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EDITORIAL

CASA ARRUMADA E RENOVADA
Caros Colegas
Nesta altura, a Secção Regional do Norte tem a
“casa arrumada”.

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente do CRNOM

Nos últimos anos estivemos a organizar, a rever, a
corrigir e a lançar sementes para que esta Secção
Regional possa prosseguir a sua caminhada. Estamos agora em condições de sermos ainda mais
interventivos nas questões que a todos nós interessam. Por isso, queremos também estar mais
próximo dos colegas e permitir que esta Secção
Regional contribua para uma melhor resposta
aos anseios e expectativas de todos, com menos
burocracia e menos deslocações. Para isso, aproveitamos a “boleia” das novas tecnologias.
O nosso site vai mudar brevemente, possibilitando a todos um melhor conhecimento do que
fazemos, do modo como intervimos, e facilitar
o pedido de pareceres e documentos de que necessitem. Lá encontram informação interna e
institucional actualizada; maior comodidade em
aceder e resolver questões jurídico-legais; rever
o melhor das conferências, debates e exposições
aqui ocorridos; conhecer e consultar artigos publicados nas principais revistas científicas, assim
como saber como se fala e quem fala de saúde
nos órgãos de comunicação social. Aproveitem e,
com simples cliques, viajem pelos espaços desta
Casa que é de todos nós. Espreitem os jardins,
os espaços de lazer, as salas de conferência e de
trabalho (sempre à vossa disposição), os bares,
o hotel, o restaurante... também eles renovados
para melhor vos servir.
Dotámos esta Secção Regional com mais uma
sede, no Distrito de Vila Real, que veio fazer
companhia à “velha” sede de Braga, e já estamos
em negociações para adquirir, ainda este ano,
uma nova sede em Viana do Castelo. A de Bragança é a próxima meta.
Estou motivado com as mudanças que advêm
com o novo Diploma das Carreiras Médicas,
assumindo como certa a defesa de um modelo

adaptado a uma nova era, mas não abdico de
negociações contínuas com o Ministério da
Saúde, em colaboração com os Sindicatos, nem
tão pouco da garantia de uma carreira única para
instituições públicas e privadas.
Assumidamente, preocupado estou com o recém-publicado decreto-lei n.º 279/2009, de 6 de
Outubro, que regula a criação e fiscalização das
unidades privadas de saúde. Dita o mesmo que
toda a competência nesta matéria passa para a
Entidade Reguladora da Saúde, Administrações
Regionais de Saúde e Administração Central do
Sistema de Saúde.
Esta nova regulamentação exclui assim a Ordem
dos Médicos – que, note-se, não foi ouvida em
qualquer fase do processo – da avaliação da qualidade dos actos médicos praticados. Temo que
com esta nova realidade possa de algum modo
priorizar-se aspectos burocráticos e pagamento
de taxas em detrimento do rigor técnico e superior interesse dos doentes.
A revisão do Estatuto Disciplinar dos Médicos
continua também no horizonte e vai obrigar a
uma discussão ampla entre todos.
Adiada não pode ficar por muito mais tempo a
reflexão sobre o direito dos médicos prescreverem os medicamentos que entenderem e os mais
adequados a cada doente. Por isso, receitar genéricos, sempre que possível, é imperativo, porque
assim determina uma política correcta de saúde.
A prática diária tal o prova e nos desafia.
Diariamente, também, enfrentamos agora o desafio da Gripe A. A nova estirpe abalou o Verão,
a organização dos serviços e políticas de saúde,
impõe receios para o Outono/Inverno... Estaremos preparados? Que papel desempenham os
serviços e cada um de nós? Os grupos prioritários e as prioridades da vacinação? Há doses para
todos? E as próprias vacinas são seguras ou não?
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COMUNICADO DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE
No editorial e no texto explicativo sobre a questão da
AMA, publicados na Revista da Ordem dos Médicos
de Julho/Agosto, o Bastonário da OM faz várias afirmações inexactas que envolvem a SRC-OM e a SRNOM, pelo que obrigam a uma reposição da verdade
dos factos.

Obrigatoriedade na imunização? Foram algumas das muitas
questões para as quais tentamos
encontrar resposta, ou pelo menos dar pistas, num grande debate
promovido em Setembro e que pode
‘espreitar’ melhor, nas páginas desta
edição.
Quando falamos da organização dos cuidados primários – a estrutura primordial
do Serviço Nacional de Saúde – é preciso lembrar que o projecto das Unidades de Saúde Familiares é inovador, com um diferente regime
jurídico de organização e funcionamento, bem
como os incentivos aos profissionais envolvidos.
Mas vão tardando a serem plenamente cumpridos e, como se trata de uma adesão voluntária,
gostaríamos de ver salvaguardadas as garantias,
os direitos e o regime de trabalho dos não aderentes, tendo especial atenção à manutenção dos
locais de trabalho, horários ainda que flexíveis e
lista de utentes, sob pena de estragarmos o que
parecia ser promissor.
Finalmente, chamo a vossa atenção para o esclarecimento e posição do CRNOM sobre o assunto que tem feito correr tinta, ainda que às
vezes esbatida – A polémica questão da AMA.
Ver o nosso Comunicado na caixa ao lado.
Termino, agradecendo a confiança que em
nós depositaram e espero que a nova imagem
da nossa Secção Regional possa ser do vosso
agrado.

A SRN-OM vem esclarecer que o documento que foi
presente ao Conselho Nacional Executivo de 10 de
Fevereiro de 2009, em reunião com os Sindicatos, teve
origem na SRN-OM e não na SRC-OM.
O Bastonário sabe perfeitamente, porque lhe foi comunicado, que o documento foi formalmente aprovado
em reunião prévia do Conselho Regional do Norte e
que foi formalmente apresentado durante a reunião do
CNE pelo Presidente da SRN-OM, pelo que não se entendem as razões pelas quais, no seu editorial da ROM
de Julho/Agosto, o Bastonário produza uma afirmação
em sentido distinto e inexacta.
A SRN-OM confirma que a proposta de acordo de
princípios da OM com os Sindicatos Médicos foi aprovada após a introdução de alterações minor que em
nada alteraram o sentido do texto inicial.
Relativamente à questão da participação do Bastonário no Conselho de Administração da AMA, a SRNOM vem reafirmar publicamente que o CNE não foi
ouvido pelo Bastonário antes do mesmo aceitar a respectiva eleição, pelo que é totalmente ilegítimo que se
pretenda transmitir uma mensagem sujeita a interpretações dúbias.
Para que não restem quaisquer dúvidas, transcreve-se
o texto da acta do CNE de 30 de Maio de 2006: “O Dr.
Pedro Nunes informou ainda que irá aceitar o convite
para integrar o Conselho de Administração da AMA”.
Pelo texto da Acta, que traduz, de facto, a realidade,
confirma-se que não houve qualquer discussão acerca
deste assunto e que a opinião do CNE não foi auscultada. Nessa altura, o CNE nem sequer foi informado
de que o cargo era, de alguma forma, remunerado,
nem em que moldes se fazia essa remuneração.
Desta forma, não é aceitável que a Ordem dos Médicos, enquanto instituição, seja envolvida em qualquer
questão jurídica relacionada com esta matéria.

Até Sempre!
José Pedro Moreira da Silva

O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
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DESTAQUE

NOVO SITE DA SRNOM COM DESIGN
VIRTUAL, INOVADOR E EFICAZ

GERAÇÃO 3D
SEJA BEM-VINDO À TRIDIMENSIONALIDADE. O NOVO SITE DA SRNOM ENTROU
NO MUNDO 3D. A RENOVAÇÃO VAI PERMITIR NAVEGAR VIRTUALMENTE DENTRO DAS
INSTALAÇÕES DA SRNOM. COM A AJUDA
DE UM NAVEGADOR EM VERSÃO IPHONE
É TAMBÉM POSSÍVEL O ACESSO A TODO O
TIPO DE INFORMAÇÃO, COLOCADA ESTRATEGICAMENTE EM PLACARDS VIRTUAIS.
Texto Rui Martins

O novo site da SRNOM tem agora um design moderno, inovador, apelativo e eficaz, que permite
uma experiência mais funcional. Os movimentos

de entrada e saída das salas dos edifícios recorrem a
uma tecnologia de panorama, desenvolvida a partir
do que já se usava nos museus. Fácil de percorrer,
é possível reconhecer os diferentes espaços das instalações (anfiteatro, espaço de exposições, sala de
convívio do bar, restaurante, secretaria, etc.), com
todo o tipo de movimentos panorâmicos. Para isso
foram adaptadas várias fotografias de cada sala,
captadas com lentes próprias e colocadas em menus
apresentados numa espécie de iphone, que serve de
cicerone durante a navegação.
Foram criados vários grupos de menus (Secretaria,
Conferências, Comunicações, Exposições e Departamento Jurídico, por exemplo) e existe ainda uma
base de dados, accionada através de um login. Isso
permite interactividade privada entre médicos, envio personalizado de comunicações, mensagens e
convites.
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Por exemplo: quando
se clica em Comunicações, há um moviAo realizar o “Login” os utilizadores têm acesso a
mento que nos conduz
um conjunto importante de funcionalidades como
à entrada do edifício e
a consulta de quotas ou a interactividade entre
nos leva depois à sala
médicos.
da Presidência. Num
enquadramento específico de câmara de filmar, o presidente faz a respectiva comunicação. Se pretendermos chegar à
Secretaria, um zoom conduz-nos ao espaço virtual,
onde podemos ver um “display” com os menus,
como se estivessem afixados num placard. Depois é
só escolher, entre contactos, eventos, quotas, estatutos, formulários para preencher, etc.
Esta nova tecnologia em 3D permite ao utilizador
sentar-se virtualmente num sofá da SRNOM e folhear a Revista Nortemédico. E não se surpreenda
se vir alguém sentado ao lado a fazer o mesmo.
Virtualmente falando, claro. Existem ainda subgrupos dentro do menu da revista que permitem
imprimir uma página ou mesmo imprimir toda a
edição. Também é possível o acesso a hiperlinks
onde se podem comentar os artigos, num espaço de
interactividade.

Não falta a sala de convívio do bar, com a
placa com os nomes dos fundadores, e a biblioteca tem a particularidade de se adiantar virtualmente à realidade. O espaço físico
ainda está em construção mas a Internet
permite o acesso a uma das novidades deste
novo site: a consulta de todo o tipo de notícias dos media sobre saúde, num “clipping”
que poderá ser de grande utilidade. O menu
Biblioteca dará também destaque a notícias
relevantes no plano internacional.
Se navegarmos para o edifício das Exposições podemos apreciar as obras e obter as
mais diversas informações sobre elas, com
links disponíveis para compras, reservas,
etc. Estará também disponível um histórico
sobre exposições.
Na Sala de Conferências é possível o acesso
aos vídeos. A imagem fará um zoom virtual na tela
onde na realidade se fazem as projecções. Como algumas conferências são longas, estarão disponíveis
resumos editados pelo CRNOM.
O Departamento Jurídico tem também um espaço
próprio de grande utilidade, com tudo sobre legislação, estatutos, publicações em Diário da República,
etc. Neste espaço há também a possibilidade de se
abrirem janelas para videoconferências.
As instalações da SRNOM são aprazíveis e, por isso,
nada melhor do que um passeio virtual por um
espaço exterior ímpar no centro da cidade do Porto.
Algo que até poderá abrir o apetite para uma visita
ao Restaurante, que tem direito a menu próprio.
Serão facultados ficheiros com as ementas e cartas
de vinhos, numa mais-valia que não deve ser descurada.
Para se ter realmente uma ideia da evolução do novo
site da SRNOM basta pensar na navegação nos sites
mais caprichados, mesmo os que recorrem às mais
modernas animações que se vêem na Web. A coisa
não passa de um certo nível... Agora compare-se
com a navegação de algum destes jogos recentes de
computador. Deu para ver a diferença? n
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DESTAQUE

CASA DO MÉDICO,
JARDINS, PISCINA E
FUTURA BIBLIOTECA

RENOVAÇÃO
DAS
INSTALAÇÕES
EVOCA SONHO
DE HÁ 33 ANOS
AMADEU CAMPOS COSTA
CONTOU TODOS OS TOSTÕES
MAIS DO QUE UMA VEZ. FEZ
CONTAS E MAIS CONTAS E
NEM QUERIA ACREDITAR NA
QUANTIDADE DE DINHEIRO
QUE AINDA FALTAVA PARA
CHEGAR AOS 60 MIL CONTOS.
A COMPRA DE UM TERRENO
PARA CONSTRUIR A CASA DO
MÉDICO NÃO PASSAVA DE UM
LINDO SONHO.
Texto Rui Martins s &OTOGRAla António Pinto

Corria o ano de 1976, quando um grupo de médicos resolveu despir a bata e pousar o estetoscópio. Juntaram-se para comprar a Quinta da Arca de
Água. Era lá que queriam instalar a renovada sede
nortenha da Ordem dos Médicos, que sucedia ao
Sindicato/Ordem, emergente da revolução do 25
de Abril.

Mas o prognóstico era reservado. Era preciso pagar
60 mil contos. O grupo
de sócios fundadores era
vasto. Liderados por Amadeu Campos Costa criaram
uma comissão e todos contribuíram com 50 contos.
Mas a terapêutica não foi
suficiente, apesar de todos
os esforços.
A comissão não teve outro
remédio. Em Agosto de
1981 escreveu uma carta a
dar conta do insucesso da
iniciativa. O dinheiro seria
devolvido aos que tinham colaborado.
António Gentil Martins, que na altura era presidente da Ordem dos Médicos, leu a notícia e propôs
de imediato reunir todo o dinheiro disponível nas
Secções Regionais do Centro e do Sul. Numa notável manifestação de solidariedade, a proposta teve
aceitação unânime. A Secção Regional do Norte
conseguiu concretizar o sonho. Primeiro foi a aquisição da quinta e depois a recuperação do palacete.
Amadeu Campos Costa liderou uma equipa que fez
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história. Dela fizeram parte também Aníbal Justiniano, Artur Osório de Araújo e
José Remísio Castro Lopes.
Agora, quase 24 anos depois, a Ordem
dos Médicos possui um enorme património imobiliário, valorizado com a inauguração, há 12 anos, da Casa do Médico.
Mais recentemente foi comprada uma
outra casa, que fazia parte da quinta mas
ainda pertencia a um particular. É lá que
vai ficar a futura biblioteca. Os contos
deram lugar aos euros. O mais recente
negócio custou cerca de um milhão de
euros.

CASA DO MÉDICO
MULTIFUNÇÕES
A Casa do Médico é uma infraestrutura
com grande potencial de utilização. Além
de integrar um pequeno hotel, com 45
apartamentos e 10 quartos disponíveis, o
espaço está também vocacionado para a
cultura, lazer e convívio.
O serviço hoteleiro é o ideal para os médicos que se desloquem ao Porto por razões profissionais. Os apartamentos são
muito funcionais e confortáveis, com
quarto, sala, kitchnette, casa de banho,
lugar de garagem e uma sala de arrecadação. Dos 45 apartamentos existentes,
22 foram vendidos a médicos, que adquiriram o título de habitação vitalícia. Os
restantes pertencem à Ordem dos Médicos e podem ser arrendados por 540
euros mensais.
Para quem tiver uma estadia mais curta
pode utilizar um dos dez quartos disponíveis, por 55 euros (singles) ou 65 euros (duplos). O paisagismo dos quartos,
digno de um belo postal, beneficia de
vistas em qualquer direcção. A grande
vantagem deste serviço é que está tudo

inserido num enquadramento invulgar, embora os
médicos nem sempre tirem o melhor partido disso.
Ou porque ainda não conhecem ou porque já não
se recordam que ele existe.
O espaço vai de encontro ao ideário antigo de algumas centenas de médicos, que transformaram o
sonho numa realidade verdejante, calma e resguardada, no meio de uma cidade frenética e cada vez
mais urbanizada. Este enclave paradisíaco liberta
o perfume de belíssimos jardins e fornece ainda o
oxigénio que revitaliza os sentidos. Quem pernoita
na Casa do Médico parece esquecer que está no centro do Porto. Ainda por cima a localização é óptima
e os acessos são fáceis, estão mesmo ali à mão.

GALERIAS, SALAS
JARDINS E PISCINA
O alojamento faz inveja aos melhores empreendimentos da cidade, com terraços prontos a serem calcorreados, em aprazíveis passeios que nos podem
levar até um jardim interno. Tudo muito espaçoso
e tratado com bom gosto, onde nos podemos sentir
praticamente em casa.
O empreendimento inclui ainda um salão nobre,
com 330 m2 e com capacidade para 250 lugares,
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NOTÍCIAS

muito bem equipado e com todo o tipo de logística.
Existem várias outras salas de apoio, que se adaptam funcionalmente a uma grande diversidade de
eventos, desde congressos, conferências, seminários, exposições de arte, reuniões, recitais e concertos. São espaços versáteis e equipados para eventos
de pequena e média escala, cedidos gratuitamente
às sociedades científicas. Podem ser também arrendados para cocktails, casamentos, baptizados,
banquetes ou outro tipo de eventos.
Qualquer iniciativa profissional encontra na Casa
do Médico boas condições, num ambiente confortável e de um profissionalismo marcante. E nunca
é demais recordar que as instalações estão disponíveis mesmo para as actividades não médicas.
Da sofisticação à descontração vai um pequeno
passo, porque o local é privilegiado para descontrair ao final da tarde. Há uma galeria de 280 m2
com acesso a jardins, um lago e uma piscina digna
de um hotel de alto nível, muito soalheira, com
balneários de apoio, um relvado bastante espaçoso
e protegido do vento, excelente para banhos de sol
e alcançar um estado zen. Existem também dois
courts de ténis, bem equipados mas pouco aproveitados pelos médicos.

RESTAURANTE RENOVADO
CAPRICHA NA SUGESTÃO
DO DIA
Bom atendimento, boa qualidade, bom estacionamento e bom preço. Estes são os quatro factores
fundamentais para um bom restaurante. Ingredientes que sobram na SRNOM. Quem lá vai… sai com

o estômago bem almofadado e o
preço não ofende o bom senso.
Talvez muitos não saibam mas o
restaurante da SRNOM não é exclusivo de médicos. Agora a sala
até surge renovada, com nova
imagem, através de uma decoração minimalista, com cores
suaves, muito bem organizada
visualmente e que não perde no
conforto. O espaço é funcional
mas não nos distrai daquilo que é
essencial: saborear e desfrutar a refeição.
À chegada é fornecido um aperitivo, servido na intimidade de um bar contíguo ao restaurante. Em
atmosfera requintada, num espaço elegante e com
traços britânicos, somos convidados a escolher a
iguaria proposta por um serviço de excelência. Depois, através de uma boa articulação entre a sala
e a cozinha, as pessoas são levadas para a mesa,
quando a degustação está pronta a ser servida.
Depois das obras a que o espaço esteve sujeito se-
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gue-se agora um ambiente calmo e pacífico, para
um máximo de 24 pessoas. O padrão de qualidade
é elevado, com pessoal formado e habilitado para
uma boa performance. Há várias inovações ao nível
do serviço, com destaque para um maior enfoque
no design da composição do prato, harmonia de
sabores e criatividade na conjugação das cores dos
alimentos.
Cláudio Borges é o chefe de sala e fala com orgulho
das inovações introduzidas: “Ao almoço damos a
sugestão do dia, que normalmente é bem aceite pelo
cliente. À noite servimos mais à carta”.
As especialidades da casa são facilmente evocadas
por Cláudio Borges: “O polvo à lagareiro, tornedó,
arroz de tamboril e o rosbife são os pratos mais
apreciados”.
O vinho da casa, “o Montinho de S. Miguel”, é muito
requisitado e temos também uma carta muito diversificada e preenchida, com destaque para o Muxagat, um vinho que não é fácil de arranjar mas que
para nós é uma referência”, revela o chefe de sala.
Da equipa faz parte o cozinheiro Sérgio Pedrosa.

Em Inglaterra aprendeu a manipular os alimentos
com a destreza de um cirurgião. Por cá adaptou-se
com sucesso à gastronomia tradicional portuguesa.
Agora prepara e confecciona as iguarias com uma
competência reconhecida.
O serviço de excelência é coordenado por Teresa
Mendes, responsável pelo “catering” e a quem compete coordenar também a organização de eventos.
“Temos ementas para todo o tipo de acontecimentos, desde coffee-breaks a buffets, para todo o tipo
de grupos de pessoas”.
Ora como “as instalações são excelentes, com salas
óptimas para jantares de empresas, o serviço só não
é mais solicitado talvez por não ser ainda muito
divulgado, até porque não se destina apenas a médicos”, diagnostica.
“Os preços, tendo em conta o serviço prestado, assim como as condições envolventes, mostram que
este serviço é praticamente imbatível em relação ao
que se pratica no mercado”, acrescenta.
Os aniversários, casamentos, baptizados ou jantares de empresas “são servidos dentro do mesmo
conceito diferenciador do normal funcionamento
da sala de jantar. O pessoal tem uma formação de
qualidade e presta um atendimento competente e
eficaz. Não é ao despacha…” revela Teresa Mendes.
Usar as instalações da SRNOM para alguns dos
momentos mais importantes da vida é desfrutar
de um atendimento personalizado, dentro de um
enquadramento paisagístico de sonho, que ocupa
praticamente um quarteirão inteiro da zona da Arca
D’Água. Um local privilegiado no centro do Porto
também pelos fáceis acessos, estacionamento cinco
estrelas e por uma certa alquimia de cores e de sabores. n
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ENTREVISTA

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE
MÉDICOS AUDITORES E CODIFICADORES,
FERNANDO LOPES

ACTIVIDADE DOS
CODIFICADORES DEVE SER
RECONHECIDA PELA ORDEM
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS
AUDITORES E CODIFICADORES CLÍNICOS
QUER QUE A ORDEM REGULAMENTE A ACTIVIDADE, CRIANDO ESTA NOVA COMPETÊNCIA.
UMA FORMA, SEGUNDO FERNANDO LOPES,
DOS MÉDICOS CODIFICADORES VEREM A SUA
FORMAÇÃO RECONHECIDA, MAS TAMBÉM
UM MEIO PARA IMPEDIR QUE OUTROS PROFISSIONAIS, SEM A FORMAÇÃO ADEQUADA,
POSSAM SER CONTRATADOS PELAS ADMINISTRAÇÕES HOSPITALARES, PARA CODIFICAR PROCESSOS CLÍNICOS. EM ENTREVISTA
À NORTEMÉDICO, FERNANDO LOPES FALA
SOBRE O PAPEL DOS CODIFICADORES NO FINANCIAMENTO ATRIBUÍDO AOS HOSPITAIS
E AVISA QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE PODE
ESTAR A PERDER DINHEIRO SE A CODIFICAÇÃO
ESTIVER A SER MAL FEITA.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

(nortemédico) – Existe um profundo desconhecimento acerca do papel dos médicos codificadores.
Afinal, quais sãos as suas principais funções?
(Fernando Lopes) – Os médicos codificadores utilizam o sistema de Classificação Internacional de
Doenças para sistematizar os diagnósticos e os
procedimentos que decorrem de um internamento
hospitalar. Um doente internado é alvo de vários
processos, desde diagnósticos, exames a cirurgias.
A função de um médico codificador é fazer a leitura
do processo clínico do doente e dele abstrair as
informações pertinentes, de modo que estas sejam armazenadas numa base de dados, depois de
classificados, com códigos internacionais, todos os
diagnósticos identificados e os procedimentos efectuados.
Qual é a importância deste tipo de trabalho?
A codificação é extremamente importante, pois é
com base neste trabalho que, por um lado, os hospitais facturam os custos do internamento aos subsistemas de saúde, como a ADSE ou as companhias
de seguros, mas também porque é um dos itens
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avaliados pelo Ministério da Saúde para atribuição
de financiamento hospitalar. A produção dos hospitais, no que respeita ao internamento, é medida
em termos de Grupos de Diagnósticos Homogéneos
(GDH) baseados na codificação e, daí, a importância desta actividade.
Portanto, pode dizer-se que a codificação é uma
área que faz cada vez mais sentido, uma vez que
os modelos de gestão na saúde têm caminhado
no sentido da empresarialização e, consequentemente, de um financiamento com base na produção?
Exactamente. Todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são obrigados a codificar
desde 1989, por portaria do Diário da República,
apesar de nessa altura, e durante vários anos, o financiamento fosse feito tendo por base a dotação
orçamental do Ministério da Saúde, corrigido pela
taxa de inflação. Por isso, e embora inicialmente
alguns hospitais não tenham implementado imediatamente a codificação, hoje todos o fazem, caso
contrário não conseguiriam demonstrar a sua produção e, consequentemente, obter financiamento.
Os médicos codificadores só exercem esta
função, ou também podem fazer clínica?
Existe de tudo um pouco. Há médicos codificadores
que só vivem desta actividade, mas há muitos outros que têm a sua especialidade, fazem clínica num
centro de saúde ou num hospital e, paralelamente,
fazem codificação. Por outro lado, existem ainda
casos de médicos que fazem codificação sem serem
remunerados por essa responsabilidade.
É preciso obter algum título especial para assumir as funções de médico codificador?
Ainda não. É apenas necessário fazer uma formação
que é dada pelo Ministério da Saúde e que tem a
duração de 15 dias. É curta, porque os médicos têm
uma formação muito vasta que lhes permite, rapidamente, aprender a codificar. Se não fossem médicos,
a formação teria de ser, naturalmente, muito mais
longa. Nos EUA, por exemplo, os administrativos
recebem uma formação de três anos nesta área.
Só existem médicos a codificar?
Em Portugal, só existem médicos codificadores.
E esta é uma função que apenas deve dizer respeito aos médicos?
Em Espanha, por exemplo, existem casos de enfermeiros que codificam. Nos EUA, são administrativos com formação específica para esta competência.
Em Portugal, o facto de apenas existirem médicos
codificadores prende-se com o contexto histórico.

