentação
de 30 casos clínicos com patologia hepática estuda(3) Dr. Rui de Brito, testemunho.
(4) Médico Espanhol (1898 – 1967) e Prof. Universitário de Medicina Interna.
Clínico hospitalar e privado de grande e reconhecido prestígio internacional, a
quem se deve a criação, em Madrid, da bem reputada fundação médica de investigação e assistência, com o seu nome. “El médico explorando a seu enfermo”
(1954), é uma das várias e valiosas obras escritas que deixou, e que de certo
modo atesta a elevada importância que dava à semiologia e ao doente todo. Fez
várias conferências em Portugal e foi homenageado pela Faculdade de Medicina
do Porto em 12 Março de 1955 com o doutoramento Honoris Causa (“Jornal do
Médico”, 1955, 16 Abril, nº 638, pág. 979).
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contrava e esteve prestes a ser
queimado. As chamas ainda
lhe atingiram a roupa, mas
não chegou a sofrer queimaduras. Desde então, nunca mais
se sentiu bem. Regressou à sua
aldeia muito pálido, perdeu o
apetite e, alguns dias depois,
apareceu-lhe coloração ictérica da pele e das mucosas. A
urina era muito carregada mas
as fezes não se apresentavam
brancas. Não tinha febre. Esteve 15 dias com icterícia. Na
convalescença, surgiu-lhe febre ondulante e dores na articulação coxofemural esquerda.
Internou-se no Hospital local
Elísio de Carvalho (1940), médico, nefrologista, aposentado da
função pública.
(Ciudad Real), onde foi diagnosticada febre de Malta. Ao
fim de 3 meses de tratamento
(Sulfamidas), saiu melhorado.
“O Prof. Emídio chegava geralmente muito tarde do conHá cerca de 4 meses, pouco desultório, por vezes de madrugada. Falava pouco, muito
pois de ter saído do Hospital,
pouco. À mesa falava, e frequentes vezes pedia a opinião
começou a queixar-se de dor
dos outros, e também a minha, pedindo-me conselhos.
Nunca o vi zangado ou a altear a voz. Para ele tudo estava
muito violenta no hipocôndrio
bem: a comida, a roupa, tudo!… Era um desprendido,
direito, sob o rebordo costal,
muito generoso. Aí duas vezes por mês, precisava de vir ao
sem irradiação (...). Desde que
Gerês, porque tinha saudades. Gostava muito da comida
se queixa da dor do hipocôncaseira daqui. Convivia com todos e comia com todos,
drio direito, tem tido, por dipobres e ricos – aqui não era médico, era do povo.
versas vezes, prurido muito
Sabe, era um santo!...”.
intenso e, algumas vezes, urtiHenrique Lecour (1930), Prof. Catedrático de Infecto-ConGlória Balbina (1941), foi sua empregada doméstica, interna, no
tagiosas da Faculdade de Medicina do Porto, jubilado. Colabocária.(…). Estado actual: EmaPorto, até 1967, donde saiu para casar, tendo por padrinhos de casarador do Prof. Emídio Ribeiro e também seu médico assistente
mento o Prof. Emídio e esposa. Vive no Rio Caldo, junto ao Gerês.
e grande amigo.
grecimento. Astenia. Apetite
regular. Palidez; mucosas um
pouco descoradas. Febrícula irregular; raras eledos; de todos estes pacientes, pormenorizadamente
vações a 38º. Sem arrepios. Sem cefalalgias. Raras
descritos como observações (I a XXX), 26 delas são
vezes, dor na articulação coxo-femural esquerda.
de doentes que estudou em Madrid durante o seu
Chama a atenção para o hipocôndrio direito, onde
estágio(5).
qualquer movimento (marcha, movimentos na
Todas as observações clínicas estão pormenorizadacama, etc.) provoca dor. A palpação sob o rebordo
mente descritas num estilo simples e elegante, e já
costal desperta dor bastante forte. Limite superior
com valor histórico no que toca a alguns meios auxido fígado no VI espaço; o bordo inferior não excede
liares de diagnóstico. Achamos particularmente ino rebordo costal. Percussão dolorosa de toda a área
teressante apresentar uma boa parte da observação
de projecção hepática (…).
XIII, porque às características literárias referidas, se
associa um fundo bucólico atraente e edificante. E
Mais tarde, em 1953, voltaria a estagiar em Madrid,
também, como as outras, é formativa do ponto de
como bolseiro, no Instituto de Investigaciones Mévista médico:
dicas, onde estudou métodos analíticos relativos aos
problemas das esteatorreias.
“Francisco P., 22 anos, pastor de ovelhas e cabras,
Depois de consultarmos a biografia do Prof. Ziméinternado no Serviço de Clínica Médica do Prof.
nez Díaz, somos inclinados a pensar que o que coA. Del Cañizo, em 23-II-43. Diagnóstico: Quisto
nhecemos do Prof. Emídio na sua forma de ser, pelo
hidático do fígado. História da doença – Há cerca
menos como clínico, tem bastantes traços sobrepode 9 meses, estando no monte a apascentar o gado,
níveis com os do seu orientador de tese de Madrid,
declarou-se incêndio na choupana em que se ende quem parece ter-se tornado um bom discípulo e
(5) Emídio Ribeiro. Curriculum Vitae, 1956.
seguidor. n
“Em 1973, na Propedêutica Médica, a história e o exame
físico que os médicos estagiários do primeiro ano faziam
dos doentes novos que entravam eram habitualmente lidos
ao médico responsável pela sala e corrigidos. O autor deste
trabalho, não tendo o chefe da sala num dia, ousou ir
pedir essa correcção ao Prof. Emídio, Director do Serviço,
que aceitou muito bem. Depois de ouvir calado e atento a
minha leitura, desdobrou calmamente o seu banalíssimo
e comprido estetoscópio e foi auscultar o doente. – “Não
se importa de ler outra vez o que descreveu na auscultação?” – pede-me, afavelmente, o Prof. Emídio. E
na sua boa forma paternal, em tom suavemente irónico
e jocoso: - “Ai que grande chumbo! Mas que grande
chumbo!...”.
Como novato no Serviço, fui agradavelmente surpreendido
com esta rara forma de corrigir, que me elevou e estimulou
a melhorar. E tomei-a ainda como uma grande lição de
vida, marcante, numa tarefa corrente do quotidiano”.

“Foi uma grande figura da Medicina Interna portuguesa, só não tão conhecida pela modéstia que
sempre o caracterizou. Beneficiaram do seu saber,
da sua experiência e não menos do seu senso e humanismo, muitas dezenas de médicos. A circunstância da sua actividade docente e hospitalar se
ter exercido não apenas no campo da Medicina
Interna, mas também nas áreas da Neurologia,
das Doenças Infecciosas e da Hidrologia Médica,
muito contribuiu para a formação de várias gerações de médicos que seguiram rumos diversos,
particularmente no âmbito da Gastroenterologia,
da Cardiologia, da Reumatologia, da Neurologia e
da Infecciologia, que mais tarde se vieram a revelar
no nosso meio clínico. De salientar a propósito, o seu
interesse pela Imunologia Clínica, área que então
desabrochava, ainda pouco conhecida entre nós e de
que foi um entusiástico precursor, prevendo desde
início a importância que ela viria a ter no futuro,
o que mostra bem o seu espírito inquieto e ávido do
que merecia atenção e investigação clínica. Ficaram
célebres as reuniões que nas noites das terças-feiras
se desenrolavam no Serviço de Propedêutica Médica
do Hospital de São João, em que se discutiam casos
clínicos e novos conhecimentos, mas em que sempre
a primazia era dada aos mais novos, desse modo
procurando estimulá-los. Como seu assistente, quer
na Faculdade, quer na sua clínica privada, a ele
devo muito da minha formação clínica. Nunca
poderei esquecer a sua simplicidade e o empenhamento pelos que a ele recorriam, bem
como o seu diagnóstico arguto e ponderado, e a
sensatez com que prescrevia.”
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3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
O PORTEIRO DE PILATOS
Jean d’Ormesson