O projecto da codificação arrancou no final da década de 80 e eram necessários resultados rápidos.
Aparentemente, nessa altura, havia médicos disponíveis e foi fácil cativá-los para esta área.
Mas, em Portugal, é obrigatório que seja um médico a codificar?
Não. É obrigatório ter o curso que é fornecido pelo
Ministério da Saúde, mas a verdade é que existem
outros profissionais que codificam. Aliás, ainda
recentemente, nos deparámos com esse problema
na Associação de Médicos Auditores e Codificadores Clínicos, pois tivemos um pedido de adesão de
dentistas que fizeram o curso de codificadores do
ministério. Em sede de assembleia-geral, decidimos
não aceitar a sua inscrição como sócios efectivos,
porque entendemos que estes profissionais não deveriam poder assumir funções de codificadores,
dado que a sua formação clínica é menor do que
a dos médicos e, nesse sentido, necessitariam de
maior número de horas de formação do que aquelas
que actualmente são fornecidas pelo Ministério da
Educação.
Ou seja, um gestor hospitalar, por exemplo, que
tenha feito o curso do Ministério da Saúde pode,
actualmente, ser contratado como codificador?
Sim. Na prática isso pode acontecer, pois, infelizmente, ainda não existe qualquer regulamentação
para esta actividade. Mas a contratação de um codificador é uma situação melindrosa, uma vez que
o seu papel passa por ler relatórios compostos por
diários médicos, diários de enfermagem, folhas terapêuticas, histórias clínicas, relatos cirúrgicos… O
codificador tem de ler toda essa informação, identificar determinados conceitos, como o diagnóstico
principal, diagnósticos adicionais de comorbilidade
ou de complicação, os procedimentos cirúrgicos e
a cada um desses conceitos ou termos associar um
código da classificação internacional. Para fazer
este trabalho, é preciso ter conhecimentos clínicos e
respeitar um código de sigilo médico.

APENAS OS MÉDICOS
DEVERIAM PODER CODIFICAR
EM PORTUGAL
É contra a possibilidade desta actividade vir a ser
assumida, no futuro, por profissionais de outras
áreas, como acontece nos EUA ou em Espanha?
Neste momento sou contra essa possibilidade. Para
que isso venha a acontecer, é necessário definir um
currículo de formação, de forma que sejam definidos todos os parâmetros necessários para formar
um profissional na área da codificação clínica.
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ENTREVISTA

FERNANDO LOPES
Um dos mais
ANTIGOS CODIlCADORES DO PAÓS

A

luno da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, Fernando
Lopes começou a trabalhar no Hospital
de S. João em 1982, enquanto Interno
de Policlínica. Em 1985, acabou por ser
colocado no Funchal, mas a estadia na
Madeira durou apenas 17 dias. Voltou
ao Continente e ao Hospital de S. João
a convite de Casimiro Azevedo para
concorrer ao lugar de Técnico Superior
aberto, entretanto, pela faculdade.
Apesar de, naquela altura, continuar
a exercer alguma clínica, assumiu o
abandono da carreira hospitalar e a
opção pela academia.
Em 1988 surge o primeiro curso
para codificadores, promovido pelo
Ministério da Saúde. Achou a ideia
“interessante” e, após a formação, ficou
“imediatamente ligado à actividade”.
É, actualmente, um dos mais antigos
codificadores do país.
Durante o seu percurso profissional,
a s sum iu diversa s f unçõe s. Foi
formador dos cursos de codificadores
do ministério e fez auditoria externa a
unidades hospitalares. Hoje, é o auditor
coordenador do Hospital de S. João e
consultor do Ministério da Saúde para
esta área.

Gostariam de ver a actividade
dos codificadores ser reconhecido como uma competência
pela Ordem dos Médicos?
Sim. Julgamos que é extremamente importante que esta actividade seja regulada, para
evitar que médicos dentistas
ou outros profissionais possam
começar a codificar. Se vier a
existir uma competência atribuída pela Ordem dos Médicos,
os profissionais da codificação
clínica verão a sua formação reconhecida e, simultaneamente,
serão obrigados a revalidar a
competência de forma periódica.
Nesse sentido, a Associação de
Médicos Auditores e Codificadores Clínicos vai pedir que a
Ordem Médicos crie uma competência na área da codificação.
E que tipo de pressão vai ser
feita junto do Ministério da
Saúde, uma vez que é a entidade competente por ministrar
os cursos de codificação?
Há vários anos que temos vindo
a sensibilizar a tutela, nomeadamente a Administração Central
do Sistema de Saúde (ACSS),
para a necessidade de haver uma
regulamentação da actividade,
mas tem havido um grande desinteresse, uma vez que não negam formação a profissionais não
médicos. Gostaríamos que o ministério promovesse a qualidade
desta actividade, porque codificar implica formação contínua.

ESTIMA-SE QUE EXISTAM
600 MÉDICOS CODIFICADORES
EM ACTIVIDADE
É considerado o pai da Associação de Médicos
Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC),
fundada oficialmente há cerca de um ano. Quais
são os objectivos deste organismo?
Queremos dinamizar a actividade, congregar os
associados para melhorar as condições de trabalho
e, principalmente, para partilhar conhecimentos,
uma vez que existem hospitais que têm codificadores que estão completamente isolados dos colegas,
não recebem novidades, não se actualizam e não
acompanham a evolução natural desta actividade.
Durante o próximo ano, queremos dinamizar a associação, nomeadamente organizar aquele que será
o I Congresso dos Médicos Codificadores.

Quantos médicos codificadores existem em Portugal?
Provavelmente, ninguém tem os números exactos.
O Ministério da Saúde chegou a fazer alguns levantamentos, mas nenhum recente. Estimo que existam cerca de 600 em actividade, mas este número
pode ser exagerado ou pecar por defeito.
Como é que funciona o sistema de codificação
em Portugal?
Temos utilizado um sistema de codificação que é
uma modificação clínica da ICD-9 (a CID-9-MC),
a mesma utilizada nos EUA. É actualizada todos os
anos com novos códigos e, por isso, tentamos que os
sistemas informáticos dos hospitais os reconheçam
o mais rapidamente possível, para que possam ser
utilizados. A codificação tem de obedecer a normas
e é preciso respeitar as guidelines internacionais,
sob pena da codificação poder alterar a produção de
um hospital, no bom ou no mau sentido.
Há algum tipo de fiscalização destes procedimentos?
Anualmente, o Ministério da Saúde faz auditorias,
verificando uma determinada percentagem dos
processos codificados. No entanto, existe um défice
do número de auditores externos.

MINISTÉRIO DA SAÚDE PODE
ESTAR A PERDER DINHEIRO
Se a codificação tem implicações no financiamento das unidades hospitalares, uma vez que
mede a produção, isso pode significar que existe
a hipótese de haver hospitais que recebem mais
financiamento do que deveriam, em virtude da
produção poder estar a ser sobreavaliada?
Sim, é verdade e o inverso também. O orçamento
do Ministério da Saúde é apenas um, mas pode
acontecer que esteja a pagar a mais a um hospital
e exista outro que esteja a ser prejudicado. Em última instância, o ministério pode perder dinheiro,
caso a codificação esteja a ser mal conduzida. A
título de exemplo, uma área onde se reconhece que
existem abusos tem a ver com doentes obesos que
são alvo de algumas intervenções cirúrgicas. Muitas vezes, associam-se os “episódios cirúrgicos” a
três ou quatro procedimentos diferentes e, embora,
nalguns casos isso seja verdade, noutras há uma
multiplicação artificial do número de cirurgias. Em
2005, por exemplo, decidiu-se aplicar aos Grupos
de Diagnóstico Homogéneos (GDH) o programa de
recuperação das listas de espera de cirurgia. Como
era preciso que cirurgiões trabalhassem mais, fora
do seu tempo normal de serviço, era também necessário pagar mais. Neste contexto, o Ministério recorreu aos GDH para pagar cirurgias, adulterandose o conceito do GHD, criado para pagar episódios
de internamento e não cirurgias individuais (um
episódio de internamento em que ocorram várias
cirurgias é sempre facturado ou financiado por um
único GDH). n
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PORTO
Distrito médico do Porto:
o centro do Norte
ESTÃO OFICIALMENTE EXTINTAS AS SUBREGIÕES DE SAÚDE. OS AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE (ACES) SÃO,
AGORA, AS UNIDADES ORGÂNICAS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO NO ÂMBITO DOS
CUIDADOS PRIMÁRIOS. NO DISTRITO DO
PORTO FORAM CRIADOS 11 ACES, A PAR
DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, QUE SE MANTEVE. EM MAIS UMA
REPORTAGEM DA NORTEMÉDICO, FIQUE A
CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE O PANORAMA DA SAÚDE NUM DISTRITO ONDE
ESTÃO CONCENTRADAS DUAS FACULDADES DE MEDICINA E VÁRIOS HOSPITAIS. A
NOSSA REVISTA FOI FALAR COM ALGUNS
DOS PRINCIPAIS “ACTORES” QUE ESTÃO
NO TERRENO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA Nuno Almeida/Medesign

Quem somos? Como vivemos? Que saúde temos?
Estas são algumas das perguntas a que o Perfil de
Saúde disponível no portal da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS/Norte) pretende
responder, numa estratégia que assenta na partilha
de informação junto dos profissionais de saúde, mas
também da população. “Queremos que este seja um
documento dinâmico e interactivo, de forma a que
a informação que vá sendo produzida acerca da
situação da população da Região seja divulgada e
assimilada pelos diferentes agentes no terreno”, explica a directora do Departamento de Saúde Pública
da ARS/Norte e Delegada de Saúde da Região Norte,
Delfina Antunes.
No portal, a monitorização do estado de saúde da
população da Região Norte pode ser vista do ponto
de vista global, mas também analisada distrito a
distrito. Ou, melhor, de acordo com cada Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), dado ser esta a
nova estrutura orgânica que substitui as sub-regiões
de saúde. Neste contexto, sublinha Delfina Antunes,
os perfis locais de saúde foram construídos “para
apoiar a tomada decisão e a intervenção, tendo em
vista a melhoria da saúde ao nível destes ACES”.
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1. DEMOGRAFIA

População residente
O distrito do Porto tem cerca de 1 milhão e 800 mil habitantes, o que representa mais de
metade da população do norte de Portugal (os restantes distritos juntos somam cerca de 1,4
MILHÜES DE PESSOAS GRÈlCO   %XISTE O NORMAL LIGEIRO PREDOMÓNIO DO SEXO FEMININO  
MIL MULHERES    MIL HOMENS  ² UM DISTRITO COM UMA DENSIDADE POPULACIONAL MUITO
elevada (774 habitantes/km2 MUITO SUPERIOR Ë MÏDIA DE 0ORTUGAL CONTINENTAL  HAB
KM APENAS hULTRAPASSADOv PELO DISTRITO DE ,ISBOA  HABKM2  2ELATIVAMENTE Ë MÏDIA
nacional, a distribuição por grupos etários GRÈlCO  MOSTRA UMA POPULAÎÍO RELATIVAMENTE
JOVEM COM UM SIGNIlCATIVO DESLOCAMENTO PARA ESCALÜES INFERIORES RESULTANDO UM índice
de envelhecimento (relação entre a percentagem de habitantes com mais de 65 anos e a de
HABITANTES COM MENOS DE  ANOS DE   O SEGUNDO VALOR MAIS BAIXO A NÓVEL NACIONAL ATRÈS
DE "RAGA   GRÈlCO  
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01 População média (2005)
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indicados como sendo de “Portugal”, tal deve ser entendido como Portugal continental, apenas.
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1. DEMOGRAFIA

Movimento da população
O Porto apresenta um “crescimento natural” (diferença entre
NADOS VIVOS E ØBITOS MUITO POSITIVO  O VALOR MAIS ELEVADO DA REGIÍO .ORTE GRÈlCO
 E MESMO A NÓVEL NACIONAL
PARA ,ISBOA O VALOR Ï  

04 Crescimento natural
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são melhores que a média da região Norte, mas
estão ligeiramente abaixo da média nacional no
CASO DA TAXA DE FECUNDIDADE E ÓNDICE SINTÏTICO
de fecundidade.

Vila Real

Nos ACES do concelho do Porto, que
englobam as zonas Oriental e Ocidental
da cidade, verifica-se que a esperança
de vida “é ligeiramente inferior” à da
Região Norte e do Continente. Ao nível
da natalidade, segundo dizem os dados, as taxas também têm sido sempre
inferiores às da Região Norte e ambos
os ACES apresentam uma população
envelhecida. Em 2007, as causas de
internamento hospitalar com valores
superiores aos da Região Norte e do
Continente foram, nos ACES do Porto,
as doenças infecciosas, as doenças do
sangue e órgãos hematopoiéticos e as
doenças do aparelho circulatório. Todos estes dados podem ser analisados
ACES a ACES.

SIDA E TUBERCULOSE
O distrito do Porto tem mais de 50 por cento da população da Região Norte, tratando-se, por isso, “de
um distrito heterogéneo, cujo «perfil de saúde» tem
de tomar em linha de conta disparidades «internas»” que merecem uma análise detalhada”, advoga
a directora do Departamento de Saúde Pública da
ARS/Norte.
Em termos de doenças infecciosas, não existem
dúvidas de que a tuberculose e a sida sãos das que
mais afectam a população do distrito, principalmente o concelho do Porto, pois “apesar do decréscimo ao longo dos últimos anos, a maior parte
dos ACES apresentam valores de incidência (novos
casos) de sida e tuberculose bastante superiores aos
da Região Norte e do Continente”.
Para a doença isquémica do coração,
o distrito apresenta uma das taxas de
mortalidade padronizadas pela idade
mais altas da Região, com realce para os
ACES Porto, Valongo, Santo Tirso/Trofa,
Gondomar e ULS Matosinhos. Contudo,
aponta a Delegada de Saúde Regional,
“importa referir que a taxa média anual
no quinquénio 2001/2005 é inferior, em
todos eles, à do Continente. Quanto às
razões de tal acontecer, “são já sobejamente conhecidos os principais factores
de risco associados a esta doença e, com

base neste conhecimento, podemos intervir através
de programas e projectos de saúde de âmbito regional e/ou local, dirigidos a esses factores de risco ou a
determinantes da saúde, como, aliás, já acontece na
Região Norte”, responde Delfina Antunes.

200 MIL
SEM MÉDICO DE FAMÍLIA
No Porto foram criados 11 ACES, aos quais se
junta a Unidade Local de Saúde de Matosinhos.
No caso da capital de distrito, foram criados dois:
Porto Oriental e Porto Ocidental. Nesta fase, explica Pimenta Marinho, vogal do Conselho Directivo da ARS/Norte, estão a impor-se. “Temos profissionais muito empenhados, directores executivos
com equipas muito competentes e apesar de alguns
constrangimentos, como é natural nesta fase, estão
a fazer um grande trabalho de envolvimento dos
profissionais, orientando-os para uma que não é
fácil nem rápida”. Apesar dos apenas seis meses de
funcionamento, garante, “estamos satisfeitos com o
desempenho dos profissionais e as demais pessoas
envolvidas”.
Ainda ao nível dos cuidados de saúde primários,
e de acordo com um estudo recente da Entidade
Reguladora de Saúde, o Porto tem o pior rácio ao nível de médicos de família. De acordo com Pimenta
Marinho existem, actualmente, cerca de 200 mil
pessoas sem médico de família no distrito. Um problema que, como explicará mais à frente, em entrevista, se irá atenuar, por exemplo, com a estabilização do Registo Nacional de Utentes e o consequente
desaparecimento das duplicações de inscrição de
utentes, entre outras medidas.
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JOSÉ FRAGA

Presidente do Conselho
Distrital do Porto da
Ordem dos Médicos

“TEMOS
MONITORIZADO
QUALIDADE DA
MEDICINA EM
CLÍNICAS PRIVADAS”
(nortemédico) – Qual tem sido o papel que o Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Médicos
tem vindo a assumir?
O nosso papel é um pouco diferente dos restantes
conselhos, uma vez que estamos localizados no
distrito onde se encontram sedeados os órgãos dirigentes do Conselho Regional Norte da Ordem dos
Médicos. Neste contexto, a nossa responsabilidade
passa por não duplicarmos posições, ficando as
questões políticas mais ligadas ao Conselho Regional e algumas questões mais técnicas ao Conselho
Distrital. É o que se tem passado, por exemplo,
com a monitorização do exercício da Medicina em

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

1,05

Vila Real

clínicas privadas do distrito e que tem estado sob a
nossa responsabilidade. A Administração Regional
de Saúde (ARS/Norte) tem pedido alguns pareceres
sobre o exercício da Medicina em unidades privadas
à SRNOM que, por sua vez, delega no conselho distrital essa tarefa. Neste contexto, temos feito várias
monitorizações que já resultaram na aprovação de
algumas clínicas e em recomendações de alteração
ou mesmo no encerramento de outras.
São «inspecções» problemáticas?
Não. Posso dizer que estas acções têm sido feitas de
uma forma mais ou menos pacífica. Um dos problemas que temos tentado resolver prende-se com
as questões que se levantam na ligação e convívio
profissional entre médicos da chamada Medicina
“clássica” e as “medicinas alternativas”. Chegamnos várias dúvidas de colegas sobre qual a ligação
que podem ter com a Medicina não tradicional,
do ponto de vista do acto médico. Infelizmente, as
respostas que temos ainda não são muitas e este
é um assunto que temos vindo a tentar que seja
abordado no Conselho Nacional de Ética da Ordem dos Médicos, uma vez que as situações não
estão completamente balizadas. Existem técnicas
de relaxamento, ciências que se baseiam em tratamentos através de plantas, outras em manipulações
e é preciso definir, objectivamente, de que forma
é que, do ponto de vista
ético e deontológico, o médico pode estar associado
a essas práticas. O terceiro
ponto da nossa intervenção, enquanto Conselho
Distrital do Porto, tem
sido na área dos conflitos
entre médicos. Tentamos
verificar algumas queixas
e analisar os problemas,
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2. ESTADO DE SAÚDE E SEUS DETERMINANTES

Doenças de declaração obrigatória

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

O Porto apresenta a terceira mais alta taxa de incidência de doenças de declaração
obrigatória no conjunto dos distritos do Norte de Portugal (18,9/100 mil habitanTES UM VALOR APESAR DISSO INFERIOR AO DA REGIÍO .ORTE NO SEU TODO   MIL
HABITANTES E AO DA MÏDIA NACIONAL   MIL HABITANTES GRÈlCO  

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 do
Porto são razoáveis: as taxas de mortalidade infantil GRÈlCO  mortalidade
neonatal GRÈlCO  E mortalidade perinatal GRÈlCO  SÍO INFERIORES Ë MÏDIA
nacional e da região Norte; a mortalidade específica Ï INFERIOR Ë MÏDIA NACIONAL GRÈlCO  MAS SIGNIlCATIVAMENTE
SUPERIOR Ë DA REGIÍO .ORTE   

10 Taxa de mortalidade: Infantil (‰)

12 Taxa de mortalidade: Perinatal (‰)
6,0

4,8
3,5

3,7

3,4

4,3

4,1

3,5
2,0

Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do Vila Real
Castelo

3,1

Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do Vila Real
Castelo

13 Taxa de mortalidade: Específica 1–4 anos (%ooo)
21,9

2,8
2,0

3,0

1,8

11 Taxa de mortalidade: Neonatal (‰)

2,2

3,3

19,7

22,3

2,1

13,0
1,2

7,6
0

Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do Vila Real
Castelo

Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do Vila Real
Castelo

Mortalidade padronizada
2ELATIVAMENTE Ë taxa de mortalidade
padronizada* POR  MIL HABITANTES E
DE ACORDO COM A #LASSIlCAÎÍO )NTERNACIONAL DAS $OENÎAS n #)$  O 0ORTO
surge acima da média nacional em: “tumores malignos” # # n GRÈlCO
14; “sintomas, sinais e achados anormais não classificados em outra parte”
2 2 n GRÈlCO  “pneumonia”
* * n GRÈlCO  E “doenças pulmonares” (bronquite crónica, bronquite não
ESPECIlCADA ENlSEMA E ASMA * *
n GRÈlCO  0ELO CONTRÈRIO O 0ORTO TEM
taxas de mortalidade abaixo da média
nacional em: “doenças cerebrovasculares” ) ) “doença isquémica do
coração” ) ) “diabetes mellitus”
% % “doença crónica do fígado e
cirrose” + + + E “acidentes de
trânsito”. No último caso é mesmo a mais
BAIXA A NÓVEL NACIONAL
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14

Taxa de mortalidade padronizada:
Tumores malignos
154,1

156,0

139,8

158,0

162,5

Taxa de mortalidade padronizada:
Pneumonia
33,2

153,4

25,0

27,9

26,8

24,4
17,0

Portugal

15

Braga

Bragança

Porto

Viana do Vila Real
Castelo

Taxa de mortalidade padronizada:
Sintomas, sinais e achados anormais não
classificados em outra parte

114,2
79,5

90,8

Portugal

17

3,5

Braga

Bragança

Porto

Viana Vila Real
do Castelo

Porto

Viana do Vila Real
Castelo

7,9

5,4

109,5

98,7

Bragança

Taxa de mortalidade padronizada:
Doenças pulmonares

59,2

Portugal

Braga

Portugal

3,7

3,2

Braga

Bragança

Porto

4,0

Viana do Vila Real
Castelo

 TAXA DE MORTALIDADE QUE FOI PADRONIZADA DE MODO A ELIMINAR OS EFEITOS DA DIVERSIDADE DA ESTRUTURA ETÈRIA NAS POPULAÎÜES A COMPARAR 

19

para encontrar uma solução. Julgo que neste âmbito
temos tido um papel aceitável, nomeadamente ao
nível dos Centros de Saúde.