TRAVESSURAS DA MENINA MÁ
Mario Vargas Llosa

O ÚLTIMO ACTO EM LISBOA
Robert Wilson

“O Porteiro de Pilatos” ou “O Segredo
do Judeu Errante”
conta a história de
um judeu que, ao
recusar água a Jesus Cristo quando
ele se dirige para o
calvário, se vê condenado a vaguear
pelo mundo até ao regresso do Messias.
A história remete-nos para uma emocionante
viagem pelo tempo, numa aventura sem fim,
que nos leva de terra em terra, por vários
continentes, de povo em povo, com um turbilhão de incríveis personagens.
Este judeu errante é o fio condutor de uma
história envolvente, com narrações que nos
arrastam para todas as paixões do mundo e
também para as suas misérias.
Jean D´Ormesson é um professor de Filosofia, ex-director do diário francês “Le Figaro”
e membro da Academia Francesa. Defende
que literatura e o jornalismo estão muito
próximos, embora nas margens opostas do
tempo: o jornalista persegue a urgência, o
escritor persegue o essencial.
Nesta obra, D´Ormesson mostra também o
seu lado filosófico, com muitas divagações
no meio da acção. Há até quem considere
que este livro é um “dois em um”… porque
alterna uma boa história com uma série de
apontamentos filosóficos.

Trata-se da história
de um menino bom
e de uma menina
má, que se envolvem numa história
de amor… ou será
antes uma história
de malabarismos
sentimentais? Llosa
apresenta-nos uma
narrativa minuciosa (mas sem ser cansativa)
sobre o “nosso herói” Ricardo, que ambiciona
uma vida pacata, honrada e de pequena burguesia. Acontece que ele tem o “azar” de se
apaixonar por uma menina que não olha a
meios para ser rica e que usa todo o tipo de
artimanhas para atingir os objectivos.
Esta é uma invulgar história de amor, em
que o romantismo é posto em causa e surge
a interrogação: qual será a verdadeira face do
amor? Ricardo vai perdendo e reencontrando
a fria e manipuladora Lily ao longo da vida e
em várias cidades do mundo. Nessas alturas,
a “menina má” oferece a Ricardo momentos
de intenso prazer e felicidade. Do ódio inicial, o leitor até acaba por simpatizar com a
personagem. Os momentos de desencanto
também surgem com facilidade mas a alegria
de a (re)encontrar é sempre maior do que a
mágoa quando ela se escapa.
Este é um amor não muito convencional,
onde a felicidade alterna com a humilhação,
o cómico alterna com o trágico e a alegria se
transforma rapidamente em dor.
Mario Vargas Llosa, nascido no Perú em Março
de 1936, é um dos maiores escritores de Língua
espanhola, sendo também um consagrado
romancista, jornalista,
ensaísta e político.

É um clássico policial, com uma
intriga forte e historicamente bem
sustentada, difícil
de parar de ler. Basicamente relata a
vida atormentada
de Klaus Felsen,
um nazi que não
acredita em nada senão nele próprio e que
viaja para Portugal para contrabandear volfrâmio para a Alemanha. Aqui vai conhecer
Manuel Abrantes, um beirão sem escrúpulos, com quem fará negócios, incluindo um
banco que se tornará um dos mais importantes do país… à custa do “ouro nazi”.
A vida de ambos separa-se quando Felsen vai
para a cadeia e Abrantes fica dono e senhor
da instituição bancária. Mais tarde, dois dos
seus filhos, um deles inspector da PIDE,
encarregar-se-á de continuar a história até
perto do fim do século. A acção inicia-se em
1941 e atravessa toda a nossa história, antes
e depois do 25 de Abril. O romance valeu
a Wilson o prémio Gold Dagger, da Crime
Writers Association, ao ser considerado o
melhor romance policial de 1999.
Filho de um piloto das RAF, Robert Wilson
nasceu em 1957 e já trabalhou e viveu em
vários países africanos e europeus, antes de
se radicar em Portugal. Foi nomeado para
outro prémio Gold Dagger, em 2003, com
“O Cego de Sevilha”, o primeiro da série com
Javier Falcón. O segundo
romance desta série, “As
Mãos Desaparecidas”, ganhou o prémio Gumshoe
para o Melhor Romance
Policial Europeu, em
2006.
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AS ESCOLHAS DE JORGE CURVAL
É MAIS UM DOS TALENTOS SAÍDOS DA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES DO PORTO E UM
DOS GRANDES ARTISTAS PORTUGUESES CONTEMPORÂNEOS. NASCEU NA CIDADE INVICTA
EM 1958 E DESDE 1984 QUE PARTICIPA EM EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS E COLECTIVAS, TANTO
EM PORTUGAL COMO NO ESTRANGEIRO. É UM
ARTISTA QUE USA METÁFORAS PARA REVELAR
AS IDIOSSINCRASIAS DO MUNDO EM QUE VIVEMOS E DE ONDE RETIRA OS MATERIAIS PARA

AS SUAS OBRAS. NA PINTURA DE CURVAL TAMBÉM NADA TEM DE SER O QUE PARECE. DA FESTA DE CORES, IRONIA E HISTÓRIA DA PINTURA
ELE BRINCA COM OS MATERIAIS NUMA LINGUAGEM INFORMAL. MUITAS DAS SUAS OBRAS
SÃO DE GRANDES DIMENSÕES E ALERTAM PARA
O CRESCIMENTO DO CIMENTO E BETÃO, COM
CONSEQUENTE MORTE DAS ZONAS VERDES.
Texto Rui Martins

3 DISCOS
CONCERTO PARA PIANO Nº 2
Rachmaninov

CONCERT BY THE SEA
Errol Garner

MAMA SAID
Lenny Kravitz

Em 1873 nasceu o compositor e pianista
r usso Sergei
Rachmaninov,
que aos 19
anos já se tinha
for m ado no
Conservatório
de Moscovo
com louvor e distinção, recebendo a Medalha
de Ouro da instituição. Liszt e Tchaikovsky
inspiraram-lhe a linguagem musical, presente numa das primeiras obras de destaque:
“Aleko”, estreada quando ainda era muito jovem, no Teatro Bolshoi.
Em Outubro de 1901 apresentou com
enorme sucesso este “Concerto para Piano
Nº 2”. Trata-se de uma das obras de maior
densidade do compositor russo, repleta de
criatividade melódica. É o segundo concerto
de uma série de quatro, com início em 1891.
Este belo concerto foi decisivo na carreira de
Rachmaninov, porque sucedeu a um grande
insucesso, quatro anos antes. A estreia da
Sinfonia Nº 1 tinha sido um desastre, aparentemente por deficiente direcção de Alexander Glazunov.
Rachmaninov demorou muito tempo a recuperar mas depois redimiu-se, com este trabalho notável, que o confirmou como um dos
melhores pianistas da época. Como compositor deixou também o seu nome inscrito
como um dos maiores do século XX. Algumas das suas composições românticas foram
aproveitadas em vários filmes de sucesso.
Exilou-se pouco depois da Revolução de Outubro e reduziu significativamente a produção musical. Rachmaninov foi para os Estados Unidos até 1928, tendo depois viajado
para França e Suiça. Mas foi nos EUA que
viria a fixar residência e onde ficou até à sua
morte em 1943.