“MÉDICOS DE FAMÍLIA
SÃO EXTREMAMENTE
PROFISSIONAIS”
Para além disso, nos últimos tempos têm organizado acções de informação e sensibilização, não
é verdade?
Sim. Temos vindo a desenvolver diversas acções em
que tentámos chamar outras classes profissionais
da sociedade civil. Ainda recentemente, organizámos um debate em torno do tema das hepatites, em
que chamámos professores ao Centro de Cultura e
Congressos. Tivemos uma grande adesão, porque
este é um tipo de problema que diz respeito à vida
das pessoas e ao seu quotidiano. Saber como agir
perante uma criança com hepatite A, B ou C, o
que dizer, o que aconselhar aos pais, como é que
o professor deve agir se ele próprio tiver uma hepatite… São questões que motivam o interesse das
pessoas e, por isso, pensamos que um dos nossos
papéis, enquanto membros de uma estrutura como
é o Conselho Distrital do Porto e como médicos,
é chamar a atenção da sociedade civil para assuntos que lhe dizem respeito. Dentro em breve, em
Novembro, vamos promover uma outra acção de
informação e sensibilização, desta vez dedicada ao
tema dos comportamentos desviantes na escola,
com a participação do psiquiatra Rui Mota Cardoso.
No próximo ano, queremos aproximar-nos dos farmacêuticos, porque consideramos que são um elo
importante na cadeia entre os doentes e médicos. A
informação é muito importante. A título de exemplo, em 2007, no Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia iniciámos um rastreio do cancro do cólon. Das
cerca de três mil pessoas rastreadas, 42 por cento
apresentavam pólipos no cólon (que foram extraídos) e, destas, 45 por cento tiveram um diagnóstico

de cancro do cólon. Actualmente, todas estão vivas
e a ser tratadas e, portanto, este tipo de resultados
demonstram que temos de ser activos e incentivar
que haja uma boa informação, para que exista uma
melhor saúde. Se, ainda por cima, tivermos outros
elementos importantes da sociedade, como os professores ou os farmacêuticos do nosso lado, melhor
poderão ser os resultados.
Como é que avalia a decisão da criação das urgências metropolitanas no distrito do Porto?
Posso falar apenas da realidade que conheço e que
é a área onde trabalho, a gastrenterologia. Segundo
informações de vários colegas, a impressão geral é
boa. Penso que a ARS/Norte teve a capacidade de
organizar bem e congregar esforços de uma forma
pacífica. Portanto, tirando pormenores que podem
e devem vir a ser ajustados, penso que a urgência
nocturna de gastrenterologia está a funcionar bem,
tem sido útil e eficaz. Não sei se é possível dizer o
mesmo das restantes especialidades que, actualmente, funcionam no mesmo regime de concentração regional.
Acha que os serviços de saúde primários melhoraram, desde o aparecimento das Unidades de
Saúde Familiares (USF)?
Não me sinto qualificado para responder a essa
questão, tenho dúvidas quanto à avaliação de objectivos que é feita quer nos Centros de Saúde, quer
nas Unidades Saúde Familiares, quer nas Unidades
Hospitalares, uma vez que, muitas vezes, olha-se
apenas para a quantidade e esquece-se a qualidade.
E esta qualidade é uma peça fundamental no exercício da Medicina. Relativamente às USF, em Gaia
temos exemplos de Centros de Saúde que não aderiram a esse modelo e que funcionam com uma excelente qualidade. Penso que o principal problema
dos médicos de família e de medicina geral é que se
sentem cansados e pouco reconhecidos. Era muito
importante que existisse um incentivo para que
estes médicos não se reformassem, nem abandonassem os postos de trabalho, e isso só pode acontecer
se foram elogiados e reconhecidos. Perante aquilo
que se passa em Gaia, posso afirmar com conhecimento de causa que, em geral, os médicos de saúde
familiar têm uma enorme qualidade científica e são
extremamente empenhados e profissionais na sua
relação com os doentes. Em termos de reforma nos
cuidados de saúde primários, reconheço que tem
havido uma grande melhoria das instalações dos
Centros de Saúde que, actualmente, estão equipados com diversos tipos de serviços. No fundo, são
já pequenas unidades hospitalares, dotadas com
laboratórios e diversos tipos de profissionais, desde
nutricionistas a psicólogos.
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Directivo da
ARS Norte

“BOLSAS PARA
FIXAR MÉDICOS
PODEM SER
LANÇADAS NO
PRÓXIMO ANO”
(nortemédico) – De que forma é que a ARS/Norte
tem previsto resolver o problema da falta de médicos de Medicina Geral e Familiar no distrito do
Porto e que afecta 200 mil utentes?
Em primeiro lugar, com uma política de recursos
humanos adaptada às necessidades regionais, isto
é, aumentando o número vagas para o internato de
Medicina Geral e Familiar, bem como defendendo a
capitação da população como critério para a distribuição dos profissionais em formação. Desta forma
foi possível, na Região Norte, entre 2004 e 2009,
abrir 555 vagas para internos de Medicina Geral e
Familiar, com um aumento muito significativo nos
três últimos anos. Em segundo lugar, a reorganização da prestação de cuidados em que as USF são a
face mais visível. Temos 100 USF em actividade das
202 a nível nacional o que se traduz numa redução
dos utentes sem médico de família, para além dos
outros resultados que são conhecidos e estão amplamente divulgados. Com um novo modelo de prestação de cuidados, com uma carga horária totalmente
atribuída à prestação de cuidados aos utentes e com
o fim de consultas de recurso em várias unidades de
saúde, as USF possibilitaram atribuir mais utentes a
estas equipas, contribuindo assim para a diminuição do número de utentes sem médico de família.
Em terceiro lugar, a colocação no terreno do Registo
Nacional de Utentes (RNU). Quando este Registo
estiver estabilizado, as duplicações de inscrição de
utentes vão terminar o que, desde logo, significará

a redução de utentes inscritos em vários Centros de Saúde e, consequentemente, uma diminuição significativa
dos utentes sem médico. Por último,
a criação de condições que levem os
jovens médicos a gostarem da actividade da Medicina Geral e Familiar,
atribuindo-lhe óptimas condições de
trabalho, de modo a sentirem-se bem
no SNS e a não “fugirem” para a medicina privada. Apesar de termos mais
de 90 por cento dos utentes inscritos
na Região Norte, pensamos que estas
medidas estruturantes vão conseguir
diminuir, a muito curto prazo, o número de utentes
sem médico de família.
Entende que o aumento do número de vagas para
o internato de Medicina Geral e Familiar é suficiente para fixar os médicos nos concelhos e
localidades mais afastadas dos grandes centros
urbanos?
Esse era um problema que equacionámos quando
chegámos à ARS/Norte. Para o resolver, encetamos
uma colaboração muito próxima com a coordenação do Internato e com a Comissão Nacional
dos Internatos. Dessa forma foi possível alargar os
locais de formação, criando condições em Centros
de Saúde mais afastados dos grandes centros, procurando também a colaboração das autarquias que,
pelos resultados obtidos, se manifestou importante
para a fixação de internos nesses locais. Procuramos
estimular a formação em concelhos do Interior tais
como Baião, Marco de Canaveses e, agora, no ACES
Douro Sul, com vista à fixação dos jovens médicos
nestes concelhos. Se os médicos fizerem aqui a sua
formação, se as condições forem boas, será possível
que alguns aí se fixem e, posteriormente, venham a
criar USF. É uma das nossas apostas. Estas medidas
têm sido acompanhadas com um forte investimento
em obras de adaptação e requalificação das instalações das Unidades de Saúde dessas localidades,
o que é uma mais-valia muito importante para os
profissionais e para os utentes. Por fim, o Governo
publicou já este ano – Decreto-lei nº 45/2009 – a
legislação que permite a criação de vagas preferenciais, vagas estas que conferem direito a uma bolsa
de formação, que acresce à remuneração, mas cujos
valores ainda não estão fixados. A dúvida que se
coloca é se, com a mobilidade que está a existir no
âmbito das USF, isto não pode ser um mecanismo
que pode criar limitações no futuro. Não sabemos,
mas estamos atentos.
Quando é que essa bolsa poderá ser lançada?
Espera-se que possa acontecer no próximo concurso.
Mas a fixação destes médicos em zonas do interior tem sido por opção ou obrigação?
É difícil dizer se é por opção ou por obrigação, pois
o número de vagas costuma ser idêntico ao nú-
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mero de candidatos. Mas o que
é um facto é que as vagas da
Região Norte têm sido ocupadas praticamente na totalidade
pelos candidatos. Todavia, não
deixa de ser importante o apoio
que várias autarquias disponibilizam, por exemplo, ao nível da
concessão de habitação gratuita
aos médicos que aí se instalem.
As USF têm também incentivado
a integração de jovens médicos
e, posso referir-lhe, temos USF
em 25 dos 26 ACES da Região
Norte. Este modelo de organização (USF) leva a que os médicos
se fixem noutras zonas que não
obrigatoriamente os grandes centros urbanos. Hoje, sentimos que
a grande motivação dos jovens
são, de facto, as USF. A título de
curiosidade refiro-lhe que no distrito do Porto já existem 54 USF
em actividade plena.
Quais as
diferenças antes e
depois das USF?
Há uma nova mentalidade nos profissionais. Temos uma
nova geração de
quadros que evoluíram muito com o
processo de constituição das USF. E melhorou imenso a capacidade de
resposta por parte dos serviços de saúde aos utentes
da USF, a satisfação dos utentes e dos profissionais,
como o comprova o recente estudo levado a cabo
pela Universidade de Coimbra. Mas este processo
de reforma dos Cuidados de Saúde Primários gerou
um processo de dinamização, de reflexão interna,
de construção colectiva de projectos e de desenvolvimento de competências pessoais que, até agora,
estavam adormecidas. A motivação dos profissionais, o entusiasmo e a dedicação são peças chaves
no modelo organizativo que se espera seja alargado
a todo os ACES.
É possível contabilizar o número de utentes que
deixaram de estar sem médico de família, no
distrito do Porto?
Com todas as USF com as equipas completas, 184
mil utentes na Região Norte passam a ter médico
de família. No entanto, é importante sublinhar que
o principal objectivo das USF não é diminuir o nú-

mero de utentes sem médico, mas sim um projecto
que visa reorganizar a prática da Medicina Geral e
Familiar em Portugal, tendo como principais vectores a intersubstituição, a disponibilização e a contratualização. Fruto desse modelo organizativo, é
possível alocar mais inscritos a cada médico.
O que falta para que essas USF tenham as
equipas completas?
Tem havido muita mobilidade de profissionais e
não podemos tirar médicos de Centros de Saúde
deixando os utentes sem estes. Com uma política
de compromisso séria e transparente, envolvendo
todos os profissionais (USF e do respectivo Agrupamento), tem sido possível abrir algumas USF com as
equipas incompletas, mobilidades que são sempre
prioritárias na altura em que os recém-especialistas concluem a sua formação. Desta forma temos
evitado conflitos e dado sustentação à reforma em
curso.
Recentemente, houve uma alteração da organização dos serviços de saúde, nomeadamente
com a criação dos Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACES). Neste momento já nem podemos
sequer falar “em distrito médico”, uma vez que
um ACES pode, inclusivamente, englobar dois
distritos. O que mudou?
A criação dos ACES é outra peça chave da reforma
dos Cuidados de Saúde Primários. Os ACES com
uma dimensão aceitável, a descentralização de actividades das antigas sub-regiões de saúde para este
nível de decisão, a modernização da logística, vai
levar a uma desburocratização que, a nosso ver, é
fundamental, associada a uma maior autonomia de
gestão, vão contribuir para que os ACES se concentrem na sua principal missão: prestar Cuidados de
Saúde Primários às populações que servem. Claro
que estamos a falar de um processo evolutivo, lento
e com pontos de partida diferentes. Mas vai ser uma
“revolução” nos Cuidados de Saúde Primários.
Quais vão ser as implicações práticas da constituição dos ACES quer para os médicos, quer para
os utentes?
A grande novidade é a criação do conselho clínico,
tendo um médico de família como presidente. Depois da criação das USF, esta hierarquia técnica associada à introdução de novas profissões nos Cuidados de Saúde Primários – nutricionistas, psicólogos,
fisioterapeutas, terapeutas da fala e ocupacionais e
podologistas – em todos os ACES e ainda a criação
de Unidades de Saúde na Comunidade (UCC) que
funcionarão sete dias por semana. Vamos, seguramente, mudar a face da prestação de cuidados em
Portugal.
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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 do Porto, em termos de Serviço Nacional de
3AÞDE 3.3 ERAM ASSEGURADOS POR UMA REDE DE ESTABELECIMENTOS QUE INCLUÓA 3 Hospitais Centrais (São
*OÍO 3ANTO !NTØNIO E #( 6ILA .OVA DE 'AIA 2 Hospitais
Distritais 0ADRE !MÏRICO E 5,3 -ATOSINHOS 4 Hospitais de Nível 1 (CH Póvoa do Varzim/Vila do Conde,
São Gonçalo – Amarante, Conde de S. Bento – Barcelos
E . 3R DA #ONCEIÎÍO n 6ALONGO 4 Hospitais Especializados (IPO-Norte, Joaquim Urbano, Maria Pia e
-ATERNIDADE *ÞLIO $INIS E 1 Hospital Psiquiátrico (MaGALHÍES ,EMOS  %XISTIAM AINDA  #ENTROS DE 3AÞDE 
COM )NTERNAMENTO  %XTENSÜES E  3!0S 3ERVIÎOS
DE !TENDIMENTO 0ERMANENTE OU 0ROLONGADO  %M TERMOS
de lotação, no total existia uma capacidade instalada de
 CAMAS GRÈlCO    NOS (OSPITAIS #ENTRAIS
 NOS (OSPITAIS $ISTRITAIS  NOS (OSPITAIS DE .ÓVEL 
614 nos Hospitais Especializados e 286 em Psiquiatria e 24
em Centros de Saúde (mais 20 em unidades de Alcoologia
E  EM #ENTROS DE !TENDIMENTO A 4OXICODEPENDENTES
de que resultava uma relação n.º de camas/mil habitantes de 2,5, um valor ligeiramente abaixo da média nacioNAL   n GRÈlCO 

A actividade da rede de estabelecimentos do SNS no distrito
do Porto em 2005 cifrou-se em 93,2 “doentes saídos”/ mil
habitantes GRÈlCO  UM VALOR LIGEIRAMENTE INFERIOR Ë MÏDIA
nacional. Situação idêntica aconteceu com o número de urgências GRÈlCO  EM QUE O 0ORTO APRESENTA MESMO O VALOR MAIS
baixo da região Norte. Pelo contrário, o número de consultas/
mil habitantes GRÈlCO  FOI SUPERIOR Ë MÏDIA NACIONAL E DA
região Norte no seu todo, sendo o segundo valor mais alto
na região Norte, praticamente coincidente com o Viana do
Castelo. No seu conjunto, os Centros de Saúde do Porto efectuARAM PERTO DE  MILHÜES CONSULTAS .OS 3!0S FORAM EFECTUADOS
cerca de 600 mil atendimentos urgentes.

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

Portugal

18 Lotação total dos estabelecimentos de saúde
(438 Hospital; 40 Psiq; 77 CS)

Braga

116,4
93,2

82,0

Bragança

Porto

78,3

Viana do
Castelo

Vila Real

21 Actividade global dos Estabelecimentos de
Saúde: Urgências/1000 hab

4565

1759,3
1203,1

1714,1
1341,5

1209,0

972,4

1597
607

653

Viana do
Castelo

Vila Real

555

Braga

Bragança

Porto

Portugal

19 N.º de camas/1000 hab

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

22 Actividade global dos Estabelecimentos de
Saúde: Consultas/1000 hab

3,8
3,0

2,7

2,5

2,4

3748,1

1,9

Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

Portugal

3351,6

Braga

3590,9

Bragança

4007,7

Porto

4024,0

Viana do
Castelo

3947,9

Vila Real

23

40,7

Portugal

42,4

48,3

Braga*

40,9

Bragança

Porto**

6,9

5,6

Portugal

Viana do
Castelo

Braga*

6,7

Bragança

Porto**

7,9
6,5

Viana do
Castelo

Vila Real

25 Hospitais – Indicadores de utilização:
Taxa de Ocupação
76,8

36,4

6,8

42,5

Vila Real

Portugal

79,6
73,9

Braga*

75,1

Bragança

75,7
69,1
84,8
75,8

23 Hospitais - Indicadores de utilização:
Doentes saídos/cama
35,9
40,2
45,7
41,5

!PENAS (OSPITAIS #ENTRAIS (# %SPECIALIZADOS (% $ISTRITAIS ($ E DE .ÓVEL
 (. 

24 Hospitais - Indicadores de utilização:
Demora Média
7,7
6,3
6,8
6,7

Estabelecimentos de Saúde: Actividade global (hospitalar)
! NÓVEL HOSPITALAR A ACTIVIDADE GLOBAL CIFROU SE EM MAIS DE  MILHÍO E DUZENTOS MIL dias de
internamento  MIL NOS (#  MIL NOS (%  MIL NOS ($ E  MIL NOS (. MAIS DE 
milhões de consultas externas  MILHÍO E  MIL  MIL  MIL  MIL E MAIS DE 
milhão e cem mil urgências  MIL  MIL  MIL  MIL  %M TERMOS DE INDICADORES
de utilização, essa actividade traduziu-se numa relação doentes saídos/cama $3# DE  
    E   (# (% ($ E (. RESPECTIVAMENTE n GRÈlCO  UMA demora média
$- DIAS DE INTERNAMENTODOENTES SAÓDOS DE       E   GRÈlCO  E UMA taxa de
ocupação 4X/ DE       E   GRÈlCO  

Porto**

78,9

75,2

Viana do
Castelo

Vila Real

* À esquerda o valor correspondente ao Hospital Central (S. Marcos) e à direita o valor médio dos três Hospitais Distritais. ** Da esquerda para a direita, Hospitais Centrais (HC), Especializados (HE), Distritais (HD) e de Nível 1 (HN1).

JOSÉ AGOSTINHO
MARQUES
Presidente do
Conselho Directivo
da Faculdade
de Medicina da
Universidade do Porto
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“ABERTURA DE
FACULDADES
PRIVADAS DEVERIA
SER PERMITIDA”
(nortemédico) – Nos últimos anos, houve uma
pressão para que a FMUP aumentasse o número
clausus. Neste momento, há uma sobrelotação
do curso?
Estamos completamente sobrelotados. Este ano, tal
como no anterior, entraram perto de 300 alunos.
A nossa capacidade formativa, de acordo com uma
avaliação técnica, é de 190 vagas no primeiro ano,
contando já com o novo edifício que está, ainda, a
ser construído. Não nos podemos esquecer que não
estamos a falar apenas da questão do espaço físico.
O curso de Medicina é particular, uma vez que há
um ciclo clínico, durante o qual existe o contacto
com doentes que têm de ser respeitados. Mas, às
vezes, isso é um pouco difícil de explicar ao Poder
que tem de responder perante o eleitorado. Mesmo
assim, conseguimos um milagre. A verdade é que
a imagem que temos no exterior é a melhor que se
pode imaginar e a prova disso é que a esmagadora
maioria dos estudantes que querem seguir Medicina escolhem a FMUP. Dos 200 melhores alunos
que escolheram o curso de Medicina no país, 94
optaram pela FMUP.

Portanto, o edifício que está
em construção não é para responder ao aumento do número
de vagas. Espera, por isso, que
dentro de pouco tempo o número clausus seja reduzido?
Claro que com o novo edifício algumas áreas do ensino médico,
nomeadamente os primeiros
três anos, ficam menos sobrecarregadas, ou seja, esse excesso
passa a ser mais tolerável. Já no
segundo ciclo do curso, a questão do estrangulamento reside
nos serviços de saúde. Esperamos que, um dia, o Poder venha a reflectir melhor sobre este
assunto, até porque o número de novos alunos que
ingressam nos cursos de Medicina em Portugal, à
volta de 1600, já é suficiente para criar desemprego
no sector. Neste momento, há falta de médicos no
nosso país e esta situação vai piorar nos próximos
três anos, uma vez que existem muitos médicos
que, nessa altura, se vão reformar. Mas dentro de
quatro anos esta situação vai inverter-se por completo e vamos acabar por ter excesso de médicos.
Espera que a diminuição do número de vagas
possa acontecer já no próximo ano lectivo
2010/2011?
Não espero, mas desejaria. Seria muito sensato. O
problema é que quem for tomar essa decisão vai ter
de responder às expectativas das famílias que querem que os filhos entrem em Medicina. A mensagem que se tem vindo a transmitir é que existe um
esforço no sentido de aumentar as vagas, o que responde, por um lado, aos que entram e satisfaz, por
outro, os mais novos que esperam, um dia, entrar
no curso. Esta dinâmica de agradar ao eleitorado é
uma catástrofe.
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4. RECURSOS HUMANOS

Médicos inscritos na OM
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Em 2005, encontravam-se inscritos no Distrito Médico do Porto 8178 médicos GRÈlCO 
correspondendo a uma relação de 451 médicos/100 mil habitantes, ou a uma relação habitantes/médico DE  GRÈlCO  O VALOR MAIS BAIXA DA REGIÍO .ORTE E TAMBÏM ABAIXO
DA MÏDIA NACIONAL  E DA REGIÍO .ORTE NO SEU TODO   ! DISTRIBUIÎÍO POR GRUPOS
ETÈRIOS MOSTRA UMA PERCENTAGEM DE MÏDICOS COM MENOS DE  ANOS   LIGEIRAMENTE
SUPERIOR Ë MÏDIA NACIONAL   MAS INFERIOR Ë DE "RAGA   NO CONTEXTO DOS DISTRITOS DO .ORTE 1UANTO A OUTRAS PROlSSÜES DA ÈREA DA SAÞDE OS NÞMEROS ERAM   
ENFERMEIROS  MIL HABITANTES   FARMACÐUTICOS  MIL HABITANTES  
médicos dentistas (70/100
MIL HABITANTES 
* Nessa data as médias nacionais
eram 456/100 mil, 96/100 mil e
49/100 mil, respectivamente.
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Médicos por grupo etário: <31 anos
15,9
13,3

11,6

11,3

8,6

6,7

Portugal

Médicos inscritos na Ordem dos Médicos

Braga

Porto

Bragança

Viana do
Castelo

Vila Real

Médicos por grupo etário: 31 – 60 anos
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8178
80,1

79,1
72,8
1555

559

505

Viana do
Castelo

Vila Real

253

Braga

27

Bragança

Porto

Portugal

N.º de habitantes/médico
551

Braga

Porto

Bragança

15,9
451

Portugal

71,1

Viana do
Castelo

436

15,6

14,2

13,1

11,9
8,2

222

Braga

Bragança

Vila Real

30 Médicos por grupo etário: >60 anos

571

287

72,1

78,3

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

Portugal

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

31 Médicos efectivos do SNS

Efectivos do SNS
Num total de 23.341 efectivos do SNS em todo o distrito do Porto (o segundo mais alto
DO 0AÓS ,ISBOA TINHA  5473 eram médicos GRÈlCO   / PESSOAL DE ENFERMAGEM
ascendia a 7054 efectivos, a que se somavam 316 Técnicos Superiores de Saúde e 1148 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica.

5473

1448
438

378

Viana do
Castelo

Vila Real

259

Braga

Bragança

Porto

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 do SNS,
o distrito do Porto contribuiu com aproximadamente apenas 9,2 milhões. O número de
receitas/per capita   FOI LIGEIRAMENTE INFERIOR Ë MÏDIA NACIONAL   E DA REGIÍO .ORTE
  n GRÈlCO  / N DE embalagens de medicamentos/receita FOI DE   GRÈlCO
 CORRESPONDENDO A CERCA DE  MILHÜES DE EMBALAGENS PRESCRITAS TOTAL NACIONAL
  MILHÜES  ! despesa com medicamentos foi de 347,5 milhões de euros (total naCIONAL APROXIMADAMENTE   MIL MILHÜES n GRÈlCO  REPRESENTANDO UM ENCARGO DE
  MILHÜES DE EUROS PARA O 3.3 E   PARA O 5TENTE 

2,42

2,42

2,39

Portugal

32 Medicamentos: n.º de de receitas per capita

34

Braga

2,39

Bragança

6,5

Bragança

Vila Real

347,5

163,3
27,4

Braga

Viana do
Castelo

6,4

6,4
5,8

Portugal

Porto

2,39

Despesa total com medicamentos (em milhões euros)

6,9
6,6

2,42

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

Braga

Bragança

Porto

58,6

46,5

Viana do
Castelo

Vila Real
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DUAS «NOVAS» FACULDADES DE MEDICINA

J

á estão em marcha as obras de construção dos novos pólos da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP) e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). Os dois
projectos devem estar concluídos dentro de dois anos, em 2011, e pretendem
dar resposta à falta de espaço que tem
afectado as duas instituições nos últimos anos, dado o aumento do número
de alunos.
No caso da FMUP, as novas construções vão estar ligadas entre si e conectadas ao edifício principal da FMUP
e do Hospital S. João por via subter-

rânea. Com uma área total de 20 mil
metros quadrados, ficarão situadas na
zona sudeste dos terrenos da FMUP/
HSJ e vão integrar várias salas de aulas,
laboratórios e uma nova biblioteca.
Num projecto que também envolve a
Faculdade de Farmácia, as novas instalações do ICBAS incluem a requalificação do edifício nobre que já serviu
de sede da reitoria da U. Porto, virado
para a Rua D. Manuel II, bem como
a construção de três novos edifícios.
Com uma área bruta de cerca de 22
mil metros quadrados, as novas instalações vão contemplar salas de aula,
anfiteatros, laboratórios de
aula e de investigação, clínica veterinária, biblioteca,
salão nobre, outros apoios
ao ensino, administração
e direcção, gabinetes de
docentes e de reuniões, associação dos estudantes e
cafetaria/bar.

“OS ALUNOS ESTÃO MAIS
PRÓXIMOS DOS DOENTES”
Em vez de haver esta pressão nas faculdades
públicas, não faria sentido abrir o curso de Medicina ao sector privado?
Penso que há muitos anos que se deveria ter caminhado nesse sentido. Este esforço de aumentar o
número de vagas no curso de Medicina originou,
inclusivamente, a criação de novas faculdades que
quando não fizerem falta vão continuar a existir e a
gastar orçamento do Estado. Nessa altura, ninguém
vai ter coragem para as fechar. Penso que teria sido
preferível ter havido um aumento da capacidade
formativa nas faculdades públicas que já existiam,
para depois se reduzir o número de vagas, e permitir a abertura de faculdades privadas. As escolas
de saúde privadas existem no mundo inteiro e, em
alguns países, são mesmo as mais prestigiadas. O
problema passa, na minha opinião, pelo facto do
sector de Ensino privado ser um fenómeno recente
e, principalmente, por estar marcado por grandes
insucessos e alguns escândalos, apesar dos casos
de sucesso. É essa mancha que paira sobre o sector
privado. No entanto, se existir um Poder Central
que avalie de forma exaustiva a qualidade da formação, seja ela qual for, não vejo por que não deixar
a questão da gestão e do investimento nas mãos
do sector privado. Francamente, acho que deveria

haver um sector privado competitivo
na Medicina.
Uma das preocupações na área da
Saúde prende-se com uma maior humanização dos médicos. O que é que
tem sido feito, ao nível dos planos
curriculares?
A Saúde que se pratica em Portugal é
muito boa. Disso não temos dúvidas.
No entanto, é verdade que a satisfação
da população não está no mesmo nível e é exactamente nesta vertente que
temos de trabalhar. Penso que já não
é uma questão que tenha a ver com o
dinheiro, mas sim com a sensibilidade
dos profissionais de saúde, em particular dos médicos. É importante que,
para além da formação, também exista
educação e é verdade que as componentes lectivas ligadas à ética e ao envolvimento dos alunos com os doentes têm sido privilegiadas. Estas duas
vertentes mudaram muito nos últimos
anos e, por isso, os estudantes estão,
hoje em dia, muito mais próximos dos
doentes. Por outro lado, os próprios serviços de
saúde têm uma atitude muito mais positiva do que
tinham há alguns anos. Os estudantes que circulam hoje pelas enfermarias vivem o seu dia-a-dia
de aprendizagem num contexto de humanização
que não existia. A atitude mudou muito, mas ainda
temos que trabalhar para chegar a um patamar de
excelência.
A FMUP é a que mais produz em termos de artigos científicos na Universidade do Porto. Como
tem sido incentivar os médicos para a investigação?
Uma das nossas apostas tem passado por envolver
os jovens estudantes em equipas de investigação,
logo nas disciplinas dos primeiros anos. Temos já
vários casos de sucesso, pois muitos ficam imediatamente ligados a esta área. Penso que introduzir a
investigação na componente da aprendizagem temse revelado muito eficaz. Além disso, há vários anos
que as nossas teses de doutoramento têm como
carácter obrigatório a existência de artigos publicados em revistas internacionais. Penso que, no conjunto, estas duas medidas têm contribuído para que
a FMUP seja a que mais produz, em termos científicos, dentro da UP. Para que se tenha uma ideia,
nós produzirmos à volta de um artigo científico por
dia. É uma vertente fundamental, pois para além do
saber fazer devemos incentivar o espírito crítico e
uma aprendizagem ao longo da vida.
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ANTÓNIO SOUSA
PEREIRA

Presidente do Conselho
Directivo do Instituto
de Ciências Biomédicas
!BEL 3ALAZAR )#"!3

“QUEREMOS
MARCAR A
DIFERENÇA”
(nortemédico) – O projecto das
novas instalações do ICBAS vai
permitir aumentar o número
clausus do curso de Medicina?
As novas instalações foram projectadas para um número clausus de 145 alunos no curso de Medicina.
Neste momento, estamos a receber perto de 200,
ou seja, o novo edifício já está desadequado. Acredito, porém, que este número vá baixar. Penso que
vai haver uma diminuição drástica das vagas para
Medicina, porque dentro em breve vai chegar-se à
conclusão que o mercado de trabalho vai ficar saturado e que não existe necessidade de estar a formar
tantos médicos. Por outro lado, um dos projectos do
Ministério da Ciência e do Ensino Superior passa
por acreditar internacionalmente os cursos. Para
isso, vai ter de reduzir, obrigatoriamente, o número
de alunos que estamos a formar anualmente em
Portugal. Se considerarmos que é desejável, para
efeitos de acreditação, que o ratio de alunos por
cama deve ser de um para quatro, que é a média
europeia, facilmente veremos que face ao número
de camas nos hospitais afiliados ao ensino não poderemos continuar com este número de alunos.
Qual é o projecto de crescimento o ICBAS?
O projecto do novo edifício vai permitir, em primeiro lugar, ter instalações adequadas para receber
os estudantes e dar-lhes formação. Além disso, tal
como está concebido, vai permitir criar um grande
pólo em torno das Ciências da Saúde, permitindo
ao ICBAS crescer de forma multidisciplinar em várias áreas multidisciplinares. O ICBAS nunca quis
ser apenas uma Faculdade de Medicina. Sempre nos quisemos assumir
como uma Escola Superior de Ciências da Saúde, no sentido abrangente
do termo, e entendemos que estas
novas instalações são uma oportunidade para reforçar o nosso papel
no meio universitário e na investigação. A verdade é que não faz sentido
pensar a Saúde numa perspectiva
isolada, como sendo um território
dos médicos, dos enfermeiros ou dos
farmacêuticos. Pelo contrário, actualmente, a Saúde envolve equipas multidisciplinares em que a interacção
entre diferentes tipos de profissionais

é fundamental e é importante que essa ligação e
interacção se iniciem a partir dos bancos da Universidade.
Mais do que a Medicina, as Ciências da Saúde
são o futuro?
A Medicina está a evoluir no sentido da utilização
das stem cells e da medicina da regeneração, da
utilização de biomarcadores, de novas técnicas de
imagem, dos nanomateriais, e da utilização cada
vez mais alargada da genómica quer no tratamento
quer na prevenção. A população está a envelhecer
e, por isso, vai ser necessário investir na aplicação
dos novos conhecimentos da biologia molecular,
da bioengenharia, da informática, à prática médica
como forma de garantir uma vida mais longa com
qualidade. Isso obriga a recorrer a outros profissionais que gravitam na área das Ciências da Saúde
e que têm de trabalhar com os médicos. O nosso
projecto congrega o ICBAS, a Faculdade de Farmácia e o Centro Hospitalar do Porto e ainda temos
ligações fortes ao IBMC, ao CIIMAR, ao IPATIMUP
e ao LNIV. São condições para sermos ambiciosos e
querermos ter formação em áreas complementares
da Medicina.
Este é o vosso desafio, isto é, encontrar novas
áreas de ensino e investigação?
Com as condições que vamos ter, julgo que temos a
obrigação de juntar profissionais de diferentes áreas
das Ciências da Saúde e dar passos nessa direcção.
É assim que queremos marcar a diferença e é por
isso que já temos investido em cursos como a Medicina Veterinária, a Bioquímica, em colaboração com
a Faculdade de Ciências, ou a Bioengenharia, em
articulação com a Faculdade de Engenharia. Queremos formar profissionais extremamente competentes, mais especializados e com uma vocação maior
para a investigação, para o empreendedorismo, para
a inovação, nas áreas que gravitam em torno da
Medicina.
É importante, também, humanizar mais os
médicos?
Sim. Temos tido essa preocupação nos planos curriculares, até porque os estudantes que têm acesso
ao curso de Medicina são, cada vez mais, oriundos
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de uma classe média alta e alta que vão ter de estar
preparados para exercer a sua actividade profissional nos mais diversos ambientes de trabalho e
sócio-económicos. Os futuros médicos têm de ser
capazes de entender as expectativas, os anseios e
os receios de qualquer doente, independentemente
da sua cultura, origem social
ou poder económico. Por isso,
temos tido a preocupação de
introduzir disciplinas que abordem questões como a Sociologia
e a Antropologia do nosso país
e das comunidades emigrantes
mais importantes, de maneira a
que, progressivamente, os estudantes tenham conhecimento de
realidades que não são, necessariamente, aquelas de onde são
oriundos. Este tipo de preocupações é uma constante no curso.

CONTRA O CURSO DE
MEDICINA NO PRIVADO
Continua a ser um opositor da abertura de cursos
de Medicina no sector privado?
A questão não pode ser colocada nesses termos. A
abertura de novos cursos quer no sector público
quer no privado deve ser regida por rigorosos critérios de qualidade. Acredito que o aparecimento
de cursos de Medicina no sector privado irá fazer
diminuir a qualidade do ensino, uma vez que não
existe massa crítica suficiente em Portugal para for-

CENTRO
HOSPITALAR
DO PORTO
ÚNICO NO PAÍS
A REALIZAR
TRANSPLANTE
RENOPANCREÁTICO
É o centro de referência do Norte
para o transplante hepático e o
único do país que realiza transplante reno-pancreático. Actualmente, o Centro Hospitalar do Porto
é, ainda, uma referência “em diversos campos das
neurociências e em muitas outras áreas, como a

mar corpos docentes com diferenciação, quer em
termos de ensino quer de investigação, capazes de
integrar os quadros de novas faculdades. Para não
falarmos do problema do excesso de número de alunos que a abertura de novos cursos de Medicina iria
implicar. Temos de nos lembrar que este é um curso
extremamente dispendioso e
que não nos podemos dar ao
luxo de andar a formar médicos para, depois, os deixar no
desemprego, tanto mais que
a qualidade do desempenho
de um médico está associado
à experiência e à prática continuada. É verdade que actualmente estamos sentir a falta
de médicos em Portugal, em
virtude de decisões políticas
passadas, mas que não podem
ser resolvidas a curto prazo, porque não se formam
médicos em três anos. No entanto, face ao actual
cenário de número de alunos que entram no curso
de Medicina o paradigma depressa se vai modificar,
e ficaremos com um ratio médico por habitante
muito superior ao desejado.
Como é que viu a abertura da última Faculdade
de Medicina, no Algarve? Concordou com a decisão do Governo?
Não estou ao corrente do desenvolvimento do processo e desconheço os moldes em que esta nova
escola vai funcionar pelo que não me posso pronunciar sobre o assunto.

auto-imunidade ou a
cirurgia da coluna”,
realça o presidente
do Conselho de Administração. Apesar
desta diferenciação,
Pedro Esteves ressalva que a unidade
que hoje congrega
o Hospital Geral de
Santo António, a
Maternidade Júlio
Dinis e o Hospital
Maria Pia, aposta
numa vocação generalista “com igual qualidade em
todas as áreas de acesso”. Inclusivamente, recorda, à
área tradicional de referenciação, o Porto Ocidental,
juntou-se, recentemente, Gondomar “o que dupli-
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cou o número de população que
devemos atender”.
Mas o Centro Hospitalar do
Porto está em fase de mudança,
com uma série de projectos no
terreno. Um dos mais emblemáticos é o Centro Integrado
de Cirurgia do Ambulatório que
deverá abrir portas em Junho de
2010. Com um custo global de
18 milhões de euros, vai permitir continuar a desenvolver
a cirurgia de ambulatório que,
em 2008, já representou mais
de 50 por cento da cirurgia programada realizada no Centro
Hospitalar do Porto, condicionada presentemente, em termos
de crescimento, pela exiguidade das instalações existentes.
Igualmente importante é o futuro Centro Materno-Infantil do Norte, “em fase de
adjudicação da construção” e com um custo global
de 57 milhões de euros, a sua inauguração está prevista para Abril de 2012. “Este projecto vai marcar
a prestação de cuidados na área materno-infantil

na cidade do Porto, quer através de uma melhoria
técnica dos cuidados prestados, decorrente da integração dos dois hospitais especializados numa estrutura que contempla também um hospital geral,
altamente diferenciado, quer através da substancial
melhoria da qualidade hoteleira da oferta actual”,
defende Pedro Esteves. Outro dos projectos passa
pela requalificação do edifício histórico do Hospital Geral de Santo António. O investimento previsto situa-se nos 13 milhões de euros, e envolve a
requalificação da ala norte do edifício neoclássico,
contemplando o internamento de pediatria e duas
unidades de internamento de medicina. Prevê-se a
conclusão desta intervenção até ao final de 2012.

CENTRO
HOSPITALAR
DO TÂMEGA E
SOUSA
“TEMOS
TIDO UM
CRESCIMENTO
SUSTENTADO”
O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa engloba duas
unidades hospitalares, Penafiel e Amarante, e nos
últimos quatro anos tem
apostado em toda a linha
de apoio assistencial, o que
permitiu “um crescimento
sustentado”, de acordo com o presidente do Conselho de Administração, José Alberto Marques.
Ao nível da consulta externa, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa “tem vindo a registar um
forte crescimento, sustentado numa boa articulação com os Centros de Saúde, o
que tem permitido dar uma resposta muito positiva, com tempos de espera reduzidos, tendo
registado em 2007, pela primeira
vez, mais consultas externas do
que urgências”. Segundo José Alberto Marques, os bons resultados
estendem-se às primeiras consultas. Estas, revela, “ocupam já
cerca de 30 por cento do volume
total de consultas, tendo sido introduzidas novas especialidades
e sub-especialidades como a cirurgia plástica, cirurgia vascular e
estomatologia/medicina dentária
(com 2.527 consultas), e um forte
crescimento de outras, como a oftalmologia (11.970 consultas em
2008)”. Por outro lado, face à reestruturação de alguns serviços, a
actividade desenvolvida em 2008 apresentou, face
ao período homólogo de 2007, “um incremento da
produção no Hospital de Dia e Bloco Operatório”.
O ambulatório é disso exemplo: “um aumento de
17,6 por cento no número de intervenções realizadas em 2008, face a igual período em 2007”.
Outra das apostas do Centro Hospitalar do Tâmega
e Sousa, de acordo com o presidente do Conselho
de Administração, “tem sido feita no campo da
humanização, informação e apoio aos doentes e
profissionais pela utilização das TIC”. Destaque
para “os quiosques electrónicos de atendimento e o
Hospital Virtual com telemedicina, e o Hospital TV
na divulgação de informação geral”, aponta a título
de exemplo José Alberto Marques.
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INSTITUTO PORTUGUÊS DE
ONCOLOGIA DO PORTO
“VALÊNCIAS TERAPÊUTICAS
ÚNICAS NA ÁREA DA
ONCOLOGIA”
O presidente do Conselho de Administração do
Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto,
Laranja Pontes, não tem dúvidas em referir que
dirige aquela que é “a maior instituição
nacional de prestação de cuidados de
Oncologia aos utentes do Serviço Nacional de Saúde”. Envolvido “num processo
de harmonização dos cuidados de Oncologia na Região Norte num modelo inovador inclusivo e de maior proximidade”,
o IPO do Porto assume-se, ainda, “como
a única estrutura a ter
todas as valências terapêuticas na área da
oncologia na Região Norte”. Uma
razão que pode ajudar a explicar,
também, o número crescente de
doentes que têm recorrido à instituição. Só no primeiro semestre
deste ano, de acordo com Laranja
Pontes, “houve um aumento de
12 por cento da procura, comparativamente com o período homólogo em 2008”.

assistencial de acordo com as principais linhas de
orientação traçadas pelo Ministério da Saúde. Assim, para além das duas áreas já enumeradas, o
Hospital de São Sebastião tem vindo a reforçar os
meios humanos e materiais afectos ao serviço de urgência, em particular para as situações mais graves
e em que a rapidez da actuação clínica pode salvar
a vida dos doentes ou reduzir as sequelas, como
por exemplo as Vias Verdes do acidente vascular
cerebral e do enfarte agudo do miocárdio. Por outro lado, acrescenta, tem havido uma melhoria das
instalações para o tratamento dos doentes com patologia oncológica, bem como um
reforço da capacidade dos serviços
de diagnóstico e tratamento, com
ênfase na imagiologia, patologia
clínica, gastrenterologia e pneumologia.
Desde há alguns anos, de acordo
com a administração, o Hospital de

HOSPITAL
DE SÃO
SEBASTIÃO
SERVIÇO DE
REFERÊNCIA EM
CIRURGIA DA
OBESIDADE
O desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva, com redução dos
tempos de internamento
e da infecção hospitalar, bem como o desenvolvimento da cirurgia da obesidade têm sido algumas
das apostas do Hospital de São Sebastião. De acordo
com o presidente do Conselho de Administração
desta unidade hospitalar, Fernando Martins da
Silva, tem vindo a ser desenvolvida uma actividade

São Sebastião mantém a melhor demora média dos
doentes internados, em comparação com os hospitais do SNS, com um valor próximo dos quatro dias.
“Pretende manter-se este valor nos próximos anos”,
assegura Fernando Martins da Silva.
Com um serviço de referência a nível nacional para
a cirurgia da obesidade (bypass gástrico), o Hospital
de São Sebastião tem, em média, cerca de 150 doentes intervencionados por ano. Em 2010, augura
o presidente do Conselho de Administração, “pretende duplicar-se o número de cirurgias nesta área”.
Na actividade cirúrgica global, o número de doentes
intervencionados deverá este ano ultrapassar os 13
mil, pretendendo-se aumentar em 10 por cento este
valor.
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CENTRO
HOSPITALAR DE
VILA NOVA DE
GAIA/ESPINHO
UNIDADE
COMPLETAMENTE
NOVA DEDICADA À
FERTILIDADE
A Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho é um dos serviços de
referência no Norte do país. Neste
contexto, a remodelação das instalações é uma marca no leque de
investimentos que têm vindo a ser
realizados nesta unidade. As obras
contemplaram o aumento do bloco
operatório para duas salas, bem como um redimensionamento ao nível dos cuidados intensivos e
do internamento. Com investimento global de seis
milhões de euros, o serviço de Cirurgia Cardiotorácica tem, actualmente, cerca de três mil metros
quadrados.
Mas este serviço não é o único que sofreu uma requalificação. O Conselho de Administração tem
vindo, nos últimos anos, a apostar na melhoria da
qualidade das instalações do Centro Hospitalar,
“de forma a garantir maior conforto aos utentes e
melhores condições de trabalho aos profissionais”.
“Se é verdade que apenas a construção de um novo
hospital virá colocar ponto final no leque de remodelações a efectuar, não é menos verdade que é
impossível deixar estas instalações degradarem-se
anos após anos”, argumenta o presidente do Conse-

lho de Administração, João Ferreira.
Assim sendo, no âmbito do projecto
de incentivos do Ministério da Saúde
para a Procriação Medicamente Assistida, foram investidos perto de
dois milhões de euros na renovação
da Unidade de Medicina da Reprodução, uma das áreas de referência
deste Centro Hospitalar. O investimento efectuado, um dos mais elevados feitos a nível nacional, permitiu
construir, de raiz, uma unidade totalmente dedicada à fertilidade.
A área de Cirurgia de Ambulatório é
outra das apostas. Um piso da unidade localizada em Espinho, após
obras de remodelação, passou a receber a Unidade de Cirurgia de Ambulatório,
considerado um dos projectos-piloto do programa
nacional. A remodelação
efectuada permitiu dotar
as infra-estruturas existentes de um circuito próprio para os utentes da cirurgia de ambulatório, de
acordo com as melhores
práticas nesta área.

HOSPITAL DE
S. JOÃO
PRIMEIRA
URGÊNCIA
PARA A GRIPE A
O Hospital de S. João
tornou-se, recentemente,
o primeiro hospital do
país com um serviço de
urgência específico para
receber doentes com suspeita de gripe A (H1N1).
Mas muitos são os projectos em que esta unidade
hospitalar está envolvida, tal como a Nortemédico
já deu conta na edição anterior, com um grande
trabalho sobre as comemorações dos 50 anos desta
instituição. O novo hospital pediátrico e a nova
unidade de Ambulatório são apenas alguns dos projectos mais emblemáticos em curso, a par de toda a
recuperação e melhoria de instalações. n

NOTA DE REDACÇÃO: !TÏ Ë HORA DE FECHO DESTA
edição, a administração do Hospital de S. João e da
Unidade Local de Saúde de Matosinhos não tinham
RESPONDIDO ËS PERGUNTAS COLOCADAS PELA .ORTEMÏDICO
sobre os serviços de referência de cada uma das unidades hospitalares.