Um dos grandes clássicos do
jazz, este disco
foi durante um
longo período
o mais vendido
da história deste
género musical.
Pianista autodidacta, Garner
compôs inúmeras músicas sem saber ler nem
escrever partituras. Apesar disso, tocou e
compôs com ilustres músicos e cantores de
jazz, sendo ainda hoje uma referência para as
novas gerações
De resto, Errol Garner é um caso à parte na
história do jazz. Com um estilo muito à base
do swing, misturou ainda blues e outras tendências, sempre com grande sucesso.
Garner nasceu em 1929, em Pittsbugh, e faleceu em 1977, em Los Angeles. Foi para Nova
Iorque em 1944, altura em que começou a
chamar a atenção do público e de outros músicos. Formou o seu próprio trio, tendo gravado com Charlie Parker, em 1947. Em 1955
gravou este “Concert by the Sea”, considerado
um dos seus melhores álbuns. Influenciou
pianistas como Ahmad Jamal, Ellis Larkins
e Red Garland. O seus principais albuns foram: Concert by the Sea, Misty e 1945, sendo
as suas canções mais conhecidas: Laura,
Misty e All the Things you Are. Garner é
acompanhado por Eddie Calhoun e Eugene
Heard, no contrabaixo, Denzil Best e Kelly
Martin, na bateria.

“Mama Said”,
l a nç ado em
1991, é o segundo trabalho de Lenny
Kravitz. Se, na
altura, ainda
havia dúvidas
quanto ao talento de Kravitz, elas ficaram desfeitas com este disco,
O norte-americano inspirou-se nos anos 70 e
incutiu personalidade e sensualidade às suas
músicas. Conseguiu assim atingir os primeiros lugares nas tabelas nos EUA e em todo
o mundo. Além disso, criou ainda clássicos
como “It Ain´t Over Till It´s Over”, um dos destaques do CD. Todas as músicas do álbum
são autobiográficas e o single “It Ain’t Over Til
It’s Over” chegou ao segundo lugar dos tops.
Kravitz, nascido em Nova Iorque em 1964,
é um cantor e multi-instrumentista. O estilo
retro inclui elementos de rock, folk, soul,
funk, reggae, hard rock, psicadélico e baladas.
Além de ser vocalista e de fazer voz de apoio,
toca muitas vezes todas as guitarras, baixo,
bateria, teclados e percussão dos próprios
álbuns. E já vai em nove.
Kravitz ganhou o Grammy Awards para
“Melhor Performance Rock Vocal Masculino”,
durante quatro anos consecutivos, de 1999
a 2002. Chegou a estar classificado na 93ª
posição no
“VH1’s 100 Greatest Artists de
Hard Rock”. n
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1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
1. O CRN recebeu do Conselho Nacional do Médico
Interno (CNMI) o ofício que se transcreve como Documento 1, dando conta da contratação de médicos não
autónomos para o serviço de urgência. Decidiu solicitar
ao CNE o agendamento do assunto para discussão e
solicitou um parecer à sua consultora jurídica, o qual se
transcreve como documento 2.
2. Remetido pelo Presidente da OM, recebeu o CRN
cópia de carta a ele enviada pelo Presidente da Direcção
do Colégio da Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação, reportando problemas ocorridos no Hospital
de Guimarães (documento 3). O CRN decidiu solicitar uma reunião com o Director Clínico do Centro
Hospitalar do Alto Ave, EPE e enviar aos Directores
Clínicos de todas as unidades de saúde com Serviço de
Medicina Física e de Reabilitação cópia do Manual de
Boas Práticas de Medicina Física e de Reabilitação.
3. Sobre a prática de cirurgia pediátrica em alguns hospitais das regiões Norte e Centro, recebeu o CRN a carta
subscrita pelo Dr. José Manuel Pavão que se transcreve
como documento 4. O CRN decidiu analisar todas as
situações relatadas.
2. DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA
1. Tendo sido comunicada ao CRN a agressão física
de que, no exercício da sua actividade profissional, foi
vítima uma colega, deliberou este Conselho accionar
o seguro existente para o efeito e providenciar todo o
apoio jurídico necessário.

ções de acesso ao referido curso, o CRN deliberou enviar ao CNE o comunicado seguinte, para ser publicado
como nota de imprensa: «Agora que foram anunciadas
em sítio oficial as condições de acesso ao “curso de Medicina da Universidade do Algarve”, cabe à Ordem dos
Médicos (OM) efectuar as seguintes considerações: 1.
Somos de opinião que os cursos de medicina existentes
são suficientes para cumprir cabalmente as necessidades
de formação de médicos para o território nacional. 2. A
criação de novos cursos de medicina deverá cumprir na
íntegra as regras em vigor nos cursos já existentes. Só
assim poderemos evitar a formação de médicos de primeira e de segunda categoria. 3. O critério de selecção,
bem como a preparação de base exigida aos candidatos a
este curso poderá levar ao aparecimento de médicos com
nível de conhecimento e qualidade inferior ao desejável.
4. Pode assim a Universidade do Algarve criar os cursos
que bem entender. Continuará a pertencer à OM a atribuição de título profissional de “médico” a quem exercer
medicina em Portugal».
2. Sobre o assunto “progressão indiciária e o tempo
semanal de trabalho durante o internato médico”, recebeu o CRN cópia do ofício enviado pelo SIM à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) que se
transcreve como documento 5. Adicionalmente, aprovou o parecer elaborado pela sua consultora jurídica,
transcrito como documento 6, e deliberou enviá-lo ao
CNE, com pedido de aprovação também por aquele
órgão da OM.
3. A lista actualizada dos representantes do CRN na Comissão de Verificação de Idoneidades dos Serviços para
o triénio 2008-2010 consta do documento 7.

3. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS

4. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1. O CRN tomou conhecimento da aprovação de um
Curso de Medicina na Universidade do Algarve. Sobre
este assunto, e em particular sobre a questão das condi-

1. O CRN tomou conhecimento da posição assumida
pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a propósito das declarações da Ministra da Saúde sobre médi-
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cos que, através de empresas privadas, prestam serviço
de urgência em vários hospitais do País, apelidando-os
de “mercenários” (documento 8). O CRN deliberou
também enviar ao CNE o comunicado seguinte, para
ser publicado como nota de imprensa: «“Mercenários”
– Resposta à Ministra da Saúde. A OM vem por este
meio manifestar o seu profundo pesar e indignação
pela expressão difamatória e atentatória contra o bom
nome da Classe a que Sua Ex.ª a Ministra da Saúde
pertence, ao referir-se a colegas com a adjectivação
soez de “mercenários”. Tal afirmação, noutras circunstâncias, seria considerada uma violação grave do
Código Deontológico no que se refere à conduta entre
médicos.».
2. Sobre a Reestruturação dos Serviços de Urgência na
Região Norte, em concreto da urgência metropolitana
de Urologia, emitiu o CRN o Comunicado que se transcreve como documento 9 (ofício de igual teor foi enviado aos Directores Clínicos, Directores de Serviço de
Urologia, Presidentes dos CA das unidades hospitalares
e ao Presidente da ARS Norte).

5. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
B – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. Cabendo à SRNOM a organização do Congresso
Nacional de Medicina 2010, o CRN nomeou os colegas António Araújo e Lurdes Gandra para encabeçar a
Comissão Organizadora. Adicionalmente foi proposto
como tema do Congresso «A Ordem dos Médicos para
o século XXI».
F – 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 78 e 79.

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS NÃO AUTÓNOMOS PARA
SERVIÇO DE URGÊNCIA
CARTA DO CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO AO
PRESIDENTE DA OM

DOCUMENTO 1

A/C: Exmo. Sr. Presidente da Ordem dos Médicos
C/C: Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos,
Conselho Regional Centro da Ordem dos Médicos,
Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos

diversas instituições do Serviço Nacional de Saúde persistem em violar esta disposição legal por ignorância (o
que não se compreende) ou por manifesta má fé (o que
não se admite).