32

ARTIGO

NOVOS CAMINHOS
PARA A SAÚDE

MANUEL
CARDOSO DE OLIVEIRA
Professor Catedrático
Aposentado da Faculdade
de Medicina do Porto
Escola de Estudos Pós-graduados
da Universidade Fernando Pessoa

A complexidade da Saúde não pára de se manifestar
o que obriga a sucessivos e profundos ajustamentos,
e é um desafio para culturas organizacionais inovadoras, que não dispensam um ávido aproveitamento
dos avanços científicos e tecnológicos bem como o
regular funcionamento de equipas multidisciplinares.
A indispensável adaptação a estas exigências resultou das enormes falhas no funcionamento dos Sistemas de Saúde e exige uma profunda mudança em
toda a sua organização, enfatizando a importância
dos microsistemas clínicos e da sua perfeita articulação com os meso e os macrosistemas.
O conceito da “Clinical Governance”, surgido em
finais do século XX, reflecte essa necessidade e com
ele estão relacionados a qualidade e a segurança
dos doentes, numa interligação em que todos se
potenciam.
A transposição para a Saúde das regras de gestão
doutros sectores da sociedade foi muito oportuna
mas, alguns exageros, não tiveram em conta as especificidades muito próprias do sector, cabendo
aos profissionais a ele mais particularmente ligados
a obrigação de colocarem as coisas num plano de
equilíbrio fundamentado, que respeita os interesses
e os direitos dos doentes mas também os seus deveres. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que
em muitas das instituições de saúde estão instalados
processos de gestão e liderança em múltiplas áreas,
sendo imperativo avançar para o controlo e a melhoria da qualidade clínica e da segurança dos doentes
e profissionais, estratificando e gerindo os riscos, assim se aproveitando as ferramentas disponíveis para
esses efeitos, mesmo tendo em conta a necessidade
de sucessivos aperfeiçoamentos.
O argumento dos custos deste equipamento e das
despesas com pessoas que as devem utilizar tem
sido mal interpretado, pois é sabido que são investimentos com retorno indiscutível, para não falar nos
benefícios para a sociedade, o que não é de menor
importância.
Ao governo e a todas as estruturas ligadas à Saúde
está colocado um tremendo desafio para ultrapassarem insuficiências bem identificadas. E se este trabalho é, efectivamente, de grande envergadura, que
isso sirva para salientar a necessidade de o encarar
com a determinação indispensável e assim avançar
para a criação de novas iniciativas.
A saúde necessita de líderes com entusiasmo e sensibilidade a estas novas realidades, pessoas com experiências vividas e tempo disponível para se concentrarem na luta por uma melhor qualidade clínica
e uma maior segurança para todos, não ignorando
a importância da colocação dos doentes no centro
destas preocupações. Sabe-se que a caracterização

dos serviços de saúde e o seu funcionamento são
melhores se a agenda da qualidade estiver actualizada. Por isso, alguns organismos internacionais
de muito grande nomeada têm sido determinantes
no apontar de novos caminhos, desenvolvendo directrizes, aptidões e experiências, sobretudo nesta
última dezena de anos. Isto significa que se nós
tivermos o discernimento de desde já aderirmos a
este imparável movimento, podemos encurtar em
muitos anos as distâncias a que dolorosamente estamos situados noutras áreas da sociedade.
A formação e o treino dos profissionais mais directamente ligados à Saúde é uma componente
fundamental para que mais facilmente se possam
atingir os objectivos definidos. Necessitamos de
um número crescente de pessoas que, nos diversos
sectores onde estão a trabalhar, possam ser portavozes deste mundo, razoavelmente novo, no sector
da Saúde e da Educação para ela. As universidades,
pela sua própria natureza, não se devem excluir
deste processo, cabendo-lhes assumir as iniciativas
de ensino e treino desta área, adequando os seus
planos de estudo a estas novas realidades e promovendo na área da pós-graduação cursos de diversos
tipos, incluindo os de 2.º ciclo (Mestrado) e 3.º ciclo
(Doutoramento).
São necessários novos caminhos para o pensamento
e um aprofundamento dos temas ligados à governação clínica, de que a Qualidade a Segurança e a
gestão do risco são componentes de enorme importância. Os tipos de oferta possíveis são múltiplas e
de duração variável, o que reforça a ideia da necessidade de tempo e disponibilidade, que muitas vezes não é possível com rotinas de elevada exigência
profissional. Torna-se, realmente, necessário, na sequência de experiências internacionais com provas
dadas, criar infra-estruturas que sirvam de suporte
para iniciativas de diferenciação crescente, ficando
assim criado um ambiente próprio para o desenvolvimento das áreas já referidas. Não se pense que
é uma tarefa dada a protagonismos individuais excessivos. Bem pelo contrário, temos de estimular
o aproveitamento das tecnologias de informação e
promover as mudanças organizacionais adequadas
à implementação de planos operacionais executáveis com um carácter multidisciplinar evidente que
ajude a melhorar comportamentos e a permitir uma
melhor e mais humanizada integração de cuidados.
O conjunto destas iniciativas articuladas deverá
conduzir a uma “task force” que futuramente seja
o alicerce necessário para muitas outras acções de
formação, bem como para a visão do futuro que não
parará de nos desafiar. A possiblidade de nos associarmos a grupos internacionais de prestígio será o
corolário natural de todo este trabalho. n
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A MODERNIZAÇÃO DA MEDICINA
PORTUENSE NA PRIMEIRA METADE
DO SÉCULO XX (continuação)
Por António Coimbra

Professor jubilado de Histologia e
Embriologia da Faculdade de Medicina
do Porto

de fimose (1). O clorofórmio apareceu em Janeiro
de 1848 numa excisão de um naevus maternus e
numa amputação da mama esquerda pelo Prof.
António Bernardino de Almeida (1) e em Maio do
mesmo ano num trabalho de parto com aplicação de fórceps pelo Prof. Câmara Sínval (2). Será
porém necessário esperar até 1948 pela moderna
anestesiologia, com os práticos manietados à relativa toxicidade daqueles dois gases a despeito da
extraordinária perícia de que davam provas. As
intervenções tinham que ser forçosamente curtas
e as laparotomias muito dificultadas pela incapacidade de relaxar a parede abdominal.

A assepsia demorou mais tempo a penetrar. Da
cuidadosa análise empreendida por Hernâni
Monteiro acerca das operações ginecológicas e
VII. A LONGA EVOLUÇÃO DA
intestinais que nos últimos vinte anos do século
XIX começaram a apresentar sucesso generaliCIRURGIA
zado entre nós (1), depreende-se que isso se deveu na década de 80 à adopção da anti-sepsia de
Ao contrário das especialidades que passámos em
Lister com esterilização dos ferros operatórios e
revista e que na época representaram inovações
das mãos em solução de fenol (3), e à progressiva
totais, a Cirurgia Geral praticava-se há séculos
substituição daquela no fim da mesma década
no Porto, e aquilo a que se assistiu entre 1850
pela verdadeira assepsia com esterilização térmica
e 1950 foi a um lento aperfeiçoamento interno
de todo o material operatório. Foram protagonisem direcção à laparotomia abdominal e outras
tas destes progressos o Prof. António de Azevedo
intervenções longas e complexas, propiciado pela
Maia e os cirurgiões do S. António, Francisco
anestesia, a assepsia e a transfusiologia. Houve,
de Sousa Oliveira e Júlio Franchini. Contudo o
por outro lado, tentativas de autonomização da
mesmo investigador confessa a difiGinecologia Cirúrgica, que, poculdade em apontar prioridades com
rém, continuou a ser praticada pelos
base nos relatos da época (1). Embora
cirurgiões gerais e pelos cultores da
Azevedo Maia tenha executado a priObstetrícia. Um tão vasto campo de
meira grande intervenção ginecolóactividade curativa, em que os surtos
gica que deu brado, uma ovariectomodernizadores foram espaçados e
mia por fibrossarcoma do ovário em
difíceis, obriga no entanto a citar não
1888, parece que Franchini efectuara
só os raros inovadores mas também
já em 1882-83 a remoção em várias
outros profissionais cuja competência
William Morton, 1819 – 1868.
sessões de um feto ectópico com rupe dedicação são ainda hoje recordadas.
tura do quisto na cavidade vesical e
formação de fístula vésico-uterina.
Vimos no primeiro artigo da série que
Nessa década os cirurgiões preferiam
a anestesia geral penetrara no Porto
mesmo assim a via vaginal nas operade forma fulgurante. Aplicado o éter
ções ginecológicas para evitar a aberpor Morton em 1846 em Boston numa
tura do peritoneu, mas na seguinte
operação ao pescoço, logo foi utilitornou-se corrente a prática da hiszado no Hospital de S. António no ano
terectomia total e das operações ao
seguinte pelo Dr. Luís Pereira da Fonintestino pela via abdominal (1).
seca numa castração e duas operações
Joseph Lister, 1827 – 1912.
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Franchini com a Ginecologia e o colega com a Obstetrícia. Artur Maia Mendes
foi a outra grande figura do
Hospital na mesma época.
Essencialmente obstetra,
mas também ginecologista,
cirurgião geral e publicista
médico. Director da Enfermaria 12 de partos, mas a
partir de 1914 e até à morte,
em 1920, também da 13 de
Cirurgia (5), ele e o lente de
Obstetrícia da Faculdade,
Cândido de Pinho (que
também dispunha de enJÚLIO FRANCHINI
ROBERTO FRIAS
fermaria própria), efectuÓleo, autor deconhecido.
aram as primeiras cesarianas com sucesso no Porto(6).
Maia Mendes, que havia
concorrido ao professorado
em 96, fundou as seguintes
revistas: “Saúde Pública”,
“Revista de Medicina e Cirurgia do Hospital da Misericórdia do Porto” e “Boletim de Cirurgia”. Mas a sua
maior coroa de glória foi a
criação, em 1910, da primeira Maternidade em data
no país (5), a Maternidade
do Porto, com uma secção
de assistência gratuita e ouARTUR MAIA MENDES
CÂNDIDO DE PINHO
tra de internamentos pagos.
Óleo de Marques de Oliveira.
Encontrei pela primeira vez
menção dela numa carta de
Abel
Salazar
a
Celestino
da Costa, datada de 1916,
Júlio Franchini, que só se aposenta em 1925,
em
que
anuncia
ao
grande
embriologista ir pedir
enquanto Azevedo Maia se retira em 1907 e Sousa
embriões
humanos
da
Maternidade
do Porto ao
Oliveira, de que falámos acerca da Oftalmologia,
Dr.
Maia
Mendes
para
lhos
enviar
para
Lisboa (7).
falece em 1913, foi certamente até ao fim do priVim
depois
a
descobrir
no
número
do
“Boletim
de
meiro quartel do século o cirurgião mais respeiCirurgia”
de
1915
que
a
Maternidade
ocupara
o
tado na cidade, tendo sido mesmo proposto pelo
grande
palacete
que
até
aos
anos
70
se
divisava
na
Conselho Escolar da novel Faculdade para o prorua de Camões, à direita de quem desce, rodeado
fessorado em Novembro de 1910, o que não obde vasto terreno. Nesse volume apresenta belateve resposta do governo provisório da primeira
mente documentadas 229 intervenções de todo
república. Basta consultar o relatório do provedor
(4)
o género, incluindo apendicectomias, ressecções
de 1901-02 para sentir a diferença abissal ende hérnias, reconstituições plásticas da face e látre o movimento operatório da Enfermaria 13 de
bios, além de muitas outras da sua especialidade.
Franchini (a partir de 1903 passa a chefiar a 14),
Sucedeu-lhe o filho Arnaldo, morto aos 29 anos,
com 51 intervenções ginecológicas e 9 de cirurgia
quatro anos depois do pai, que no dizer dos conabdominal, e a ausência virtual desta nas restantemporâneos (fora colega de meu pai no liceu do
tes seis enfermarias gerais. Já anteriormente, em
Porto), sucumbiu ao excesso de trabalho.
1897, ele solicitara a criação de um curso livre de
Ginecologia e no ano seguinte a abertura de uma
Do lado da Escola Médica posicionam-se em face
consulta. Um ano volvido, a sala de Ginecologia
destas duas grandes figuras o sucessor de Eduardo
e Partos de Maia Mendes foi dividida, ficando
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Teixeira Bastos, proprietário da Clínica Cirúrgica
até 1945 (1, 7), foi o operador
mais conhecido da cidade
nessa época e da sua escola
saíram Magano, que regeu a Patologia Cirúrgica,
o filho Joaquim Bastos da
Propedêutica Cirúrgica, e
os prestigiosos cirurgiões
independentes João de
Almeida e Canto Moniz,
que dirigiram, respectivamente, a cirurgia na Casa
de Saúde da Boavista e no
Hospital de S. Francisco. O
TEIXEIRA BASTOS
MORAIS FRIAS
Óleo de Agostinho Salgado.
Óleo de Agostinho Salgado.
seu sucessor na cátedra foi,
porém, Álvaro Rodrigues,
o mais famoso operador do Porto até aos anos 70,
Pimenta na Clínica Cirúrgica como lente proprieo qual, oriundo da Anatomia, se aperfeiçoou com
tário em 1898, o goês Roberto Frias, e o parteiro
Francisco Gentil em Lisboa. Entre os cirurgiões
mas também cirurgião Cândido de Pinho, este
hospitalares contemporâneos destes destacaramregente de Obstetrícia desde 1896 e lente de 1911
se António de Araújo Teixeira, assistente de Maa 1919 (2). O primeiro foi um clínico prestigiadísnuel Forbes Costa que fora íntimo colaborador
simo com enorme clientela, vítima da epidemia de
de Azevedo Maia (2), e Gil da Costa (4). Todos estes
tifo exantemático em 1918, cuja imensa erudição
cirurgiões ultrapassam porém a época que temédico-cirúrgica causava espanto mas cuja perímos vindo a focar, estendendo-se as suas carreiras
cia operatória deixava a desejar face à do lente de
bem para lá de 1950. Morais Frias pontificou
Clínica Médica, Azevedo Maia (8). Contemporâneo
na Ginecologia, curso que regeu desde 1918, e
dos dois na 2ª Clínica Cirúrgica, depois denomina Obstetrícia de que foi catedrático a partir de
nada Patologia Cirúrgica, estava Carlos Lima, a
1924(1). Estas áreas passaram depois a ser leccioque já nos referimos como ortopedista. De facto,
nadas na Maternidade Júlio Dinis, o que se deveu
tratava muita patologia óssea, sobretudo casos
aos esforços dessa curiosa figura de professor,
de tuberculose óssea, na sua enfermaria escolar,
médico e político, quando ministro da Instrução
mas provavelmente por métodos não invasivos
em 1927, que foi Alfredo de Magalhães, mas que
pois, como vimos, só a partir de 1945 estes foram
só abriu as portas em 1939. Embora pertencesse
praticados no hospital. Foi o primeiro regente do
ao Instituto Maternal, competia-lhe pelo artigo
Curso de Ortopedia em 1912 (9). O primeiro orto18º do decreto-lei 29030 de 30/09/38 acolher o
pedista a tempo inteiro da Faculdade e segundo
ensino das duas disciplinas e o curso de parteiregente do respectivo Curso, o Dr. João Espreras (10). Com Morais Frias trabalharam Alberto
gueira Mendes, começou a trabalhar no Serviço
(4)
Saavedra, Óscar Ribeiro e Gonçalves de Azevedo
de Carlos Lima em 1926 , mas muito mais tarde
(Filho), que lhe sucedeu em 1955, mas quanto
ainda só dispunha de 4 camas na enfermaria do
ao primeiro, figura de considerável prestígio, laProf. Fernando Magano até à transferência para o
menta-se que a inimizade de Frias lhe tivesse coS. João em 1959 (9). Criou-se então aqui um grande
arctado a carreira universitária. A parte hospitalar
Serviço de Ortopedia, em que foi catedrático ouda Ginecologia-Obstetrícia não se extinguiu, mas
tro Carlos Lima, neto do primeiro (9).
teve percurso mais obscuro com Manuel Correia
de Carvalho, que sucedeu a Maia Mendes na 12 e
Franchini, Maia Mendes, Roberto Frias e Cândido
regeu episodicamente Obstetrícia em 1922(7), Rode Pinho deixam vasta descendência, sem haver
lando Vanzeler e Francisco de Almeida (4).
especificamente linhagens individuais, porque
muitos dos mais novos trabalharam com vários
deles. Vemos, por exemplo, o sucessor de Roberto
VIII. ANESTESIOLOGIA, A
Frias na Clínica Cirúrgica em 1918, Álvaro TeiÚLTIMA ESPECIALIDADE
xeira Bastos, e o de Cândido de Pinho em 1924
na Obstetrícia, Manuel António de Morais Frias,
Como acabámos de ver, a história da cirurgia pora operarem em 1910 na enfermaria 12 de Maia
(4)
tuense até 1950 envolveu uma série de notáveis
Mendes , o mesmo sucedendo com os jovens
personalidades, comprometidas porém pelas licirurgiões hospitalares Couto Soares e Alberto
mitações da anestesia. As tentativas para as ultraRibeiro que sucedeu a Maia Mendes na 13 em
(5)
passar e os desabafos sucediam-se. Em 1936, na
1920 . Outro, Álvaro Rosas, era assistente de
Medicina Contemporânea, o Prof. Cid dos Santos
Franchini em 1919 na 14, passando a assistente de
(4)
anunciava óptimos resultados nas operações às
Bastos na Clínica Cirúrgica em 1921 .
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vísceras com o Evipan sódico endovenoso, desde
que não se ultrapassasse a duração de 30 minutos. O Dr. Mário Cardia, numa revisão no Portugal Médico, em 1940, relatava que lá fora gases
mais seguros como o protóxido de azoto, o ciclopropano e o etileno começavam a ser usados em
conjunção com os barbitúricos endovenosos. Os
progressos aceleraram-se porém durante a guerra,
acrescidos pelo uso dos curarisantes para o relaxamento da parede abdominal. Depois do fim do
conflito, cirurgiões como o Prof. Morais Frias e o
Dr. Araújo Teixeira, que observavam em visitas
ao estrangeiro as imensas facilidades proporcionadas pela nova tecnologia na cirurgia visceral,
começaram a pressionar as instituições locais no
sentido da implantação da moderna Anestesiologia. Coube ao segundo sugerir ao
recém-formado Dr. Pedro Ruela
Torres um estágio em Londres e
influenciar a Mesa da Santa Casa
para a criação do novo Serviço (11).
Em 1948, Pedro Ruela, que já tinha aliás visitado em Lisboa as
modernas instalações anestésicas
do Dr. Victor Hugo Magalhães no
Serviço do Prof. Cid dos Santos,
vai a expensas próprias para Londres onde trabalha com o Prof.
Kirk Rae nos Hospitais Guy’s,
Brompton, Westminster e St.
Mark’s. Em Oxford visita o Prof.
McIntosh que era sobretudo um
PEDRO RUELA TORRES
investigador das novas técnicas.
É-lhe confiada em 1950 a direcção do novo Serviço de Anestesia
de S. António, onde forma um núcleo inicial com
os Drs. Ribeiro dos Santos e Leonor Guedes, a que
mais tarde se juntam Adelino Lobão, Raul Nascimento, Silva Araújo e outros. Em 1959 chamamno para instalar o Serviço de Anestesia no Hospital de S. João onde tem a colaboração de Júlio
Costa, Luís Lhamas e Jorge Seabra (11). Pedro Ruela
Torres, felizmente ainda vivo, foi assim o verdadeiro introdutor da nova especialidade no Norte,
tendo nos dois serviços prodigalizado formação a
muitos médicos do resto do país, entre os quais o
Dr. Carlos Tenreiro dos Hospitais da Universidade
de Coimbra. O Dr.
Silva Araújo permaneceu em S. António,
dedicando-se particularmente à anestesia neurocirúrgica
e à reanimação com
Maternidade Júlio Dinis, inaugurada
Corino de Andrade.
em 1939.

Parecem agora ilimitadas as capacidades da cirurgia, mas não nos esqueçamos de outra técnica fundamental em todos os ramos médicos,
a Transfusiologia, que será decisiva na eclosão
da cirurgia cardíaca. A sua introdução no Porto
deu-se em 1932 por iniciativa do Dr. Amândio
Guimarães, médico da Polícia de Segurança Pública, que organizou os primeiros grupos de dadores entre os polícias. O cirurgião Dr. José Aroso
estabeleceu os contactos com o Laboratório de
Análises do Hospital de S. António, onde as compatibilidades sanguíneas e os restantes passos das
transfusões foram levados a cabo pelo Dr. António Fânzeres, de tal sorte que de 115 transfusões
efectuadas em 1933 o número subira já para 285
em 1936 (12). Desde logo se utilizou sangue conservado, tornado incoagulável pela adição de citrato
de sódio a 3-4%, processo
descoberto em França em
1917 e que deu origem à
formação dos Bancos de
Sangue. O certo é que a
partir de 1950 o Laboratório de Análises aparece
adicionado nos relatórios
da Santa Casa da designação de “e Banco de Sangue”, agora dirigido por
um perito na matéria, o
Prof. Ernesto Morais (4). n
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PRESIDENTE DA ARS/NORTE, MACIEL
BARBOSA, ACREDITA QUE AS REFORMAS
EM CURSO JÁ ESTÃO A DAR FRUTOS

“OS CIDADÃOS E
OS PROFISSIONAIS
ESTÃO MAIS
SATISFEITOS”
«PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO
DA SAÚDE NA REGIÃO NORTE». FOI ESTE O
TEMA EM DEBATE, NUMA INICIATIVA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHARIA
E GESTÃO DA SAÚDE QUE CONTOU COM O
APOIO DA SRNOM. O PRESIDENTE DA ARS/
NORTE, MACIEL BARBOSA, FOI O ORADOR
PRINCIPAL DA SESSÃO, TRAÇANDO UM CENÁRIO “POSITIVO” QUANTO À EVOLUÇÃO
DOS CUIDADOS DE SAÚDE NA REGIÃO, NOS
ÚLTIMOS ANOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla Ivo Godinho

Os últimos quatro anos ficam marcados por uma
política que se traduziu, no terreno, “por uma maior
oportunidade de acesso aos recursos de saúde”. O
balanço foi feito pelo presidente da Administração
Regional de Saúde (ARS) do Norte, Maciel Barbosa,
durante um debate promovido pela Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde, em colaboração com a Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM).
«Perspectivas de Desenvolvimento da Saúde na
Região Norte» foi o tema em debate, numa sessão
que decorreu no passado dia 17 de Julho, e onde
foram abordadas as reformas em curso, designadamente na área dos cuidados primários, resultantes
da criação das Unidades de Saúde Familiares (USF)
e dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).
“Os cidadãos estão mais satisfeitos, assim como
os próprios profissionais. Mais de 98 mil doentes
passaram a ter médico de família”, enalteceu Maciel
Barbosa, considerando que o modelo de objectivos
adoptado nas USF contribui, indiscutivelmente,
“para reconhecer e premiar quem trabalha mais”.
Assim, acrescentou, “para além do investimento
feito na requalificação de instalações, os resulta-
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dos têm sido um êxito, com o número total de consultas no âmbito
dos cuidados de saúde primários a
subir, assim como as primeiras consultas, enquanto os números baixam
nos serviços de atendimento permanente”. Por outro lado, “temos os serviços de urgência a baixar, em média,
3,9 por cento”, concluiu, ressalvando
que o único aumento que se tem verificado nesta área é nos “hospitais diferenciados e
que a situação se prende com a assistência a casos
clínicos mais complicados”.
Num debate que contou com a participação de algumas dezenas de médicos e associados da APEGSaúde, Maciel Barbosa foi questionado sobre os
ACES, nomeadamente sobre qual o melhor perfil
de quem vai integrar a gestão destes novos agrupamentos. Médicos ou não médicos?, questionou-se,
em jeito provocatório. O presidente da ARS/Norte
foi peremptório: mais do que o perfil, é necessário
saber gerir. “Depende dos colegas. Há quem seja um
óptimo clínico, mas não tenha perfil para a gestão.
O meu antecessor era advogado. Eu sou médico e
com 34 anos de carreira e a única obrigação acrescida que tenho é de ser mais rápido a tomar decisões, devido à profissão”, argumentou.

COOPERAÇÃO
PÚBLICO/PRIVADO
No âmbito das reformas em curso, os participantes
quiseram também saber qual o papel dos privados

na contribuição para a sustentabilidade do sistema
de saúde em Portugal. Citando um estudo realizado pelo sociólogo Manuel Villaverde Cabral, o
presidente da ARS/Norte realçou que, entre 2001
e 2008, “a imagem pública do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) melhorou cinco pontos percentuais,
enquanto que a imagem do sector privado um por
cento”. Neste contexto, Maciel Barbosa defendeu
que “deve e tem de haver” uma complementaridade
entre o sector público e privado, dado que se trata
de “uma concorrência saudável”. Isso mesmo, apontou a título de exemplo, está previsto pelo Modelo
C, que possibilita a gestão de USF por entidades
privadas, sociais e cooperativas. “O sistema tem
de ter as três vertentes: público, privado e social”,
reconheceu.
Mas esta cooperação cinge-se, por enquanto, quase
única e exclusivamente à prestação de serviços de
saúde, porque na área do ensino Maciel Barbosa
acredita que os números clausus actuais são suficientes para colmatar o défice de médicos que
possam existir. Por outro lado, sobre esta matéria, o
vice-presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, lembrou
que a formação dos internos tem de obedecer a
critérios rígidos, que podem não ser viáveis no privado. “No SNS, o doente já sabe que existe formação
de internos. Na medicina privada, o doente escolhe
o médico e é por ele que quer ser operado”.
Assim, e em jeito de desafio, no final do debate,
Miguel Guimarães lembrou: “Face à escassez de
recursos humanos, é preciso que a tutela tenha em
atenção o novo modelo das carreiras médicas e o
regime de incompatibilidades”. n
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«GRIPE A: SABER PARA
PREVENIR»
SRNOM ORGANIZOU MEGA DEBATE PARA
FOMENTAR A DISCUSSÃO EM TORNO DO
PROBLEMA

ACABAR COM O ALARMISMO, ESCLARECER
OS MÉDICOS E ENVOLVER NA DISCUSSÃO
PROFISSIONAIS DE VÁRIOS SECTORES DA
SOCIEDADE FORAM ALGUNS DOS OBJECTIVOS DO DEBATE «GRIPE A: SABER PARA
PREVENIR», ORGANIZADO PELA SRNOM. O
SECRETÁRIO DE ESTADO, MANUEL PIZARRO,
E O DIRECTOR GERAL DE SAÚDE, FRANCISCO
GEORGE, MARCARAM PRESENÇA NESTA INICIATIVA.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

O que é o vírus? Segurança das vacinas e plano
de vacinação? Organização dos serviços de saúde?
Custos para a Saúde e Economia? Planos de contingência? Escolas, pais e alunos? Estas foram apenas algumas das questões levantadas no grande
debate organizado pela Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM) «Gripe A: Sa-

ber para Prevenir» no passado dia 16 de Setembro.
“Numa altura em que se prevê um agravamento
do número de casos de gripe A, considerámos que
era importante organizar uma conferência sobre
este tema, como forma de acabar com o alarmismo
que actualmente existe”, explicou Fátima Carvalho,
uma das organizadoras do debate, acreditando que
o eco dado pela comunicação social portuguesa ao
problema tem sido “exagerado”. “Tem havido muita
informação e muita contra-informação. Penso que
a cobertura mediática em torno desta questão tem
sido exagerada e que não se vai verificar o grau de
pandemia que se previa”, acrescentou.
O debate envolveu médicos e profissionais de outros sectores de actividade. A SRNOM, advogou
Lurdes Gandra, co-organizadora da iniciativa, “quis
chamar o maior número de pessoas possível, pois
considera que a partilha de experiências só pode
ser positiva”.
O secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro,
abriu o debate, enaltecendo o trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido no nosso país. “Portugal
atrasou, por algumas semanas, a propagação da
gripe A”, sublinhou, elogiando o papel dos profis-
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sionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS): "Num
País com tantos doentes com gripe A, alguns em
situações difíceis, é notável que tenhamos um panorama epidemiológico comparável ao dos países
desenvolvidos”. Face à chegada da gripe sazonal,
Manuel Pizarro advertiu que o processo de resposta
ao problema que tem vindo a ser trabalhado pela
Direcção-Geral de Saúde (DGS) é “dinâmico” e, por
isso, “existe uma permanente actualização da informação que vai chegando”. Aliás, acentuou, “Portugal está integrado na rede europeia e mundial de
obtenção de informação científica que nos permita
decidir, do modo mais vantajoso para os cidadãos
portugueses”.

PRESSÃO SOBRE
OS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE
Apesar da resposta positiva que tem sido dada pelos serviços e pelos profissionais, o director-geral
da Saúde, Francisco George, reconheceu que pode
haver um excesso de procura e, consequentemente,

uma pressão sobre os serviços e, consequentemente,
também sobre os médicos. Sobre este assunto, o
director clínico do Hospital de S. João, António Oliveira e Silva, garantiu ainda não ter sentido “problemas ao nível dos recursos humanos”. Todavia,
admitiu, que a direcção hospitalar tem “solicitado
às pessoas um esforço suplementar”.
Uma situação que preocupa especialmente os médicos de Medicina Geral e Familiar. Respondendo
à provocação da moderadora – a jornalista Paula
Rebelo –, Rui Medon, recém-empossado director do
Agrupamento de Centro de Saúde (ACES) Grande
Porto Ocidental, concordou que a ameaça de pandemia “não surge em boa altura”, face à reforma em
curso nos cuidados primários, nomeadamente com
a formação dos ACES. De qualquer das formas, o
responsável garantiu que os centros de saúde “estão preparados” para responder às necessidades da
população, nomeadamente com “planos A, B e C”.
Em último recurso, assegurou, “podem abrir novas
unidades de combate à Gripe A, além das já previstas”. No entanto, fez questão de sublinhar que não
acredita que “as taxas de ataque do vírus se venham
a concretizar em valores tão elevados”. “Penso que o
facto de termos mais de 24 mil utentes sem médico
de família é mais preocupante do que a pandemia”,
vaticinou.
De qualquer das formas, durante o debate, na plateia do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
ouviram-se algumas das dúvidas dos médicos, nomeadamente em especialidades como a ginecologia/obstetrícia ou pediatria, quanto à vacinação de
grávidas e crianças.

GRUPOS DE RISCO
Perante a imprevisibilidade da pandemia, Francisco
George assumiu que não se sabe “exactamente o
que vai acontecer”. Para já, começaram a ser identificados os principais grupos de risco à infecção
pelo vírus H1N1, nomeadamente pelos números
ocorridos. “Em Portugal, 38 por cento dos casos
confirmados surgiram em indivíduos com idades

42

NOTÍCIAS
compreendidas entre os
20 e os 29 anos e existem
vários casos de grávidas, ainda não sabemos
bem porquê. Este é um
problema de jovens. Só
cinco por cento dos casos têm mais de 50 anos
e 80 por cento chegam
aos 30. Depois temos
outra faixa etária problemática: entre os zero e os
nove anos”, explicou.
Face a este contexto, o
Director-Geral da Saúde
deixou algumas das indicações de quais serão
os grupos prioritários a
beneficiar da imunização contra o vírus H1N1:
profissionais de saúde
que trabalham nos cuidados intensivos e, depois,
todos os outros que lidam com os doentes; as grávidas; os asmáticos; os obesos e os diabéticos. Posteriormente, haverá uma ordenação de prioridades
em função das idades, sendo certo que, de acordo
com Francisco George, os idosos (65 anos ou mais)
serão os últimos da lista, uma vez que são, alegadamente, os menos afectados pela gripe A.
No caso das grávidas, e respondendo a uma questão
concreta de uma ginecologista/obstetra, o DirectorGeral da Saúde aconselhou que estas devem fazer
a vacinação contra a gripe sazonal, até porque “no
caso de da grávida ficar doente, a imunização contra
a gripe normal ajudará o diagnóstico diferencial”.

SETE NOVAS VACINAS
EM PREPARAÇÃO
Na data da realização deste debate, na SRNOM, as
vacinas contra a gripe A deveriam chegar na primeira quinzena de Outubro. O atraso foi analisado
por Francisco George como “benéfico”. “Vamos beneficiar de milhões de imunizações que serão feitas
antes”, defendeu, referindo-se ao plano de vacinação contra o vírus H1N1 que já está a ser feito nos
EUA e em Inglaterra.
Portugal preferiu aguardar pela aprovação da
agência reguladora dos medicamentos na Europa
(EMEA). Da plateia, alguém recordou as consequências de uma vacinação em massa que, em 1976, fez
com que centenas de norte-americanos sofressem
do síndrome de Guillain-Barré, depois de mais de
40 milhões terem sido imunizados contra um novo
vírus da gripe suína. O Director-Geral da Saúde
recordou que o que aconteceu “foi um acidente”
e que, desde então, “passaram-se muitos anos e a
metodologia actual de produção de vacinas é completamente diferente”.
Um dos oradores do debate «Gripe A: Saber para
Prevenir», o responsável pela Direcção de Avaliação

de Medicamentos do Infarmed, João Cristóvão Martins, deu conta que existem sete novas vacinas pandémicas a aguardar autorização para serem comercializadas. Estas vão estar sujeitas “a um processo
rápido de aprovação «rolling review», estando as
empresas farmacêuticas, neste momento, a fornecer
dados de qualidade, segurança e eficácia”. Quanto
ao timing para a produção e comercialização das
mesmas, João Cristóvão Martins adiantou à Nortemédico que a aprovação será “célere”. “É imprevisível dizer quando estarão prontas, mas podemos
estar a falar de pouco tempo”, explicou.
Por enquanto, existem quatro já aprovadas, as chamadas “vacina «mock-up»” que são “vacinas contendo antigénio(s) viral ao qual o homem é imunologicamente “naïve”, como o H9N2, H5N1, …)”.
Uma vez aplicadas, informou João Cristóvão Martins, os resultados da vacinação "serão monitorizados a cada duas semanas".
Portugal encomendou seis milhões de vacinas. A
sua distribuição, segundo reiterou Francisco George, “vai competir ao SNS, de forma a garantir que
o cidadão em risco a recebe”.

SAÚDE 24 DUPLICA
ENFERMEIROS
Carlota Louro, da linha Saúde 24, foi uma das convidadas do painel do debate «Gripe A: Saber para
Prevenir». A responsável deu conta que, actualmente, existem “510 enfermeiros a trabalhar” naquele serviço, estando previsto haver um reforço
que poderá chegar aos mil enfermeiros. Entre os
dias 1 e 13 de Setembro, “tinham sido triados 5209
casos” de suspeita de gripe A pela linha Saúde 24.
O problema do vírus H1N1 chamou ainda ao debate organizado pela SRNOM a directora da Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), Margarida Elisa Moreira, ou José Campos, da Liga dos
Bombeiros Profissionais. Se nos estabelecimentos
de ensino, Margarida Elisa Moreira mostrou-se
optimista com os planos de contingência aplicados nas escolas, José Campos revelou alguma preocupação com a exposição a que os bombeiros
estão sujeitos, nomeadamente nos transportes de
doentes que são chamados a fazer. O responsável
defendeu, por isso, que os bombeiros devem ser
incluídos nos grupos de riscos definidos pela DGS.
“Gostaríamos que um número significativo de
bombeiros pudesse ser contemplado no primeiro
momento de vacinação, para que toda a cadeia
possa estar mais segura”, argumento José Campos.
No mega debate participaram ainda nomes como
o de Eurico Alves, vogal da Entidade Reguladora
da Saúde, Lurdes Santos, especialista em doenças
infecciosas do Hospital de S. João, Luís Vale, da direcção da Segurança Social Norte, Torres da Costa,
director do Serviço Ocupacional de Medicina do
Trabalho do Hospital de S. João, entre outros. n
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SRNOM E
SQUASH DO
DRAGÃO
ORGANIZAM
COMPETIÇÃO

TORNEIO DE SQUASH
PARA MÉDICOS E
PROFISSIONAIS DE
SAÚDE EM JANEIRO
VAI SER UMA INICIATIVA PARA MÉDICOS E
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS
MÉDICOS (SRNOM), EM PARCERIA COM O
SQUASH DO DRAGÃO, VAI PROMOVER EM
JANEIRO DO PRÓXIMO ANO UM TORNEIO
DA MODALIDADE QUE, DE ACORDO COM
IVO LOPES, JÁ CONTA COM BASTANTES
ADEPTOS EM PORTUGAL.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA Nuno Almeida/Medesign

“Existem muitos médicos a praticar squash e, por
isso, achámos interessante organizar um torneio
que, por um lado, incentive à prática desportiva
e, por outro, dinamize o convívio entre médicos e
outros profissionais de saúde”, explica o responsá-

vel pela área do desporto da Comissão
de Actividades Culturais e de Lazer da
SRNOM.
A ligação com o
Squash do Dragão,
Ivo Lopes
situado no Solinca
Health & Fitness Club do Estádio do Dragão, na cidade do Porto, surgiu quase de forma natural. Para
além de ser “o maior e o mais moderno complexo
da Península Ibérica, apresentando condições
extraordinárias para a prática da modalidade”, é
ainda dirigido pelo número um da modalidade em
Portugal, André Lima, e pelo seleccionar nacional
de squash, José Aguiar. O valor da inscrição ainda
não está definido, mas segundo Ivo Lopes “será
simbólico”. O mais importante, realça, “é que as
pessoas adiram e desfrutem deste torneio que será,
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da primeira utilização do
court”, estando ainda prevista nesta parceria com a
SRNOM “um programa de
aulas com condições excepcionais para médicos”.
O squash é um desporto
que surgiu no início do
século XIX, tendo começado a ser praticado por
reclusos da prisão inglesa
de Fleet Debtors, jogo ao
qual chamavam de “Rackets”. Os reclusos usavam paus e bastões em
vez de raquetes e uma
bola de borracha que batiam contra os muros da
prisão.
MAIS INFORMAÇÕES:
O desporto foi levado para
André Lima Tlm.: 919999860
fora da prisão e começou
José Aguiar Tlm.: 919852269
squashdragao@gmail.com
a ser conhecido como
“Game of Rackets”, tendo
depois mudado o seu nome para “Squash Rackets”
indubitavelmente, um momento privilegiado para
devido à bola mais macia que passou a ser utilizada.
o convívio e lazer de vários profissionais de saúde”.
Com o passar do tempo, o squash foi sofrendo moA competição terá lugar no complexo do Squash
dificações e o termo “Rackets” foi esquecido, tendo
do Dragão, composto por ”nove courts dotados
ficado a ser conhecido como é hoje, simplemente
da última tecnologia na construção deste tipo de
por squash. Em todo o mundo, estima-se que cerca
equipamento, e uma bancada para 100 pessoas que
de 15 milhões de pessoas pratiquem este desporto,
permite uma excelente visibilidade no court ceno qual tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos
tral”. Ainda de acordo com o Squash do Dragão, o
em Portugal. n
“complexo está disponível para treinos, com oferta
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DOIS ARTISTAS E UMA GRANDE EXPOSIÇÃO
NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

O FUROR DE
ROSA PEREIRA
E A HARMONIA
DE ROGÉRIO
ABREU
ROSA PEREIRA E ROGÉRIO ABREU FORAM OS
PROTAGONISTAS DA ÚLTIMA MOSTRA QUE ESTEVE PATENTE NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS. ELA NA PINTURA, ELE NA ESCULTURA,
CONJUGARAM MODOS DE ESTAR NA VIDA
ATRAVÉS DE EXPRESSÕES DIFERENTES, MAS QUE,
JUNTAS, RESULTARAM EM PLENO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

A emotividade e a graciosidade. O abstracto e o
figurativo. A pintura e a escultura. As expressões
plásticas misturam-se, convivem sem se contrariar,
complementam-se. Rosa Pereira e Rogério Abreu
estiveram juntos numa mostra colectiva patente no
Centro de Cultura e Congresso da SRNOM, durante
o mês de Outubro.

As telas são as páginas de
um livro autobiográfico,
onde as cores como os laranjas e os vermelhos reflectem os estados de alma da
artista: o furor, a rebeldia,
a raiva ou, simplesmente, a
alegria. “Sou vermelho, sou
alegre, sou extrovertida. São
sinónimos de expressões
fervorosas, ligadas ao amor, à tentação, ao perigo, ao
sangue e à irreverência”, descreve Rosa Pereira.
Toda essa emotividade saltou à vista nas cerca
de 30 telas de grandes dimensões (a maior com
200cmx250cm) que cobriram as paredes do Centro
de Cultura e Congressos. São intensas porque também é profunda a paixão da artista por esta forma
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de arte. “É muito raro pintar quadros pequenos.
Dá-me um prazer enorme
trabalhar em telas grandes,
muito embora reconheça
que seja um problema,
pois nem toda a gente tem
espaço para as colocar”,
diz, a sorrir.
Começou a pintar com
apenas 15 anos e hoje, mais
madura, sabe que as páginas do livro autobiográfico que pinta não podem
ser transparentes, porque
a privacidade é um dom.
A artista explica: “Pinto o
que sou e depressa as pessoas começaram a analisar
a artista, em vez do quadro. Parti para o abstracto
e, muito embora transporte
para a tela os meus estados
de espírito, só quem me conhece consegue perceber
o que vai na minha alma”. Os trabalhos desta portuense são, por isso, “reflexo da mais absoluta liberdade, alheia ao senso comum”, apesar de um olhar
mais atento conseguir captar alguns sinais.
A paixão com que pinta fizeram-na não depender
da arte para viver. Hoje, trabalha numa multinacional, mas não encara a pintura como hobby. Pelo
contrário, realça, “é uma parte da minha vida que
levo muito a sério, mas nunca quis depender da
pintura para pagar contas, ou estaria a ser forçada
a pintar”.

FIGURAS QUE MARCAM
Num encontro de paixões, se assim se pode dizer,
Rogério Abreu marcou com a escultura. “Acho que
nos encontramos bem como pessoas, como ami-

gos e na nossa arte”, justificou Rosa
Pereira. O escultor anuiu. “Apesar de
serem trabalhos diferentes, convivem
muito bem e ambos são o retrato vivo
dos seus autores”.
É verdade. A conjugação das duas expressões artísticas não podia ter resultado melhor, num contraste entre o
furor e a cor das telas e a harmonia dos
corpos femininos, criou-se uma exposição marcante. “A figura da mulher vai
estar sempre presente na minha obra,
pois é algo que está muito vincado na
minha mente. A sensualidade, a sexualidade, todo o erotismo, toda uma
contemplação…”, descreve o escultor.
Depois de no ano passado ter marcado
a agenda cultural do Centro de Cultura
e Congressos com uma exposição individual que apelidou de «Grito de Silêncio», Rogério Abreu voltou a surpreender com 35 peças e novos materiais. O
aço inox foi uma das novidades, depois
de uma ideia que se revelou promissora. “Foi uma
experiência que surgiu na base de um esgotamento,
numa altura em que colocava o sítio onde trabalho
em ordem. Surgiu a ideia de brincar com o aço inox
e apareceram imediatamente as figuras femininas.
No final, posso dizer que gostei muito e que será
para continuar”, antevê.
A mostra do Centro de Cultura e Congressos revelou, ainda, uma das últimas predilecções do escultor. “As peças que terminei são quase todas em
basalto negro. Confesso que estou apaixonado por
este material”. Quanto a obras expostas na mostra
do ano passado, já sobravam poucas: “A maior parte
das obras são novas. Isto não pára, é uma paixão e
continuo com a minha vontade de gritar, em silêncio, assim como de afirmar a vontade de um homem
de origens humildes em fazer da arte o seu sentido
de vida”, conclui Rogério Abreu. n
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3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO
Marcel Proust

MEIA NOITE OU O PRINCÍPIO DO
MUNDO
Richard Zimler

OS ANOS DE APRENDIZADO DE
WILHELM MEISTER
Johann Wolfgang von Goethe

O romance, escrito
entre 1908 e 1922,
foi publicado entre
1913 e 1927, à medida que surgiam
os sete volumes. Os
últimos três apareceram já depois da
morte do autor. A
obra centra-se numa reflexão sobre a literatura. O primeiro volume começa com uma
evocação de memórias que assaltam o narrador, num estado de sono leve, com os mais
improváveis sonhos. Proust reconstrói uma
imagem fragmentada da sua infância, vivida
na aldeia de Combray. É só através da memória involuntária que ele consegue trazer um
pouco de Madeleine, embebida no chá, para
extrair, a partir da memória adormecida, partes de uma imagem completa das sensações e
sentimentos de infância. Esta primeira parte,
intitulada «Combray», apresenta as razões
da memória de trabalho que vai enquadrar
toda a novela, para encontrar o seu ponto
culminante em «O Tempo Reencontrado».
Valentin Louis Georges Eugène Marcel
Proust nasceu em Paris, em Novembro de
1922, no seio de uma família abastada. Deixou incompleta a grande novela Jean Santeuil e publicou “Os Prazeres e os Dias”,
uma série de poemas e contos. Em “Busca
do Tempo Perdido” é a sua maior obra, cujo
primeiro volume foi editado à custa do autor, na pequena editora Grasset. Mas, logo
depois, as edições Gallimard aceitaram o segundo volume “À Sombra das Raparigas em
Flor”, pelo qual recebeu o Prémio Goncourt.
A homosexualidade é tema recorrente em
toda a sua obra, principalmente em Sodoma
e Gomorra. Morreu em 1922, vítima de uma
bronquite mal tratada.

Depois de «O Último Cabalista de
Lisboa» e «Trevas
de Luz», Richard
Z i m m ler l a nçou
«M e i a - Noit e ou
O P r i nc ípio do
Mundo». A obra
baseia-se nos segredos, traições e mistérios de uma família portuense ligada ao Vinho do Porto. A história,
com início no século XIX, é narrada por João,
um jovem de 17 anos. O romance relata o
afogamento acidental do melhor amigo, que
morava na mesma rua na Ribeira, e na incapacidade de João o salvar. Na altura, o pai
do narrador estava em África e no regresso
trouxe um nativo, chamado Meia-Noite, uma
espécie de feiticeiro. A obra desenrola-se em
500 páginas, das 900 iniciais.
Richard Zimler nasceu em Nova Iorque em
1956, no seio de uma família judaica. É licenciado em Religião Comparada, pela Duke
University, e mestre em jornalismo pela
Stanford University. Vive no Porto desde
1990, onde é professor de jornalismo. Traduziu para Inglês alguns poetas portugueses
contemporâneos, entre os quais Al Berto e
Pedro Tamen. Em 2002 naturalizou-se português.
Escreveu cinco romances desde 1996, quatro dos quais foram publicados em Portugal.
“O Último Cabalista de Lisboa” foi best-seller
em onze países, incluindo Estados Unidos da
América, Inglaterra, Itália, Brasil e Portugal.
Teve também grande sucesso com “Trevas de
Luz”, “Meia-Noite ou O Princípio do Mundo”
e “Goa ou o Guardião da Aurora”, o terceiro
livro da série sobre diferentes ramos e gerações da família Zarco, de judeus portugueses.

Publicado em duas
partes (em 1795
e 1796) foi reconhecido mundialmente, dando origem ao romance de
formação, um novo
género literário.
Foi considerada a
maior contribuição alemã para a literatura.
Goethe conta as aventuras de Wilhelm Meister, filho de um casal da burguesia, que vê
frustrada a expectativa de fazer carreira no
comércio. Em vez disso, Wilhelm opta pelo
mundo do teatro. Numa viagem pela diversidade da sociedade do seu tempo, a obra
relata as inúmeras peripécias, encontros e
ligações amorosas de Meister em diversos
extractos sociais.
De todos os poetas alemães, Wolfgang
Goethe é o que melhor resume a sua época.
Nascido no seio da burguesia protestante de
Frankfurt, estuda Direito e cultiva o gosto
pelas ciências e as artes. A influência de
Shakespeare inspira-lhe o drama “Götz von
Berlichingen”, em que se manifesta o espírito
de liberdade que naquele tempo reinava na
Alemanha.
As obras dos seus últimos anos são “Os Anos
de Aprendizagem de Wilhelm Meister”,
“Hermann und Dorothea” (poema de ambientação contemporânea) e, sobretudo, o
“Fausto”. Nesta obra, que ocupa toda a sua
vida, Goethe recolhe a
lenda medieval do doutor Fausto, que faz um
pacto com o diabo para
ultrapassar os limites do
saber, recuperar a juventude e conseguir o amor
de Margarida.
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AS ESCOLHAS DE ALEXANDRE QUINTANILHA
,ICENCIADO EM &ÓSICA 4EØRICA EM  PELA 5NIVERSIDAde de Witwatersrand, em Joanesburgo, Alexandre Tiedtke Quintanilha é um cientista português reconhecido
internacionalmente. Foi durante muitos anos director
do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto. Nasceu em Moçambique, em Agosto
DE  lLHO DO AÎORIANO 0ROF $OUTOR !URÏLIO 1UINTAnilha e da alemã Lucya Tiedtke. Em 1972, doutorou-se
EM &ÓSICA DO %STADO 3ØLIDO TAMBÏM EM *OANESBURGO
tendo trabalhado durante vários anos na Universidade
da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, onde
FOI DIRECTOR DO #ENTRO DE %STUDOS !MBIENTAIS .O INÓcio da década de 90 foi nomeado director do Centro

de Citologia Experimental e professor no Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do
Porto, onde ainda é professor catedrático. Publicou cerCA DE  ARTIGOS EM VÈRIAS REVISTAS CIENTÓlCAS DE NÓVEL
mundial, autor de seis volumes em áreas de Ambiente e
"IOLOGIA E CONSULTOR REDACTORIAL DA %NCICLOPÏDIA DE &ÓSICA
Aplicada. Foi o primeiro português a integrar o Comité
de Investigação da Sociedade National Geographic. Em
 FOI AGRACIADO COMO 'RANDE /lCIAL DA /RDEM -Ilitar de Santiago de Espada.
Texto Rui Martins

3 DISCOS

SUITES PARA VIOLONCELO
Johann Christian Bach

IMAGINE
John Lennon

BARCO NEGRO
Amália Rodrigues

São consideradas obras máximas e obrigatórias para
qualquer bom
violoncelista.
Bach escreveuas para violoncelo a solo
e desta forma
elevou o instrumento, em vez de o reduzir
a mero meio de suporte. Os críticos acreditavam que seria totalmente supérfluo escrever uma linha de baixo para as suites. Dessa
forma, são obras que se suportam sozinhas e
o efeito é notável, tanto mais que o violoncelo
tinha ainda um papel melódico muito reduzido. Esta obra de estrutura tão complexa
teve, por isso, forte impacto e trata-se de um
desafio importante. As seis suites foram compostas entre 1717 e 1723, na altura em que o
compositor esteve ao serviço, como músico,
na corte de Cothen.
Johann Christian Bach nasceu em 1735, o
filho mais novo dos 11 de Johann Sebastien
Bach. Compôs inúmeros trabalhos orquestrais e de câmara, além de várias óperas. Viveu muito tempo em Inglaterra, motivo pelo
qual ficou conhecido como o “Bach Inglês”.
Johann Christian foi designado Mestre de
Música da rainha e os seus deveres incluíam
dar-lhe aulas de música assim como aos filhos e acompanhar o Rei Jorge III ao piano,
enquanto o rei tocava flauta.
Em 1764, Bach fez amizade com o jovem
Wolfgang Amadeus Mozart, tendo sido uma
das suas mais importantes influências. Apesar de a sua obra ser uma inspiração para
os mais variados músicos e artistas morreu
pobre, a 1 de Janeiro de 1782.