Exmo. Sr. Presidente,

Deste modo, o Conselho Nacional do Médico Interno
insta V. Exa. a tomar as medidas que entenda necessárias para pôr cobro a esta situação que ameaça adquirir
cada vez maiores proporções. Assim, propomos:

O Conselho Nacional do Médico Interno tem tido conhecimento através de diversos colegas de que um número crescente de hospitais se encontra a contratar médicos não autónomos para realizar serviço de urgência.
Estes médicos são normalmente internos a frequentar
o Ano Comum ou o primeiro ano da área de formação
específica, a quem não é reconhecido o exercício autónomo de medicina.
Os internos serão aliciados pelo chefe da equipa (normalmente de medicina interna) em que fazem urgência,
sendo abordados no sentido de fazer atendimento em
balcão/triagem (aqui usados como sinónimos, consoante
a designação em uso no hospital). É-lhes habitualmente
prometido que integrarão a mesma equipa com quem
estiveram durante o seu estágio do Ano Comum e, portanto, continuarão a ter apoio dos colegas mais velhos.
Estas horas estarão a ser feitas não como horas extraordinárias no âmbito do contrato que vincula o médico
interno à instituição, mas através de um outro contrato
acerca do qual não conseguimos apurar pormenores.
Aparentemente, a maioria dos médicos fará essas horas
através de uma empresa de prestação de serviços, mas
parecem existir outros hospitais que estão a fazer contratação directa.
Esta prática é ilegal, porquanto estes médicos não estão habilitados a praticar qualquer acto médico fora
do internato (conforme parecer oficiado por V. Exa. à
Directora Regional de Saúde da Região Autónoma dos
Açores em Maio de 2005, que se anexa). No entanto,

UÊ+ÕiÊÃi>Ê«ÕLV>`Ê>Ê,iÛÃÌ>Ê`>Ê"À`iÊ`ÃÊj`VÃÊ
um parecer jurídico acerca deste assunto.
UÊ+ÕiÊiÃÌiÊ«>ÀiViÀÊÃi>ÊÌ>LjÊiÛ>`Ê«ÀÊV>ÀÌ>Ê«>À>Ê
todos os médicos não autónomos inscritos na Ordem,
bem como para os Conselhos de Administração de
todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde.
UÊ >ÃÊÌ>ÊKÊÃi>ÊÃÕwViÌi]ÊµÕiÊÃi>ÊÀi>â>`>ÃÊÛsitas surpresa aos locais suspeitos de contratarem
médicos não autónomos, punindo-se os eventuais
infractores na medida das competências da Ordem.
Confiantes que V. Exa. dará a este assunto a atenção
e prioridade que ele merece, subscrevemo-nos com os
nossos melhores cumprimentos.
P'lo Conselho Nacional do Médico Interno
Rui Guimarães
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Assunto: Médicos Internos não autónomos / contratação para serviço de urgência

DOCUMENTO 2
(4 Mar 2009)

A questão colocada pelo Conselho Nacional do Médico
Interno coloca vários problemas como sejam o da não
autonomia do médico interno e o do regime de trabalho
destes médicos.
Na verdade, quanto à primeira questão e não obstante
o DL 45/2009, 13 de Fevereiro, ter dado nova redacção
ao n.° 2 do artigo 2.° do DL 203/2004 (regime jurídico
do internato médico), certo é que se mantêm as considerações que, a propósito da não autonomia, foram
por nós tecidas nos nossos pareceres de 30/03/2005 e
17/06/2008.
Assim, qualquer situação de trabalho/prestação de serviços/prestação de actividade em que o médico interno
não autónomo seja colocado e que pressuponha a prática de actos médicos autónomos deverá ser considerada ilegal, porque violadora do referido artigo 2.° do
DL 203/2004.
Quanto à questão da prestação de serviços/trabalho,
para além do horário que o médico interno ao abrigo
do seu contrato de trabalho em funções públicas (o anteriormente denominado CAP, contrato administrativo
de provimento), sempre se dirá que a situação descrita
se afigura violar as determinações do artigo 16.° do DL
203/2004.
Com relevância para a questão em apreço, transcrevemse os teores dos n.°s 1 e 2 do artigo 16.° do DL 203/2004
– com a redacção que lhe foi dada pelo DL 45/2009, já
citado –
“1 – Os médicos internos estão sujeitos a horário de 40 horas
semanais.
2 – Os internos do internato médico devem dedicar à formação teórica e prática a sua actividade profissional durante
toda a semana de trabalho e estão impedidos de acumular

outras funções públicas, salvo funções docentes, ao abrigo
do Decreto-Lei n. 0 312/84, de 26 de Setembro, na sua
redacção actual, e em escolas superiores, institutos públicos
e outros estabelecimentos de ensino onde sejam ministrados
cursos ou conferida formação na área da saúde, mediante
autorização nos termos da lei.”
Deste preceito resulta, assim, uma certa obrigação de
exclusividade na medida em que os médicos internos
(todos e não só os não autónomos) “estão impedidos de
acumular outras funções públicas”.
Assim, e considerando que o impedimento é consagrado em termos de “acumulação com outras funções
públicas”, pensamos que o legislador quis remeter e
remeteu para o âmbito do que materialmente é função
pública (seja, actividade que visa assegurar em concreto
a satisfação regular e contínua das necessidades colectivas/públicas de saúde) independentemente do tipo de
vínculo e/ou expediente de colaboração.
Deste modo, mesmo que através do artifício da contratação de sociedades com – as quais os médicos internos
colaboram –, somos do entendimento que os hospitais
não podem ter no serviço de urgência médicos internos,
a não ser que estes se encontrem a cumprir o seu horário de trabalho no âmbito do contrato de trabalho em
funções públicas ou a prestar horas extraordinárias no
âmbito deste mesmo contrato.
Finalmente salientamos que dada a grande relevância
da questão em apreço, somos do parecer que a mesma
deverá merecer um tratamento igual por parte de todas
as Secções Regionais da Ordem dos Médicos até porque
pensamos que um número significativo de médicos internos não respeitará a proibição de acumulação de funções estatuída no n.° 1 do artigo 16.° do DL 203/2004.
Este, s.m.o., o nosso entendimento,
A Advogada,

MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO NO CENTRO
HOSPITALAR DO ALTO AVE – UNIDADE DE GUIMARÃES
CARTA DO PRESIDENTE DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE
Exmo. Senhor Dr. Pedro Nunes
Digmo. Bastonário da Ordem dos Médicos
DOCUMENTO 3

Tomou a Direcção do Colégio de Medicina Física e de
Reabilitação conhecimento de um conjunto de acontecimentos que têm vindo a ocorrer no “Centro Hospitalar do Alto Ave – Unidade de Guimarães” que consideramos de enorme gravidade e que deverão merecer a
melhor atenção por parte de V. Exa. Assim, no âmbito
do processo de “Acreditação da Joint Comission Intemational” do Hospital da Senhora da Oliveira – Guimarães, têm sido produzidos vários documentos, de que
anexamos, a título de exemplo ,“Enfermagem de Reabilitação” e “Comunicação da continuidade de cuidados
entre profissionais”, que para além de graves e grosseiras incorrecções científicas (ex: definições de “síndrome

de desuso” e de “varredura dos membros inferiores”),
preconizam um modelo de actuação em que as competências dos várias profissionais de saúde e as decorrentes relações irão ser completamente subvertidas.
Parece-nos também que o normal relacionamento entre
as diferentes especialidades médicas poderá ser afectado, já que da aplicação das “normas” atrás referidas
resultarão que, por exemplo, a prescrição de uma terapêutica por parte de um médico que foi chamado a
observar um doente internado só poderá ser efectuada
depois de “validada” por outro médico (médico do serviço onde o doente está internado).
Para além dos documentos produzidos, temos a informação de que a atitude dos enfermeiros de reabilitação
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relativamente aos médicos de Medicina Física e de Reabilitação se tem pautado por uma hostilidade crescente.
Foi-nos relatado que recentemente um fisioterapeuta
do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação foi impedido por um enfermeiro de reabilitação actualmente
com funções de chefia de executar uma terapêutica
prescrita por um médico fisiatra, a um doente internado.
Estes documentos e esta atitude, que consideramos
completamente inaceitáveis, parecem ter como objectivo a criação de um serviço hospitalar autónomo de
enfermagem de reabilitação.
Os factos relatados, pela gravidade que revestem e pelo
precedente que abrem, devem merecer uma resposta
urgente, clara e inequívoca da Ordem dos Médicos.

Dado a natureza consultiva da estrutura que representamos, sugerimos que os órgãos próprios da Ordem
contactem directamente a Direcção do Hospital em
causa, de forma a ultrapassar este grave problema.
Manifestamos a nossa disponibilidade para a eventual
realização de uma reunião no Hospital de Guimarães,
com o Conselho de Administração, a Direcção da Ordem, a Direcção do Serviço de Medicina Física e de
Reabilitação e a Direcção do Colégio de Medicina Física
e de Reabilitação.
Com os nossos melhores cumprimentos,
O Presidente da Direcção do Colégio
Francisco Sampaio

PRÁTICA DA CIRURGIA PEDIÁTRICA EM ALGUNS HOSPITAIS
DAS REGIÕES NORTE E CENTRO
CARTA DO DR. JOSÉ MANUEL PAVÃO, CIRURGIÃO PEDIATRA

DOCUMENTO 4
(20 Jan 2009)

Exmo. Senhor
Dr. José Pedro Moreira da Silva
Digmo. Presidente do CR do Norte da Ordem dos Médicos
Com os meus respeitosos cumprimentos, venho apresentar à consideração de V. Exa. o seguinte:
Como é já do conhecimento de V. Exa. e não obstante a
especialidade de Cirurgia Pediátrica se encontrar consagrada há décadas na lei e contar já com dezenas de especialistas, o certo é que esta especialidade tem vindo a
ser praticada em alguns Hospitais Públicos como mera
rotina por médicos de Cirurgia Geral, ou inclusivamente por médicos de outras especialidades.
Tal situação, como V. Exa. bem compreenderá, traduz
não só uma sobreposição às competências dos médicos
Cirurgiões Pediatras, mas sobretudo uma ofensa dos legítimos direitos que as crianças portuguesas têm em ser
tratadas por médicos com a competente especialidade
para o efeito.
Além do mais, correr-se-á até o risco de, com a generalização de tal prática, a própria especialidade de Cirurgia Pediátrica deixar de constituir opção por parte dos
médicos mais jovens, ou até mesmo de perder a própria
natureza da sua autonomia.

E a situação aqui descrita torna-se ainda mais incompreensível quando sabemos que são as próprias
Administrações a pactuarem com ela, senão mesmo
a fomentá-la, com os inconvenientes indesejáveis daí
decorrentes.
Este entendimento não é mera convicção do signatário,
antes assenta no elevado número de doentes operados
e que constam do levantamento mandado efectuar por
V. Exa. ainda que alguns hospitais não tenham sequer
respondido. (anexo 1)
Por último, não posso deixar de fazer sentir a V. Exa. a
incontroversa anomalia que a presente situação constitui, sobretudo se for tido em conta que mesmo havendo
Cirurgiões Pediatras com disponibilidade contratual, as
Administrações hospitalares aqui referidas continuam
a manifestar a sua recusa, sem que alguém, entretanto,
tenha chamado a atenção para o facto.
Na perspectiva de que V. Exa. não deixará de desenvolver as necessárias diligências para que este assunto
seja apresentado a quem de direito e rapidamente sejam
tomadas as mediadas adequadas, renovo os meus cumprimentos e fico ao dispor.
José Manuel Pavão
Cirurgião Pediatra

A PROGRESSÃO INDICIÁRIA E O TEMPO SEMANAL DE
TRABALHO DURANTE O INTERNATO MÉDICO
CARTA DO SECRETÁRIO GERAL DO SIM AO PRESIDENTE DA ACSS
Exmo. Senhor Presidente da Administração Central
do Sistema de Saúde, IP
DOCUMENTO 5
(20 Jan 2009)

É do conhecimento do SIM o entendimento perfilhado pela ACSS quanto à subida de escalão por parte
dos internos do internato médico, no sentido de que
a mesma se não encontra submetida ao regime do art.
1.º, L 43/2005, 29.VIII, na redacção que lhe foi dada
pela L 50-C/2006, 29.XII, logo, inexiste quanto a estes
médicos qualquer impedimento a que sejam posicionados no escalão 2, auferindo a remuneração própria do
escalão 95.

Mas também é do nosso conhecimento que existem
estabelecimentos de saúde onde esta interpretação não
é partilhada, pelo que – dizemo-lo enfaticamente – urge
que essa ACSS explicite e circule a informação da boa
prática por todos os estabelecimentos de Saúde, pondo
cobro a disparidades de abono, perniciosas e incompreensíveis.
Já quanto à duração da semana de trabalho dos médicos
internos, difluente da normação do DL 45/2009, 13.III,
a Circ. Inf.ª 2/2009, 4.III, dessa ACSS, contém doutrina
que, para o SIM, não merece acolhimento.
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Neste caso, a alteração que foi introduzida no art. 16.°/l,
DL 203/2004, 18.VIII, pelo referido DL 45/2009, impõe que a semana de 40 horas se tornou o padrão de
duração do trabalho para estes profissionais, tanto para
os novos contratos, como para os pretéritos, iniciados
antes de 2.1.2009.
Na verdade, esta alteração de redacção produz efeitos “A 2 de Janeiro de 2009” – art. 6.°, DL 45/2009,
tendo este diploma entrado em vigor em 14.11.2009,
sendo certo que a retroactividade, neste particular, não
é consequente já que, obviamente, o tempo, já prestado
efectivamente pelos médicos não é, do ponto de vista
material, recuperável. Está consumido.
Não obstante, a norma em causa dispõe inequivocamente “sobre o conteúdo de certas relações jurídicas,
abstraindo dos factos que lhes deram origens”. Sendo
assim, “entender-se-á que a lei abrange as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor”. Esta é a cristalina disposição do art.
12.°, do Código Civil, aqui pertinente.

Deve ser, urgentemente, revogada e substituída por
outra Circ. Inf.ª de sentido oposto, finalmente conforme
ao pensamento e à expressão do legislador.
O SIM exorta, portanto, a que a ACSS actue com a
brevidade que o presente dissenso reclama, repondo a
legalidade.
Se isto não acontecer, ver-nos-emos compelidos a tudo
fazer para que os médicos intentos, na defesa dos seus
interesses, vejam reconhecidas, e pagas, como trabalho
extraordinário, as 2 horas semanais em excesso que
têm prestado ou venham a prestar, e até integral reposição da sua situação.
Na expectativa da prontidão nas boas soluções que
acima se deixaram enunciadas, apresentamos as nossas
melhores Saudações Sindicais,
O Secretário-Geral
Carlos Arroz

A Circ. Inf.ª em aprece, posterga portanto a citada regra
da boa aplicação das leis no tempo. Não o pode fazer.
Prejudica, como se vê, e sem necessidade de mais desenvolvimentos, os direitos dos médicos internos e não
encontra qualquer fundamento.
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DOCUMENTO 6
(18 Mar 2009)

Assunto: Horário dos Médicos Internos / Decreto-lei
45/2009, de 13 de Fevereiro

aos contratos já constituídos à data da sua entrada
em vigor e que subsistam.

Em relação à questão suscitada pela aplicação da nova
redacção que o Decreto-lei n.° 45/2009 veio dar ao Decreto-lei n.° 203/2004, em especial no que toca à duração semanal do horário de trabalho dos médicos internos, não temos qualquer dúvida em considerar que esta
nova duração tanto se aplica aos médicos cujos contratos foram celebrados desde a entrada em vigor da nova
norma jurídica e/ou da sua publicação, quer aos médicos cujos contratos foram celebrados antes destas datas.

Tal é o que resulta do n.° 2 do citado artigo 12.° e, saliente-se, é matéria em relação à qual a doutrina jurídica
não tem dúvidas, tão pouco disparidades de entendimento, sendo, assim, incompreensível o teor da Circular Informativa n.° 2/2009 de 04.03.2009 da ACSS.