É um álbum
feito por John
L en non para
um documentário produzido
em 1988 com o
mesmo nome.
Tr a t a - s e d o
quinto disco de
Lennon a solo,
sem os Beatles, o segundo após o término
da banda. “Imagine”, embora não tenha chegado a número 1 em todo o mundo, foi a canção que lhe deu a sensação de ter conseguido
compor algo semelhante ou superior às suas
melhores composições dos tempos dos Beatles. A canção, assim como o álbum, permanece como um de seus melhores legados.
John Winston Ono Lennon, nascido em Liverpool a 9 de Outubro de 1940, foi músico, compositor, escritor e activista, sendo
mesmo considerado um ícone do século XX.
Na época, John Lennon formou os Beatles
com Paul McCartney, na que seria uma das
mais famosas duplas de compositores de todos os tempos. Em 1970, os Beatles chegaram
ao fim e a partir de então John dedicou-se a
uma carreira a solo. Afastou-se da música
em 1975 mas voltou aos estúdios cinco anos
depois para gravar um novo álbum. Em Dezembro desse ano foi assassinado em Nova
York quando regressava do estúdio de gravação. Em 2002, numa pesquisa feita pela
BBC, John Lennon ficou em oitavo lugar entre os 100 mais importantes cidadãos
britânicos de todos
os tempos.

Trata-se de um
dos maiores
êxitos de Amália Rodrigues.
Faz parte da
compilação “Ai
Mouraria” e do
á lbu m “The
Art of Amália”.
A letra da música é um poema de David Mourão Ferreira.
Amália da Piedade Rebordão Rodrigues nasceu em Lisboa em Julho de 1920. Foi cantora, actriz e considerada o exemplo máximo
do fado. Está sepultada entre os portugueses
mais ilustres, no Panteão Nacional. Tornouse conhecida mundialmente como a Rainha
do Fado e foi considerada por muitos como
uma das suas melhores embaixadoras portuguesas no mundo. Cantou poemas de autores portugueses consagrados e teve ainda
ao serviço da sua voz a arte de alguns dos
maiores poetas e letristas seus contemporâneos, como David Mourão Ferreira e Pedro
Homem de Mello. Com mais de 30 álbuns
editados, Amália Rodrigues representou o
país em todo o mundo, do Rio de Janeiro a
Nova Iorque, de Tóquio à União Soviética,
do México a Londres, de Madrid a Paris,
onde actuou inúmeras vezes no prestigiado
Olympia.

LAZER
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© Foto gentilmente cedida por Vitor Correia da Silva

HÁ CADA VEZ MAIS
MÉDICOS VICIADOS
EM GOLFE

Texto Rui Martins

VITOR CORREIA DA SILVA NÃO TEM DÚVIDAS SOBRE A
QUALIDADE DA MODALIDADE

Quando experimentou fazer um “swing”
pela primeira vez, em Vidago, Vítor Correia
da Silva teve o pressentimento de que ia
ficar viciado. Mais de 20 anos depois, este
otorrinolaringologista é um dos maiores entusiastas do golfe.
“É relaxante, é uma boa maneira de cortar
com a rotina, fomenta a amizade e é um excelente complemento da Medicina”, justifica.
“Jogo em família, com a minha mulher e com os
meus filhos. É um bom elo de ligação entre gerações, que nos permite também conhecer lugares
verdejantes, muito aprazíveis”, revela o médico.
Tal como Vítor Correia da Silva, centenas de médicos praticam golfe em Portugal de uma forma regular. Muitos são sócios de clubes mas existe também
o Clube de Golfe Médico, que já conta com mais de
duas décadas e junta mais de 500 sócios.

“É uma
actividade
apaixonante”

Vitor Correia da Silva
Vítor Correia da Silva não tem dúvidas sobre as
qualidades desta modalidade, que para muitos é
mais do que um desporto. É um estilo de vida. “Já vi
pessoas a jogar com 90 anos”, revela.
“Quando se começa a jogar fica-se muito viciado.
É uma actividade apaixonante. Já joguei a meio da
semana. Tirava uma tarde, num ´break` profissional muito interessante. Em termos mentais é muito
bom”, sublinha.
Socialmente o golfe é muito gratificante porque se
pode conviver com outros golfistas, sócios do clube,
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DIZEM QUE O GOLFE É O DESPORTO MAIS JUSTO QUE EXISTE
POR CAUSA DO SISTEMA DE
“HANDICAP”, QUE PODE PERMITIR A UM AMADOR VENCER
UM PROFISSIONAL. “O PRINCIPIANTE PODE DEFRONTAR
UM JOGADOR CREDENCIADO
E GANHAR-LHE DEVIDO À
DIFERENÇA DE ´HANDICAP`.
NESTE MOMENTO TENHO UM
HANDICAP 14, QUE SIGNIFICA
QUE TENHO 14 PANCADAS DE
ABONO. UM JOGADOR PROFISSIONAL TEM ZERO. SE ELE
POR ACASO ESTIVER NUM DIA
MAU… POSSO GANHAR-LHE”,
ESCLARECE. “SE NO TÉNIS DEFRONTARMOS UM PROFISSIONAL LEVAMOS 6-0 E 6-0. NO
GOLFE NÃO É BEM ASSIM”,
NUM MUNDO CADA VEZ MAIS
URBANIZADO E EXIGENTE,
ESCAPAR PARA OS CAMPOS
VERDEJANTES PODE RENOVAR
O ESPÍRITO E AJUDÁ-LO A ALI-

© Fotolia

Lídia Guimarães

© Foto gentilmente cedida por Vitor Correia da Silva

© Fotolia

VIAR O STRESS. O GOLFE PERMITE AINDA CONHECER SÍTIOS
MUITO APRAZÍVEIS.

a própria família, amigos, tanto no
campo como no “club-house”.
“Gosto do ar livre e aproveito os fins
de semana para estar com a família
em locais muito bonitos. Aproveito
também os congressos para tirar mais
dois dias e jogo golfe com a minha
mulher. Por vezes só levamos a luva
e os sapatos. O material aluga-se lá.
Conheço já vários campos americanos
e ingleses. Onde vou… junto ao trabalho essa componente desportiva”,
revela Vítor Correia da Silva.
O golfe pode parecer fácil mas é um dos desportos
mais difíceis de praticar. A complexidade do jogo, a
imensidão de cada campo e a dificuldade de cada
tacada desafiam a mente e espírito de qualquer jogador. “Já pratiquei muitos desportos mas o golfe é dos
mais exigentes do ponto de vista técnico. É muito
difícil. Talvez seja isso que nos desafie e nos crie o
vício de jogar”, conta o médico. “Todas as tacadas
são diferentes. Numas procuramos distância, noutras precisão. Há uma estratégia muito importante a

seguir, de acordo com as características do campo.
É necessária muita concentração. O mínimo erro
reflecte-se logo na pancada. Se, por um lado, o golfe
é relaxante, também exige muita concentração. É
um desafio muito exigente”, conclui.
Andar por um campo de 18 buracos, levar um saco
cheio de tacos e dar dezenas de tacadas queima
entre 700 a 1000 calorias, dependendo do tamanho
do campo. Por isso há cada vez mais gente a seguir os passos de Tiger Woods, Jack Nicklaus, Nick
Faldo, os Ronaldos, Maradonas e Pelés do golfe.
LÍDIA GUIMARÃES, ESPOSA DE
VÍTOR CORREIA DA SILVA

“Já aconteceu
ganhar-lhe”
Entre marido e mulher por vezes intrometem-se os
tacos de golfe. Acontece com Vítor Correia da Silva e
Lídia Guimarães. A vida deles tem muitas simetrias.
São casados, otorrinolaringologistas e jogadores de
golfe nas horas vagas.
“Fui para o golfe por influência dele”, confessa Lídia
Guimarães. “É uma prática muito saudável, que nos
proporciona fins de semana em conjunto, em família e com amigos”.
Dizem que, em cada dez pessoas que começam a
jogar golfe, oito continuam a praticar este desporto.
Lídia Guimarães juntou-se ao grupo dos indefectíveis e refugia-se nos handicaps para não fazer ciúmes
ao marido quando as coisas correm melhor a ela…
do que a ele. “O golfe tem coisas engraçadas. Com
a atribuição do handicap as pessoas jogam todas
e divertem-se, independentemente do número de
pancadas. Há momentos muito bons”, salienta.
Não gosta de entrar em comparações com o marido
mas também não receia dizer que “já aconteceu
ganhar-lhe”.
“A medicina está em primeiro lugar mas o golfe é um
excelente complemento. Joga-se em lindos espaços
verdejantes, tranquilizadores. O ambiente é óptimo
e é uma maneira de sair da rotina”, sublinha.
Já calcorreou muitos “greens” mas nota-se que tem
um apreço muito especial pelo Oporto Golf Clube.
“É intenso, muito sui generis, bonito, junto à praia,
não muito fácil de jogar”, justifica. “Mas há outros
campos fantásticos, como comprovei recentemente
no Algarve, na região de Vilamoura”.
Lídia Guimarães pratica golfe “há alguns anos” e já
lhe aconteceu de tudo um pouco. “Já fiquei completamente ensopada, já se me partiu um guardachuva, já estive debaixo de uma forte trovoada”,
num rol de peripécias próprias de quem anda à
chuva… e se molha.
Sobre as principais virtudes de uma boa jogadora
de golfe, a otorrinolaringologista graceja: “Somos os
maiores”, para acrescentar, mais a sério, que “não é
uma questão de virtudes mas sim de muito treino,
de ter muita calma e concentração. Não se pode
estar a pensar noutras coisas”, conclui.
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PEDRO COSTA JOGA

Pedro Costa resitiu à
HÁ QUATRO ANOS
O golfe já não é
tentação de comprar
coisa de velhos
um set novo logo no
barrigudos. Para
início. “Comecei a
centenas de méjogar com um set emdicos, é o meprestado. Depois adlhor desporto do
quiri um em segunda
Mundo. Um minimão, quando ainda
“cluster” dentro
estava na fase de perda Medicina. Não
ceber se o golfe seria
há árbitros, não
um jogo para a vida.
h á de s c u lp a s,
Só mais tarde comprei
evolui-se sempre,
então um set novo, porque surgiu a
pode-se jogar com qualquer pessoa
necessidade de acertar a altura dos taque o objectivo nunca é humilhar o
cos. Chega-se a uma fase e é necessário
parceiro. Uma vez que se entra no
efectuar alguns ajustes”.
espírito do jogo, a coisa entranhaPedro Costa conhece bem os campos
se. “Começa-se por experimentar
nortenhos e aprecia sobretudo os de
com amigos mas depois fica-se
Ponte de Lima, Amarante e Estela.
sempre com o bichinho e nunca
“Também gosto dos campos de Miramais paramos”, confessa Pedro
mar e o da Quinta da Barca”, situado
Costa, ortopedista do Hospital Penuma das margens do Rio Cávado.
dro Hispano e um dos médicos que
Dos cerca de 400 campos de golfe que
ficou viciado na modalidade.
existem em Espanha, há um que cons“O golfe é uma experiência única,
tituiu um sonho para Pedro Costa: o
que não dá para desistir depois. É
Valderrama Golfe Club, situado em
como ir a uma esplanada com os
Cádiz. Tem sido palco de importantes
amigos. Só que em vez de estar a
competições, como a Ryder Cup ou
beber uns copos estamos a convio Campeonato do Mundo de Golfe.
ver enquanto jogamos”, sublinha
Claro que também “adorava ir à EscóPedro Costa.
cia e jogar um dia em St. Andrews, a
Começou há quatro anos e pratica
Meca do golfe”, confessa.
normalmente ao fim de semana,
Tem handicap 22 e “muito ainda para
coisa por vezes “difícil de conciliar
evoluir. Mas o meu actual nível já me
com filhos pequenos”.
dá muito prazer”, confidencia.
Sócio de um clube chamado NorJá apanhou chuva e ficou encharcado
tada, o ortopedista do Pedro Hisaté aos ossos mas “isso não me tira
pano costuma jogar no campo do
o ânimo”. Não tem medo de ser apaFojo, em Gaia. Teve aulas quando
nhado a meio de uma trovoada, “porcomeçou e ainda hoje, volta e meia,
que costuma dizer-se que a melhor
não dispensa uma ou outra aula
maneira de enfrentar um raio é pegar
avulsa “para correcções de carácter
no ferro mais difícil, o número dois, e
técnico. A piada está no facto de
pô-lo no ar. Nem o S. Pedro consegue
se fazer uma coisa bem num dia
bater…”, graceja.
mas depois cometer um erro e ser
Pedro Costa aconselha o golfe a toda
necessário corrigir. Por isso, ainda
a gente. “Para mim é excelente. É um
hoje é necessária uma aula de vez
desporto calmo, que faz muito bem
em quando”, revela.
ao sistema cardiovascular. No fundo
Lembra-se de ter acertado na bola
é um passeio de quatro horas, em amlogo na aula inaugural mas recobiente saudável, numa conversa com
nhece “que a direcção não foi a
amigos”, conclui o ortopedista do Pedesejada… Só com muito treino é
dro Hispano.
que se evolui de forma a melhorar
a técnica”.

“Golfe é uma
experiência
única que
não dá para
desistir”

Pedro Costa

© Fotolia
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Pedro Costa

ONDE JOGAR?
Inaugurado em 1890, o Oporto Golf Club é o mais
antigo clube de golfe de Portugal. O campo é um
par 71, com um total de 5668 metros, começando
num par 4 contra o vento dominante – a célebre
nortada – o que o torna bastante difícil.
Mas a norte do país existem muitos outros campos
de golfe muito aprazíveis. Ponte de Lima é considerado um paraíso para os golfistas, o campo da Estela
encontra-se junto ao mar, num terreno arenoso com
pouca vegetação.
Em Miramar existe um campo também bastante
antigo e com características muito especiais, e em
Amarante o terreno
tem uma vista magnífica sobre o Rio
Tâmega e a Serra do
Marão. Em Vidago o
campo é agradável
e algumas das suas
competições atraem
dezenas de jogadores
de Lisboa, Porto, Vigo
e Orense.
Mas por todo o país
existem dezenas de
campos de golfe,
desde o Algarve (com
22) aos Açores (3).
São palcos paradisíacos, cada um com caracteristicas próprias,
que satisfazem todos
os gostos.
© Fotolia

© Foto gentilmente cedida por Pedro Costa
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TERMOS DO GOLFE

PARA DIlCULTAR O JOGO

seu jogo. O handicap é o número de
pancadas acima do par do campo
que o jogador faz normalmente.
Tem de ser regularmente ajustado,
A lM DE MANTER O EQUILÓBRIO E A
competitividade entre os praticantes.
Para as senhoras vai de 0 (scratch) a
36 e, para os homens, vai de 0 a 28.
/S PROlSSIONAIS NÍO TÐM handicap,
jogam sempre com handicap de 0.

4DRIVE: Pancada de longo alcance,

4HOLE IN ONE: buraco feito com

geralmente a inicial, a partir do tee,
tipicamente realizada com um taco de
madeira;

APENAS UMA PANCADA DESDE A SAÓDA
(tee);

O golfe é pródigo em termos técnicos. Eis
alguns deles:
4ALBATROZ: quando se conclui um buraco
com menos três pancadas que o par;
4BIRDIE: quando se conclui um buraco com
menos uma pancada que o par;
4BOGGEY: uma pancada acima do par;
4BUNKER: OBSTÈCULOS EM AREIA CONSTRUÓDOS

4EAGLE: quando se conclui um buraco com
menos duas pancadas que o par;
4FERROS: tipo de tacos mais utilizado no
golfe, desde o nº 1 ao nº 9;
4FORE: o que tem de se gritar quando se
bate uma bola para cima de outros jogadores
para os avisar do perigo iminente;
4GREEN: término de cada buraco;
4HANDICAP: A CADA PRATICANTE Ï ATRIBUÓDO

um handicap, em função da qualidade do

4MADEIRAS: TACOS COM lM

REDONDO QUE DÍO MAIS DISTÉNCIA Ë
bola, mas menos precisão que os
ferros;
4PAR: há dois tipos de par: o de

buraco e o de campo. O de buraco é
o número de pancadas que se deve
bater desde o tee ao green. O par de
campo é o número de pancadas do
campo inteiro. O par de cada buraco
varia entre 3 e 5, e o par de campo
entre 68 e 73;

4PITCH: ferro muito

aberto utilizado para
pancadas curtas e
ALTAS Ë VOLTA DO green;
4SET: conjunto de
ferros do nº 1 ao nº 9;
4SWING: movimento

de rotação que o corpo faz
para efectuar a pancada
de golfe e que produz o
efeito de propulsão, que dá
DISTÉNCIA ËS PANCADAS
4TEE: ponto a partir do
qual se bate a primeira
pancada em cada buraco
e designa-se também o
suporte para colocar a bola,
na primeira pancada de
cada buraco, para facilitar a
primeira pancada. É a única
altura em que é permitida a
utilização do tee;
4TROLLEY: suporte com rodas para levar o saco

DO JOGADOR PARA O CAMPO PODE SER ELÏCTRICO 
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COMO
DAR A
TACADA
DE MESTRE
Para quem nunca jogou não é muito fácil pegar num
taco e acertar numa bola logo à primeira tentativa.
Muitos não conseguem. Por isso é que o golfe é um
dos desportos mais exigentes do ponto de vista técnico. Existem inúmeras regras. Só para pegar no
taco é preciso obedecer a uma série de condicionalismos, desde a posição das mãos ao ângulo dos
braços. A linha de ombros é muito específica, a
posição do corpo, dos pés, o movimento dos
braços e do corpo, o olhar, a concentração, são
algumas das exigências de uma boa pancada.
São precisos muitos movimentos diferentes e
muita repetição para cada um deles.
Pode aprender a jogar golfe com um amigo.
Mas é preciso cuidado porque pode ficar
com “posturas incorrectas” toda a vida. O
melhor mesmo é comprar aulas, porque o
golfe é muito exigente em termos técnicos. Aprender a fazer um swing é coisa muito complicada.
O objectivo do jogo é colocar a bola dentro dos 18
buracos do campo no menor número possível de
pancadas. Cada campo tem 18 buracos (“holes”)
diferentes, de tal forma que o jogador tem que percorrer entre 8 a 10 km, no espaço de 4 a 6 horas.

O HANDICAP
Os médicos que já
jogam há muitos
anos aconselham
os colegas a começarem por algumas
aulas. Até para se ter
a certeza de que fica
viciado e até adquirir
o “handicap” para se
começar a jogar. Os preços são variáveis mas em
média custam cerca de 30 euros.
Onde jogar? Há duas hipóteses. Ou começar por se
filiar num clube (há vários no Norte) ou aderir a um
clube sem campo, como o Clube de Golfe Médico.
Num clube tradicional paga-se uma jóia de entrada
e uma anuidade. Depois joga-se gratuitamente as
vezes que se quiser. Nos clubes sem campo (Golfe
Médico, Clubes dos Arquitectos, Clube dos Farmacêuticos, Clube dos Engenheiros, Clube de Jornalistas, etc.) paga-se uma quota menor e joga-se com
desconto em determinados campos, onde existe
protocolo estabelecido.
Como o golfe também pode ser um desporto familiar (muitos casais médicos jogam regularmente
com os filhos) as pessoas ficam ligadas aos clubes ao
longo da vida.

HÉLDER PINTO
CAMELO:

“challenge”
aos 83 anos!
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Estava uma bela manhã em Espinho e o fisiatra Hélder
Pinto Camelo não fazia ideia que estava num dia de
sorte. Escolheu o “ferro” que lhe pareceu mais adequado para bater uma bola. Concentrou-se, dobrou
ligeiramente as pernas como se estivesse sentado
num banquinho invisível. Fixou os olhos na bola.
Levantou o taco, girou-o atrás da cabeça, deu-lhe
velocidade e bateu com a força de um pugilista e a
delicadeza de um cirurgião. A bola subiu e encontrou
uma linha perfeita na direcção do buraco. Depois
deslizou como uma top model numa passarelle e
rolou sozinha para dentro do buraco. Incrível. “Hole
in One”! A mais difícil e famosa pancada do golfe
acabara de ser executada com sucesso. É como marcar um golo no Estádio de Camp Nou cheio. “Já tinha
estado muito perto, já tinha feito muitos ´quase`…

mas aquele momento foi incrível”, confessa ao fim de
uma carreira de 40 anos como golfista amador.
Manda a tradição que o autor da façanha pague a
conta do bar. Só que, naquele dia, não estava no
Oporto Golf Club quem apreciasse champanhe. As
senhoras ficaram-se pelo chá.
Sem companhia para uma sessão de bar aberto, Hélder Pinto Camelo regressou a casa. Estava cansado
mas feliz. O “hole in one” não lhe saía da cabeça. Até
que… tocaram à campainha. Espreitou e teve uma
grande surpresa. Estavam lá fora os amigos todos.
A notícia da façanha espalhara-se e estava ali a cobrança. E lá se foi o stock de champanhe…
Para casos de “hole in one” existe até um seguro especial mas, mesmo assim, “tive sorte de não estarem
lá umas 100 pessoas”, graceja o fisiatra.

JOGA 3 VEZES POR SEMANA

çado pelos praticantes da modalidade. Apesar da importante conquista nunca se considerou um campeão
de golfe. “Nunca tive categoria para isso”, refere.
Aos 83 anos continua a desafiar-se a ele próprio e
é um exemplo para os mais novos. Por isso mesmo
tem um vasto rol de peripécias que lhe aconteceram
durante a carreira.
“Todos nós temos histórias de ´bunkers`, que são
aquelas armadilhas de areia. Numa terça-feira, estava
a jogar com um grupo de amigos e a bola de saída
foi parar a um ´bunker`. Fui lá, com um carrinho
eléctrico, parei, escolhi o ferro, joguei… e peguei
depois num ancinho para alisar a areia, para tapar as
pegadas. Virei costas e, para grande surpresa minha,
não vi o carrinho. Onde está o carrinho?, cismei.
Desapareceu! Não me digam que foi parar ao lago.
Havia ali ao lado um rego, cheio de lodo”.
Depois de muito procurar a conclusão era óbvia.
“O carro tinha andado sozinho, tinha-me esquecido
de desligar o motor eléctrico, e foi parar ao lodo. O
problema foi puxá-lo. O carrinho estava pesado, por
causa dos ferros e encheu-se de água. E eu enchi-me
de lodo. Regressei com um cheiro indescritível…”
conta divertido.

Hélder Pinto Camelo tem 83 anos. Pratica golfe três
vezes por semana, terças, sábados e domingos. Costuma jogar na companhia de família e amigos. “O
golfe é sinónimo de vitalidade, com uma importante
exigência mental e física”, refere. Esta longevidade
desportiva também o ajuda no trabalho, visto que
continua a exercer a nível privado, depois de ter estado muitos anos no Hospital de Santo António, no
Hospital de S. Marcos e no IPO.
“Comecei a jogar golfe em 1969” – conta com a memória ainda fresca. “Na altura praticava ginástica
e jogava ténis. Sempre
fui um perfeccionista no
exercício físico”, revela.
“Por influência de amigos iniciei-me no golfe.
Pensei que era um desporto para velhos mas
facilmente percebi que
era para jovens”.
Foi sócio de vários clubes, desde o Estoril a
Vidago, mas agora é fiel
ao Oporto Golf Club.
“Passei a levar a família,
a mulher e os filhos e tenho mantido essa relação. É uma boa maneira
de passarmos os fins de
semana juntos”.
Ao longo de 40 anos,
Hélder Pinto Camelo já
engordou “uns quilos
de prémios em prata”.
Não gosta de comentar
as façanhas mas lá vai
dizendo que conquistou
a Taça Skeffington em
1973, em Espinho. Era já
nessa altura e continua
a ser o trofeu mais cobi-

O DESAFIO DOS SUPERSENIORES
Hélder Pinto Camelo fez parte de uma equipa nacional que disputou uma prova europeia. Foi há cerca
de dez anos. Eram os superseniores (acima dos 70
anos). Veio de Espanha com o título de vice-campeão
europeu como elemento da equipa portuguesa. “Chegamos a estar em primeiro mas depois ficámos atrás
da equipa da casa, no meio de 13 nações”, recorda.
A nível individual disputou um Campeonato do
Mundo para médicos. Foi em Barcelona.
“Ao longo de 40 anos como praticante de golfe fui
aperfeiçando a técnica mas também fui acumulando
asneiras”, graceja. “A componente física no golfe é
importante mas a coordenação motora é fundamental”, acrescenta para concluir que “com a idade vai-se
perdendo alguma coordenação motora e o handicap
vai subindo. Mas continuar a praticar é sempre um
bom ´challenge`”, remata.