Na realidade, o legislador não salvaguardou no DL
45/2009 tal diferenciação, pelo que deve-se considerar que, tratando-se de uma norma mais favorável aos
trabalhadores não há qualquer óbice à sua aplicação
a todos os contratos que estejam em vigor (seja, eles
antigos ou novos).

Saliente-se ainda que, no nosso entendimento, e considerando que o legislador no DL 45/2009 expressamente
mandou considerar que o horário de 40 horas semanais
produz os efeitos desde 01 de Janeiro de 2009 (sendo
que a lei foi publicada a 13 de Fevereiro, tendo entrado
em vigor no dia seguinte), consideramos que as duas
horas de trabalho prestadas a mais pelos internos no
período compreendido entre 01.01.2009 e 14.02.2009
deverão, a todos os títulos, ser consideradas trabalho
extraordinário e como tal remuneradas.

Na verdade, considerando que a Lei 59/2008, de 11
de Setembro (e que aprova o Regime do Contrato de
Trabalho em Funções Públicas) não contém disposições
especiais quanto à aplicação da lei no tempo, ter-nosemos que socorrer das disposições gerais contidas no
Código Civil.

Assim, nesta parte, também não concordamos inteiramente com o parecer emitido pelo SIM, que omite a
consequência jurídica decorrente de o horário não ter
respeitado o limite (retroactivamente) imposto pela lei
nova e que não podem ser “devolvidas”.

Ora, nos termos do disposto no artigo 12.° do CC e
sendo princípio geral que a lei (nova) dispõe para o
futuro, não podemos esquecer que, no que toca ao conteúdo das relações jurídicas (como é o caso, o conteúdo/
obrigação assumida pelo interno no que toca ao seu
horário de trabalho), a lei nova aplica-se não só aos
contratos que venham a ser celebrados, mas também

A Advogada,
Inês Folhadela
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADES DOS SERVIÇOS
REPRESENTANTES DO CONSELHO REGIONAL DO
NORTE – TRIÉNIO 2008/2010
ANATOMIA PATOLÓGICA: 25757 António Franklim Ribeiro Ramos
ANESTESIOLOGIA: 29111 - José
Manuel Gonçalves Aguiar (HGSA)

DOCUMENTO 7

ANGIOLOGIA E CIRURGIA
VASCULAR: 34192 - José Fernando

Dourado Ramos (HSJ)

CARDIOLOGIA: 27919 - Henrique

José Cyrne Castro Machado
Carvalho (HGSA)
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA: 18096
- Jorge Manuel Santos Magalhães
Antunes Moreira (HSJ)
CIRURGIA CÁRDIO-TORÁCICA:

33259 - Fátima Maria Conceição
Leite Sousa Neves
CIRURGIA GERAL: 34362 - Filipe
Alexandre Sá Santos (ULSHPH)
CIRURGIA MAXILO-FACIAL: 14267
- Adriano Antero Almeida Jorge
Figueiredo (ULSHPH)
CIRURGIA PEDIÁTRICA: 32206
- Maria Fátima Soares Costa
Carvalho (Mª PIA)
CIRURGIA PLÁSTICA
RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA:

29889 - António José Ferreira
Santa Comba (HM)
DERMATOVENEREOLOGIA: 38323 Mónica Ferreira Caetano (HGSA)
DOENÇAS INFECCIOSAS: 25847 João Manuel Rocha Cunha Seabra
ENDOCRINOLOGIA: 31742 - Manuel
Celestino Silva Neves (HSJ)
ESTOMATOLOGIA: 27097 - José
Manuel Barbas do Amaral
FARMACOLOGIA CLÍNICA: 29024 José Pedro Lopes Nunes (HSJ)

GASTRENTEREOLOGIA: 17945 - João

Manuel Teixeira Rodrigues Carvalho
(CHVNG)
GENÉTICA MÉDICA: 25984 - Sérgio
Manuel Madeira Jorge Castedo (HSJ)
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: 30937
- Sónia Maria Nascimento Oliveira
Sousa
HEMATOLOGIA CLÍNICA: 15542 Fernando Júlio Carvalho Príncipe
IMUNOALERGOLOGIa: 14803 - José
Manuel Ferraz Oliveira (HSJ)
IMUNOHEMOTERAPIA: 13398 Manuel Cesar Santos Araújo Campos
MEDICINA DESPORTIVA: 29151 - Basil
Valente Ribeiro
MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO:

22751 - António Pedro Pinto
Cantista
MEDICINA GERAL E FAMILIAR: 20066
- Fernando Manuel Silva Andrade;
20287 - Maria Luciana Gomes
Domingues Couto Carvalho
MEDICINA INTENSIVA: 27935 Francisco José Esteves (CHTAD)
MEDICINA INTERNA: 29211 - Luis
Jorge Santos Grangeia
MEDICINA LEGAL: 31796 - Agostinho
José Carvalho Santos
MEDICINA NUCLEAR: 39915 - Ana
Cristina Carvalho Oliveira (HSJ)
NEFROLOGIA: 30970 - António Jorge
Penetra Baldaia (IPO)
NEUROCIRURGIA: 32484 - Mário
António Leite Resende Martins
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA: 31680Fernando Alexandrino Peixoto
Silveira (HSJ)

NEUROLOGIA: 17776 - Berta Maria
Tomaz Santos Botelho
NEUROPEDIATRIA: 14670 - Célia Rosa
Morais Barbosa (ULSHPH)
NEURORRADIOLOGIA: 31677 - Maria
Luis Seixas Ribeiro Silva (HSJ)
OFTALMOLOGIA: 34882 - Pedro Miguel
Alves Moreira Meneres (HGSA)
ONCOLOGIA MÉDICA:

34381 - José Dinis Bastos Lima Silva
(IPO)
ORTOPEDIA: 35306 - Nuno Paulo
Alegrete Silva (HSJ)
OTORRINOLARINGOLOGIA: 32435 Carla Isabel Ferreira Pinto Moura
(HSJ)
PATOLOGIA CLÍNICA: 27145 - Valquiria
Maria Gita Costa Alves (ULSHPH)
PEDIATRIA: 29950 - José Manuel
Mateus Aparicio
PNEUMOLOGIA: 38890 - José Miguel
Sousa Guimarães
PSIQUIATRIA: 16539 - Carlos Alberto
Pereira
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA: 22742 - Maria Goretti

Machado Dias Maria
RADIODIAGNÓSTICO: 33991 - Paulo
Manuel Peixoto Conceiçãovi Lares
Morgado (HSJ)
RADIOTERAPIA: 26972 - Angelo Paiva
Oliveira (IPO)
REUMATOLOGIA: 25914 - Maria Carmo
Ramos Afonso
SAÚDE PÚBLICA: 17752 - Manuel
Gomes Afonso
UROLOGIA: 33842 - Pedro Alexandre
Simões Vendeira

DECLARAÇÕES DA MINISTRA DA SAÚDE
CARTA DO SIM
ASSUNTO:

Declarações da médica Ana Maria Teodoro Jorge

DOCUMENTO 8
(18 Mar 2009)

Em declarações à Agência Lusa, ontem reveladas e hoje
amplamente reproduzidas na comunicação social, Sua
Excelência a Ministra da Saúde, Dra. Ana Jorge, entendeu referir-se a médicos apelidando-os de “mercenários”.
É esclarecedor um extracto do post da Lusa (9,47,
quarta-feira, 28 de Jan de 2009), que aqui reproduzimos:
“Mais estudantes de Medicina nas faculdades e o seu
encaminhamento para especialidades mais carenciadas,
através da abertura de vagas, são medidas com que a
tutela espera resolver o problema da falta de médicos,
que se agudizou nos últimos anos, essencialmente devido
à “abertura de instituições privadas”.
Ana Jorge reconhece o problema e assume que “o Serviço
Nacional da Saúde (SSNS) não tem, do ponto de vista
financeiro, possibilidade de concorrer com o privado”.
A aposta passa por uma nova definição de carreiras,
cuja proposta deverá seguir “dentro de dias” para os

parceiros, depois de analisados os seus contributos. Até
14 Ana Jorge lamenta que existam no sector verdadeiros “mercenários” que tenham optado por dar “prioridade ao dinheiro” numa referência aos médicos que só
trabalham através de empresas privadas, assegurando
sucessivos bancos de urgências em várias instituições e
por todo o país.
“Chamo-lhes mercenários” disse a ministra lembrando
que a tutela regulou recentemente os pagamentos por
hora destas empresas e definiu regras, como a obrigatoriedade dos hospitais justificarem o recurso a estes
profissionais. “
Ad latere, poderíamos catalogar a responsabilidade
de Sua Excelência a Ministra da Saúde na existência
crescente de médicos que só trabalham através de empresas privadas e, especialmente, nas suas altíssimas
responsabilidades no adiar de soluções que possam,
(fortalecendo o serviço público, dignificando os que ali
exercem, as suas condições de trabalho e a sua carreira
profissional), criar alternativas sustentadas. Pensamos
que não é o momento nem o modo para o fazer.
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Mas há uma questão que não pode deixar de merecer
o nosso reparo, a nossa queixa formal e o nosso directo
apelo para apreciação urgente: sendo dificilmente aceitável, num plano dos princípios, que uma Ministra da
Saúde se refira a profissionais médicos com o termo
“mercenários” é, no nosso entender, intolerável e condenável se o fez mantendo activa a sua responsabilidade
ética e deontológica perante os seus pares, isto é, mantendo activa a sua inscrição na Ordem dos Médicos.

Conselho Nacional de Deontologia e Ética, nos termos
do art. 80° do Estatuto da Ordem dos Médicos, aprovado pelo DL 282/77, de 5.VI, no qual se acolhem os
princípios da correcção e lealdade, a que todos os médicos são obrigados.
Com os melhores cumprimentos,
Carlos Arroz
Secretário-Geral do SIM

Assim, solicitamos a V. Exa. se digne apreciar, ou mandar apreciar, se a médica Ana Maria Teodoro Jorge,
apelidando colegas seus de “mercenários”, se expôs a
crítica ou penalização à luz do art. 107.°/l, do Código
Deontológico da Ordem dos Médicos, aprovado pelo

REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA
NA REGIÃO NORTE
COMUNICADO DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS

DOCUMENTO 9
(5 Jan 2009)

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) teve conhecimento de algumas irregularidades relacionadas com a urgência metropolitana/
regional (UM/R) de urologia.
Foi oportunamente anunciado pela ARS Norte que a
referida urgência iria funcionar como urgência metropolitana das 20-08 horas durante a semana e das 08-08
horas ao fim-de-semana, no Serviço de Urgência (SU)
do H.S. João.
Os médicos envolvidos nesta UM/R seriam oriundos
dos hospitais do grande Porto (H. S. João, Centro Hospitalar do Porto, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, IPO Porto, ULS de Matosinhos, Centro Hospitalar
do Alto Tâmega (H. Padre Américo) e H. S. Sebastião).
Todos os médicos de urologia de todos os Hospitais
referidos, excepto os do Centro Hospitalar do Porto,
participaram na UM/R. No entanto, por algum motivo
que não conhecemos, os médicos do Centro Hospitalar
do Porto ficaram dispensados de participar na UM/R
até 17 de Dezembro.
No dia 17 de Dezembro às 20 horas, e contrariamente à
escala proposta pela ARS Norte, não compareceu ninguém do Centro Hospitalar do Porto para assegurar o
SU na área da Urologia.
Esta pequena resenha histórica serve apenas para levantar algumas questões que nos parecem relevantes,
dado o impacto negativo que a situação pode causar aos
doentes e aos médicos envolvidos:
1. O CRNOM não entende porque é que não participam na UM/R todos os médicos de urologia do grande
Porto aptos para realizar SU;
2. O CRNOM não vislumbra qualquer justificação para
que os médicos do Centro Hospitalar do Porto não
tenham comparecido no dia 17 de Dezembro no SU
da UM/R;

3. O CRNOM considera grave e lamentável que, se os
médicos referidos anteriormente foram em cima da
hora dispensados por “alguém” de realizar o SU na
UM/R, o chefe de equipa do SU do H. S. João e os médicos de urologia que estavam a assegurar o SU no período diurno não tenham sido avisados como mandam
as regras mais elementares da boa educação, éticas,
deontológicas e jurídicas;
4. O CRNOM não teve qualquer papel na definição do
tipo de urgência regional, metropolitana ou outra, ou
até do local onde aquela ficaria sediada. No entanto, é
competência da Ordem dos Médicos através dos seus
Colégios da Especialidade, definir regras claras relativamente à forma como se processa o SU nas diferentes
especialidades, nomeadamente a composição a que
devem obedecer. A Ordem dos Médicos deveria ter sido
consultada nesta matéria e na actual situação;
5. O CRNOM, embora não seja responsável pela relação que se tem vindo a deteriorar entre colegas da
mesma ou diferentes especialidades, não pode continuar a permitir comportamentos públicos eticamente
inaceitáveis;
6. O CRNOM não pode continuar a assistir passivamente aos avanços e recuos sem qualquer explicação
numa matéria de tanta responsabilidade como é a UM/R
de urologia que se destina a todo o Norte do País;
7. De facto, não parece existir neste momento, e que
seja do nosso conhecimento, uma urgência de urologia
a funcionar 24 horas no Distrito de Braga, Viana do
Castelo, Bragança ou Vila Real;
8. Assim, parece da mais elementar justiça apelar ao
bom senso de todos os envolvidos neste aparente complexo processo, no sentido de rapidamente a situação
ser resolvida da forma mais eficaz e sem perdas para o
sistema nacional de saúde.
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
02 Fevereiro Reunião da
Sociedade Portuguesa de
Coloproctologia

27 Abril Reunião da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER

28 Abril Debate sobre a
“Eutanásia” - AEFMUP

Exposições:

07 Fevereiro Reunião do
Serviço de Imunoalergologia do
Hospital de S. João

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM

06 e 07 de Fevereiro I
Jornadas de Pediatria – Inst. CUF

17 Fevereiro Plenário das
Ordens Profissionais - FORNOP

10 Fevereiro Reunião das
Sociedades Europeias de
Neonatologia e Perinatologia

20, 27 Fevereiro Curso de
Pós-Graduação em Controlo
e Melhoria da Qualidade em
Unidades de Saúde

13 e 14 Fevereiro Congresso
Nacional de Cirurgia Raquidiana
Minimamente Invasiva
16 Fevereiro Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia
19 Fevereiro Reunião de
Oftalmologia
20 Fevereiro Reunião
“Epilepsia na Ordem”
20 Março Assembleia Geral
- Associação Portuguesa de
Cirurgia de Ambulatório
26 Março Sociedade Portuguesa
de Coloproctologia
27 Março Reunião
InterHospitalar do Norte
30 e 31 de Março 3º Curso
de Actualização em Doença
Vascular Cerebral HSJ
18 Abril Reunião da Sociedade
Portuguesa de Cirurgia
20 Abril Reunião da Comissão
Nacional de Coloproctologia

03 a 16 Fevereiro Exposição de
Fotografia de Miguel Louro
01 a 26 Março Exposição de
Pintura de Prof. Pinto de Sousa
27 Março a 09 Abril Exposição
de Pintura de Pintura de Isabel
Lobo
06 a 25 Abril Exposição de
Pintura de Dr. Pantoja Rojão

02 Março Reunião - O Futuro
dos Sistemas de Saúde - Desafios
ao Financiamento da Saúde

18 a 24 Abril Exposição de
Pintura de Ricardo Leite

06, 07,13, 14, 20, 27, 28 Março
Curso de Pós-Graduação em
Direito da Medicina

Concertos:

27 Março Conferência –
Responsabilidade por Actos
Médicos
04 e 18 Março Curso PósGraduado de Actualização “A
Medicina Baseada na Evidência:
Princípios e Prática”
01, 13, 28 Abril Curso PósGraduado de Actualização “A
Medicina Baseada na Evidência:
Princípios e Prática”

20 Março Concerto de Canto
e Piano - Cecília Pontes e José
Maria Parra
Outros Eventos:
05 Fevereiro Lançamento do
Livro “Na Brancura do Papel” –
Dr. Armando Pinheiro
12 Março Lançamento do Livro
“Até o Diabo Tem as Malas
Feitas” – Dr. Henrique Pinto

20 Abril Conferência –
Consentimento Informado
23 Abril Debate – Urgências
Regionais, Urgências
Metropolitanas

23 Abril Reunião de
Oftalmologia do H. S. João

CLASSIFICADOS

7.º CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ACUPUNCTURA
E MOXIBUSTÃO
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS) - UP
Universidade de Santiago de Compostela–Master de Acupunctura
Sociedade Portuguesa Médica de Acupunctura (SPMA)
Ordem dos Médicos
A criação de Competência Médica em Acupunctura pela Ordem dos Médicos em 14 de Maio de
2002 justifica a instituição desta pós-graduação.
São objectivos deste curso promover e desenvolver os conhecimentos de Acupunctura na
vertente assistencial e de investigação clínica. O
programa baseia-se no modelo de curso de pósgraduação aprovado pela Ordem dos Médicos
para acesso à Competência.
Este curso encontra-se homologado no âmbito
do Processo de Bolonha (30 ECTS).

Destinatários: Licenciados em Medicina inscritos na Ordem dos Mé`VÃÊUÊCandidaturas: 1ª fase de 15 de Junho a 10 de Julho; 2ª fase de
Ó{Ê>ÊÓnÊ`iÊ}ÃÌÊV>ÃÊ >>ÊÛ>}>ÃÊ«ÀÊ«ÀiiV iÀ®ÊUÊCurriculum com
o máximo de 3 páginasÊUÊSelecção de candidatos: 1ª fase até 22 de
Õ ÆÊÓ§Êv>ÃiÊ>ÌjÊ{Ê`iÊ-iÌiLÀÊUÊInscrições: 1ª fase de 3 a 14 de Agosto;
Ó§Êv>ÃiÊ>Ê£äÊiÊ££Ê`iÊ-iÌiLÀÊUÊPropina:ÊÓ{ääÊiÕÀÃÊUÊNúmero de
vagas: 25 s $URAÎÍOÊÎääÊ À>ÃÊUÊHorário: 6ª feira de tarde, Sábado e
}Ê`iÊ> KÊUÊLocal:Ê*ÃÀ>`Õ>XªiÃÊ`Ê -ÊUÊCalendário:
VÊiÊ"ÕÌÕLÀÊ`iÊÓäänÊUÊInformações: Dra. Zélia Lopes / ICBAS.
Largo Abel Salazar n.º 2 · 4099-003 Porto. Tel: 222062221 / 932062204
(zmlopes@icabas.up.pt)
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VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
04 Maio Reunião da Comissão
Organizadora do XVII Congresso
Nacional de Medicina Interna
06 a 08 Maio XXI Jornadas de
Ortopedia
14 Maio Comissão Clínica
para o Ensino e Formação em
Hospitalização Privada
14 Maio A Medicina Dentária
em Portugal - Que Futuro e qual
o papel da Ordem dos Médicos
Dentistas
16 Maio 2.ª Reunião Casos Clínicos da Secção de
Reumatologia Pediátrica SPP
18 Maio Reunião da Comissão
Organizadora do XVII Congresso
de Medicina Interna
22 Maio Reunião de
Endocrinologia Pediátrica
22 Maio Reunião InterHospitalar
do Norte
29 Maio USFAN – Unidades
de Saúde Familiar – Associação
Nacional
30 Maio Reunião – Ordem dos
Médicos Veterinários
30 Maio Reunião de Médicos
Pediatras

29 Junho Reunião da Comissão
Organizadora do XVII Congresso
de Medicina Interna
03 e 04 Julho Jornadas de
Actualização em Perturbações do
Comportamento Alimentar
13 Julho Reunião da Comissão
Organizadora do XVII Congresso
de Medicina Interna

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER
Exposições:
01 a 22 Maio “I Exposição de
Arte Fotográfica” [Hall do Salão
Nobre, Galeria e Corredores]
01 a 30 Junho Exposição Arte
Médica

22 Julho 1.º Encontro de
Estudantes Nacionais de
Medicina no Estrangeiro

13 a 26 de Julho Exposição de
Pintura de Prof. Doutor Mário
Pimentel [Corredores]

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM

11 a 25 de Julho Exposição
Colectiva de Pintura: Teresa Eça e
Emília Catarino e outros artistas
internacionais [Galeria]

12 Maio FORNOP –
“Reabilitação Urbana”
18 a 21 Maio Eleições para os
Colégios de Especialidade
19 Maio Curso Pós-Graduado
de Actualização “A Medicina
Baseada na Evidência: Princípios
e Prática”
22 e 23 Maio Curso de
Comunicação – Doenças
Oncológicas – CNDO – Alto
Comissariado da Saúde

Outros Eventos:
15 Maio Lançamento do Livro
“Pérolas da Vida de um Médico”
– Dr. Reis Lima
22 Maio Lançamento dos Livros
“Planalto” e “Lua Nova” – Prof
Doutor José Alves

26 Maio Conferência “Erro
Médico” – Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira
20 Junho Dia do Médico

9
0
0
2
a
c
i
d
é
M
e
t
Ar

nho de
todo o mês de Ju
s realiza durante
ico
éd
M
s
do
em
rd
ica.
al do Norte da O
sição de Arte Méd
suas
A Secção Region
ressos, a VII Expo
rticipam com as
ng
pa
Co
e
e
qu
ra
s”
ltu
ico
Cu
éd
m
de
s
ro
sta
nt
rti
Ce
“a
no
er
,
ov
2009
r e prom
stina-se a divulga
dessa
Esta exposição de
tografia, etc.).
fo
,
ão, contribuindo
ra
ltu
cu
tura, es
a visitar a exposiç
os
ad
id
nv
obras de arte (pin
co
te
.
estão naturalmen
rais da sua Ordem
Todos os Colegas
s actividades cultu
da
to
en
m
vi
ol
dos!
nv
a presença de to
forma para o dese
Contamos com
s
Miguel Guimarãe

80

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
Grupo de Hotéis BELVER
Porto - Curia- Lisboa
Telf. 228348660 ∙ Fax 228348669
www.belverhotels.com
DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Hesperia La Toja Thermal Spa*****
Isla De La Toja, Pontevedra
Telf. 0034 986730050
Fax 0034986731201
hotel@granhotelhesperia-latoja.com
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
DESCONTOS ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Hotel Santana****
Azurara, Vila do Conde
Telf. 252640460
geral@santanahotel.net
DESCONTOS ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

www.hoteisajuda.com

ANIMAÇÃO CULTURAL

DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

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

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

SERVIÇOS DIVERSOS

OUTROS

CONDIÇÕES E TARIFAS ESPECIAIS

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

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

SERVIÇOS DIVERSOS

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

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
CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTOS ESPECIAIS

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

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

LIVRARIA

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

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

DESCONTO DE 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

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

Grupo de Hotéis D’Ajuda****
Ilha da Madeira
Telf. 291708000

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

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

• Prç. D. Filipa de Lencastre, n.º 42 Porto
• Av. Almirante Gago Coutinho,
59-D, Lisboa

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 %

DESCONTO 10% (SÓ COMERCIALIZA LIVROS)

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