LAZER

O MATERIAL
A aquisição de material não deve ser preocupante. Comprar um
“set” novo é um investimento importante e,
por isso, deve ficar para
mais tarde. No início
qualquer “set” emprestado dá jeito. Ou, então, adquirir um “set” usado porque há sempre gente
a trocar de material. Como sublinha o médico Vítor
Correia da Silva, “há muita gente que se esquece
que o segredo não está nas setas mas sim no índio”.
Aparece sempre material em óptimo estado e a um
preço muito mais reduzido. Só mais tarde, quando
o nível de jogo evolui se deve pensar em adquirir
material com outras características. Inicialmente
deve-se procurar
material mais fácil de
jogar, que perdoa os
erros. Só mais tarde,
com determinado
grau de experiência
e de qualidade se
deve procurar outro
tipo de ferro, que dá
mais distância, mais
controlo de bola.
O preço de um “set”
é muito variável.
Tudo novo (saco,
ferros de diversas
variedades, madeiras ou titânio, mais
um trolley manual)
anda tudo à volta de
2500 euros. Material
de média qualidade.
Se for um trolley eléctrico já custa cerca
de 800 euros. Tudo
isto somado implica um investimento que depois de
pode considerar amortizável, porque não se muda
de equipamento todos os anos. Há quem jogue há
dez anos com o mesmo equipamento e não o mude
porque ainda se encontra em boas condições.

GOLFE NO FEMININO

Graça
Guimarães
gostaria de ver
mais mulheres
nos “greens”
nortemédico – Graça
Guimarães exerce psiquiatria no Hospital de
Gaia. Há dois anos que
joga golfe aos fins de semana e lamenta haver
ainda poucas mulheres
nos “greens”.
Graça Guimarães – Costumo jogar num campo situado perto de
casa, no Nó do Fojo, em Gaia. Jogo com uma
amiga e normalmente somos as únicas mulheres no campo. As coisas poderão mudar
no futuro porque o clube tem estabelecido
protocolos com as escolas e o golfe tem sido
divulgado junto dos miúdos pequeninos.
Eles correspondem, parece que já nascem
ensinados. É uma iniciativa muito positiva,
porque o golfe deixa de ser elitista. Por outro
© Fotolia

No início podem não ser relevantes determinadas
características especiais para o golfe, se bem que
quem já esteja habituado a movimentos de rotação de determinados desportos (como o ténis, por
exemplo) possa ter mais facilidade. Quem fizer bons
movimentos de rotação tem mais facilidade de obter
bons resultados.
Para se jogar golfe é necessário possuir um conjunto
de tacos, bolas e sapatos de golfe, importantes para
dar firmeza no posicionamento nos movimentos do
jogador. Opcionalmente, pode ser utilizada uma
luva para evitar que o taco escorregue nas mãos.

© Clube de Golfe Médico
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Clube de
Golfe Médico
tem
mais de
500 sócios
No dia 10 de Julho de 1986,
Marcos Barroco, Miguel Eusébio de Sousa e José Pereira Miguel fundaram um clube para
juntar um grupo de médicos
para jogar golfe, juntamente
com as famílias. Passados 23
anos, o Clube de Golfe Médico
tem mais de 500 associados,
com o objectivo de fomentar a
prática e a divulgação de estilos
de vida salutares.
O actual presidente, Francisco
Lopes de Sousa, orgulha-se pelo facto de o clube
ter crescido muito ao longo dos anos. O Clube de
Golfe Médico é membro do Groupement Latin et
Mediterraneen de Medicine du Sport e está inscrito
na Federação Portuguesa de Golfe, sendo um dos
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Tenho pouco jeito e ainda por cima pratico
pouco. O golfe é um desporto muito técnico e é necessário treinar muito. Talvez
isso seja bom para a minha reforma…
O golfe é um bom complemento da Medicina?
É um complemento simpático. É bom jogar o suficiente de maneira a poder acompanhar as pessoas. Desfruta-se do ar livre.
O convívio é agradável e o importante é
mesmo jogar minimamente para acompanhar as outras pessoas.
Quantas vezes joga por semana?
Jogo sempre aos fins de semana, durante
todo o ano, no Nó do Fojo. É um campo
pequeno, perto de casa. Faço uma volta
ou duas.
Não ambiciona obter resultados?
Não ligo muito aos resultados. Não tenho
a ambição de competir e os torneios são
secundários. Faço só três ou quatro por
ano para manter o handicap.
Qual é o seu handicap?
É 36. É só para me permitir jogar. O importante para mim é estar no campo. Não
interessam os resultados.
Então nunca lhe saiu um “hole in one”?
Ainda estou à espera… Às vezes pode
acontecer, numa tacada de sorte. Sei que
quem fizer isso tem que pagar uma rodada. Mas poderá acontecer… por acaso.

seus membros mais antigos.
Entre muitas iniciativas,
participou durante alguns
anos nos Jogos Médicos
Mundiais, onde conquistou
duas medalhas de ouro e
uma de prata.
Para se ser sócio é necessário pagar uma jóia inicial de
50 euros e uma anuidade
de 100 euros. Por casal o
preço anual é de 130 euros
e se tiver filhos passa tudo
para 150 euros (até aos 18
anos, os filhos jogadores
estão isentos do pagamento
de quotas).
O clube não tem campo de
golfe específico mas tem
protocolos com cerca de 40
clubes, espalhados por todo
o país, permitindo que os
seus sócios beneficiem de descontos para jogar.
Para mais, o Clube estabeleceu recentemente um
acordo com o Grupo Pestana que permite aos seus
associados não só beneficiarem de desconto ao jogarem nos campos deste Grupo (um na zona de
Lisboa e quatro no Algarve) como também bene-

Nunca lhe aconteceu uma peripécia,
como ser apanhada a meio de um jogo
por uma tempestade?
Já me aconteceu no Algarve. Foi numa
passagem de ano. Num dos dias choveu
tanto, tanto… que a água não permitia jogar. Era impossível. Foi uma desgraça… Não é habitual chover assim no
Algarve. Já me tinha acontecido perder
bolas junto aos lagos, com a reacção
natural de atirar alguns tacos ao chão.
Agora aquela chuvada não estava nos
planos…
O golfe seria uma boa terapia para os
seus pacientes?
Era… antes de eu começar a jogar…
Agora não sei… Não é muito relaxante
para mim. O local onde se joga é relaxante mas o jogo em si é muito técnico,
muito exigente. Estamos numa competição permanente connosco. Exige-se
sempre mais e mais. A vantagem é que
depois… desligamos.
Quais foram os campos que mais
gostou?
No Norte gosto muito dos campos da
Quinta da Barca. Mas os mais bonitos,
os que têm mais qualidade são os do
Algarve. Aliás nota-se isso mesmo pela
quantidade de turistas que procuram os
campos de golfe no Algarve.

ficiar de desconto especial
nos Hotéis deste Grupo e
nas Pousadas de Portugal.
O Clube tem também estreitado a colaboração com os
seus congéneres.
Disto é exemplo a sua participação, como fundador e
até hoje (XIª Edição) no Torneio das Profissões Liberais,
que une anualmente Médicos, Advogados, Arquitectos,
Economistas, Engenheiros e
Farmacêuticos.
Também se realiza um Torneio Anual com o Clube de
Golfe dos Economistas (Taça
Amizade) e com o Clube de
Golfe Farmacêutico (Taça
Dr. Sousa Martins).
Também é preocupação do
Clube a solidariedade social.
Desde há dois anos que o Clube patrocina o Torneio
de Solidariedade da AMI, e neste ano também o
Torneio da Fundação Portuguesa de Cardiologia.
Destes e doutros temas poderão tomar conhecimento ao consultar o site do Clube, em: www.cgmedico.com n
© Clube de Golfe Médico

lado há cada vez mais “clínicas” para divulgar o golfe junto das senhoras.
Foi num desses cursos que começou?
Exactamente. Foi no City Golfe, na Estrada da Circunvalação, no Porto. São instalações pequenas mas boas para aprendizagem. Na altura frequentei um curso
só para senhoras. Fui juntamente com
um grupo de amigas. Já não me lembro
quanto paguei mas não era caro… foram
10 lições que serviram para começar.
Comprou logo o material ou arranjou
emprestado?
A primeira coisa foi comprar os sapatos e
a luva… O resto foi-me emprestado lá no
clube…
Lembra-se da primeira tacada? Acertou
na bola à primeira?
Por acaso acertei na bola logo à primeira.
Mas foi uma tacada muito desajeitada. Foi
frustrante mesmo. Há quem apanhe logo
o jeito… mas é muito difícil.
Como nasceu a ideia de se iniciar no
golfe?
Por influência de muita gente. Tenho muitos amigos que jogam, familiares (cunhados também médicos). Tudo isso me empurrou para experimentar. É um desporto
sereno, simpático.
Tem obtido bons resultados ou não liga
muito a isso?
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
1. O CRN tomou conhecimento da carta do Conselho
Nacional do Médico Interno (CNMI) aos médicos internos e as cartas da FNAM e do SIM enviadas à Sra.
Ministra da Saúde sobre a alteração da carga horária
semanal dos médicos internos de 42 para 40 horas, e
decidiu publicá-los nesta revista (documentos 1, 2 e 3).
O CRN decidiu pedir ao CNE para informar todos os
médicos internos sobre esta matéria.
2. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS
1. O CRN tomou conhecimento do parecer do CNMI
sobre a proposta de Regulamento do Internato Médico
(RIM), o qual adoptou como sua posição oficial a defender junto do CNE (documento 4). Sobre este mesmo
assunto, tomou o CRN também conhecimento do parecer da Associação Nacional de Estudantes de Medicina
(ANEM), o qual se transcreve como documento 5.
3. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. O CRN tomou conhecimento da conclusão do processo de inquérito promovido pela ERS sobre a realiza-

ção no Hospital Pedro Hispano de exames complementares solicitados pelos Centros de Saúde, cuja decisão
final se publica como documento 6.
2. O CRN tomou conhecimento da proposta da ARS
Norte sobre a Criação da Via Verde do Trauma (VVT),
que se publica como documento 7.
3. Em resposta a um pedido de parecer sobre se a ULS
de Matosinhos poderia recusar o atendimento de um
doente em virtude de o mesmo não residir no concelho
de Matosinhos, o CRN adoptou o parecer da sua Consultora Jurídica e decidiu enviá-lo com conhecimento
ao Presidente do CA dessa ULS e ao Presidente da ARS
Norte (documento 8).
4. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – 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 70 e 71.
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PUBLICITAÇÃO DO GRAU
Esclarecimento do Conselho Disciplinar da SRNOM
Após a publicação da Lei nº. 12-A/2008, que
estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remuneração dos trabalhadores
que exercem funções públicas, iniciou-se
uma série de negociações entre as entidades
responsáveis. Foi aprovada a Lei nº. 59/2008,
de 11 de Setembro, que aprovou o regime de
contrato de trabalho em funções públicas, e
o Decreto-Lei nº. 177/2009, de 4 de Agosto,
que considera a carreira médica como carreira especial da função pública.
A 23 de Setembro de 2009 foi assinado o novo Acordo
Colectivo da Carreira Especial Médica. Documento
de grande importância para todos os médicos, e que
PESSOALMENTE ME PARECE DE GRANDE EQUILÓBRIO MERECE
a reflexão de todos nós.
No entanto, o objectivo deste texto é chamar a atenção para a cláusula 7, ponto 4, onde é referido que o
médico durante a sua actividade profissional deve
sempre fazer referência ao grau que detém.
Até 1995 a carreira médica hospitalar e a titulação
pela Ordem exigiam avaliações separadas. Apenas
quem realizava o exame da Ordem dos Médicos se

poderia considerar Especialista na sua Especialidade.
Caso optasse por não o realizar apenas podia exibir o
seu grau de carreira hospitalar (Assistente Hospitalar,
!SSISTENTE 'RADUADO !SSISTENTE 'RADUADO 0ROVIDO 
Com a mudança para os exames de titulação única,
em que os Júris são nomeados simultaneamente pelo
Ministério da Saúde e pela Ordem dos Médicos, estes
permitem a quem os conclui com aprovação que se
intitule com Grau de Assistente Hospitalar da Carreira
Médica e como Especialista na respectiva área mas
apenas, neste segundo caso, após a sua inscrição no
respectivo Colégio de Especialidade.
4ENDO SE VERIlCADO QUE INDEPENDENTEMENTE DA PROgressão na carreira hospitalar, existem colegas que
não se encontram inscritos nos respectivos Colégios,
quero chamar a atenção para o facto de que os médicos nesta situação apenas deverão publicitar a sua
diferenciação na carreira hospitalar e não podem
intitular-se Especialistas na área respectiva.
Fátima Carvalho
Membro do Conselho Disciplinar
da Secção Regional do Norte

ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DOS
MÉDICOS INTERNOS DE 42 PARA 40 HORAS SEMANAIS
CARTA DO CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO (CNMI)
Caro Colega,

DOCUMENTO 1
 !GO 

Em Fevereiro deste ano entrou em vigor o Decreto-lei
45/2009, relativo ao Regime do Internato Médico, que
define o horário de trabalho durante o Internato em 40
horas semanais.
Porém, a ACCS emitiu uma circular em que procurava
limitar esta redução do horário semanal aos médicos internos que iniciaram o Ano Comum em 2009, devendo
todos os outros continuar a trabalhar as 42 horas por
semana anteriormente estabelecidas.
Tratando-se esta de uma questão laboral, os sindicatos
médicos emitiram comunicados manifestando-se contra esta interpretação da lei, intimando a ACSS a repor
a legalidade, alargando a todos os médicos internos o
horário de 40 horas semanais. Enviamos esses comunicados em anexo.

Os sindicatos sugeriram ainda que cada interno afectado entregasse junto dos serviços administrativos do
estabelecimento de saúde onde está colocado um requerimento solicitando a alteração do seu horário de
trabalho para as 40 horas semanais previstas na lei em
vigor (DL 45/2009).
Esperamos que esta comunicação lhe seja útil.
Estamos ao seu dispor para qualquer esclarecimento
sobre este ou outro assunto ligado à sua formação.
Não hesite em nos contactar, nomeadamente através
do endereço de e-mail medicointerno@gamil.com, ou
do site do CNMI em http://www.medicointerno.com/
provedoria_contactos.php.
Com os melhores cumprimentos,
O Conselho Nacional do Médico Interno.

CARTA DA FNAM À MINISTRA DA SAÚDE
Exma. Senhora
Ministra da Saúde
ASSUNTO: DL 45/2009, de 13 de Fevereiro, e horários

dos médicos internos de 40 ou 42 horas

DOCUMENTO 2
 -AR 

Exma. Senhora
Com a publicação do DL n.º 203/2004, de 18 de Agosto,
foi estabelecido o novo regime dos Internatos Médicos,
tendo sido revogado o anterior DL n.º 128/92.
Posteriormente, o DL n.º 60/2007, de 13 de Março, determinou a alteração do DL n.º 203/2004.

A publicação do DL n.º 45/2009, de 13 de Fevereiro,
veio introduzir novas alterações ao DL n.º 203/2004,
fazendo a sua republicação.
Importa, então, analisar o seu artigo 16.º, n.º 1, que determina que “os médicos internos estão sujeitos a um
horário de 40 horas semanais”.
A ACSS emitiu uma circular informativa (n.º 2/2009, de
04.03.2009) sobre a aplicação do DL n.º 45/2009 e o regime de trabalho dos médicos internos, onde considera
que “…no que concerne aos internos que, à data da entrada
em vigor do D.L. n.º 45/2009, de 13 de Março, se encontra-
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vam a frequentar o internato médico, mas iniciado antes de
2009, independentemente do ano de formação em que se
encontrem, continuam a estar sujeitos à duração horária
semanal de 42 horas, conforme expressamente resulta das
cláusulas contratuais do contrato inicialmente celebrado,
mantendo, por conseguinte, a remuneração associada a este
regime de trabalho”.
Com efeito, as cláusulas contratuais daqueles médicos
internos que já se encontravam em funções obedeciam
às disposições legais que na altura estavam em vigor,
designadamente ao horário de 42 horas.
Ora, a adequação desse horário só não se verificaria se
a nova legislação expressamente o ressalvasse, o que
não acontece.
Independentemente dessas cláusulas, tratando de uma
redução da carga horária ela aplica-se a todos os médicos internos, porque, inclusive a nova legislação dirigese ao universo destes médicos por ela abrangidos que
inclui, de forma óbvia, aqueles que já se encontravam
em funções a 01.01.2009.
Por outro lado, importa ter bem presente que o D.L. n.º
45/2009 procede à republicação do D.L. n.º 203/2004,
em que o seu artigo 16.º, n.º 1, foi expressamente alterado com a consagração das 40 horas semanais.

Como tal, as referidas cláusulas contratuais que servem
de argumento base à ACSS são automaticamente adaptadas ao novo enquadramento legal.
O mesmo se verifica todos os anos com os aumentos
salariais legalmente determinados, e que, por essa via,
passam a determinar alterações nos vencimentos estabelecidos na altura da assinatura dos contratos.
Face ao exposto, torna-se claro que as novas disposições
contidas no n.º 1 do Artigo 16.º do D.L. n.º 203/2004
com a redacção dada pelo D.L. n.º 45/2009 se aplicam
a todos os médicos internos, independentemente de
terem, ou não, iniciado o internato antes ou depois de
Janeiro de 2009.
Nesse sentido, a referida circular informativa da ACSS
é ilegal.
A FNAM vem solicitar a urgente intervenção de V. Ex.ª
na reposição da legalidade em torno desta matéria.
Aguardando resposta, subscrevemo-nos com os nossos
melhores cumprimentos.
P’la Comissão Executiva da FNAM
Mário Jorge dos Santos Neves

CARTA DO SIM À MINISTRA DA SAÚDE
Senhora Ministra da Saúde,
ASSUNTO: Internato Médico - tempo semanal de tra-

balho e progressão indiciária. Ausência de resposta
da ACSS

DOCUMENTO 3
 *UL 

Excelência,
Durante o processo negocial de revisão das Carreiras
Médicas com os Sindicatos Médicos, tivemos oportunidade de transmitir a V. Ex.ª a nossa preocupação perante
a (alta de resposta da Administração Central do Sistema
de Saúde, IP - ACSS à solicitação que lhe foi feita pelo
Sindicato Independente dos Médicos – SIM, no passado
dia 12 de Março, e que se anexa, para que fosse reposta
a legalidade quanto à progressão indiciária e à duração
da semana de trabalho dos médicos internos.
Com efeito era e continua a ser indispensável que a
ACSS explicite e circule a informação da boa prática,
quanto à progressão indiciária para o índice 95, por todos
os estabelecimentos de Saúde, assim pondo cobro a
continuadas disparidades de abono, perniciosas e incompreensíveis”.
Já quanto à duração da semana de trabalho dos médicos internos e à alteração, negociada com os sindicatos médicos, que foi introduzida no art. 16.º/1 do DL 203/2004
de 18.VIII pelo DL 45/2009 de 13/II, impondo a se-

mana de 40 horas como padrão da duração do trabalho
para estes profissionais, tanto para os novos contratos
como para os pretéritos, iniciados antes de 02 de Janeiro
de 2009, o SIM reafirma que a Circular Informativa
2/20009 de 4.III da ACSS contem doutrina que constitui manifesta ilegalidade.
A abordagem destas questões com V. Ex.ª foi feita na
presença do Exmo. Senhor Presidente da ACSS, Dr.
Manuel Teixeira, aquando das rondas negociais acima
referidas.
A este responsável foram dadas por V. Ex.ª orientações
verbais para que a ACSS procedesse em conformidade
com a legalidade e de modo a que não restassem mais
dúvidas de interpretação.
Infelizmente, e passados que são já cerca de dois meses
desde que tal assunto foi discutido, nada ainda emanou
da ACSS relativamente a estas duas questões que interessam aos médicos internos, sujeitos a um tratamento
díspar e inadmissível.
Na expectativa que V. Ex.ª promova rapidamente a
adopção das soluções enunciadas, apresentamos as
nossas melhores Saudações Sindicais.
O Secretário-Geral
Carlos Arroz

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO INTERNATO MÉDICO
PARECER DO CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

DOCUMENTO 4

No seguimento do parecer solicitado ao Conselho Nacional dos Médicos Internos pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos à proposta de Regulamento do Internato Médico, enviada pela Administração Central dos
Serviços de Saúde e recebida por nós a 14 de Setembro
de 2009, entende este Conselho efectuar as seguintes
recomendações.
1 - Internos no Conselho Nacional do Internato Médico (Capítulo II, secção II, artigo 8°)
Sendo o Conselho Nacional do Internato Médico
(CNIM) o órgão que assegura a coordenação nacional

do internato médico e onde estão representados os intervenientes, responsáveis e interessados na formação
médica pós-graduada, considera o Conselho Nacional
do Médico Interno (CNMI) ser essencial que a legislação preveja a integração de um médico interno nesta
Comissão. Assim, consideramos que a inclusão de um
médico interno na CNIM prevista nesta proposta é uma
medida positiva e importante, com vista a garantir que
a representação da sensibilidade dos médicos internos
é feita ao mais alto nível na estrutura reguladora do
Internato Médico.
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2 - Internos na Comissão Regional do Internato Médico (Capítulo II, secção III, artigo 11°)
Os dois médicos nomeados pela Ordem devem, tal
como contemplado no RIM actual (e contrariamente à
proposta), ter assento na comissão executiva, de forma
a garantir a participação de um médico interno nesta
comissão (alínea 2 d)
3 - Competências das direcções e coordenações do
internato médico (Capítulo II, secção IV, artigo 17°)
O CNMI entende que deve ser uma competência da
Direcção do Internato Médico colaborar na organização do processo de eleição da comissão de médicos
internos. No geral, nas instituições onde isto já se verifica tem sido possível agilizar com mais facilidade o
processo eleitoral e assegurar a constituição das Comissões de Internos
4 - Comissões de médicos internos (Capítulo III,
artigos 24° e 25°)
As Comissões de Médicos Internos devem ser representativas dos médicos internos da respectiva instituição de saúde. A idiossincrasia das realidades das
diferentes instituições de saúde, sejam elas Hospital ou
Centro Hospitalar, Agrupamento de Centros de Saúde
ou Unidade Local de Saúde, faz com que na prática a
constituição e funcionamento das Comissões de Internos seja bastante diferente. Assim, considerando esta
multiplicidade de realidades, e após estudo exaustivo
das mesmas, considera o CNMI que:
- A duração do mandato das Comissões deve ser de
dois anos;
- A Comissão deve ser representada por no máximo
três internos podendo ter colaboradores, desta forma
permitindo que as Comissões de Internos se adaptem
às diferentes realidades das instituições de saúde, nomeadamente no caso de Centros Hospitalares e Agrupamentos;
- Não deve ser obrigatório que um IAC integre a
Comissão de Internos, ficando esta possibilidade ao
critério dos médicos internos de cada instituição.
5 - Método de seriação do acesso ao internato médico (Capítulo VI, secção II, artigos 43°, 44º e 45° e
secção III, artigo 49º)
O actual modelo de seriação do Internato Médico (IM),
tem vindo a ser alvo de criticas por parte de médicos,
estudantes de Medicina e Escolas Médicas, nomeadamente pela sua falta de avaliação de competências clínicas, pela sua incidência em questões de memorização
e pela sua falta de adequação aos conteúdos do 6° ano
profissionalizante.
A qualidade da formulação e o conteúdo científico das
perguntas, e até a competência de alguns dos júris da
Prova Nacional de Seriação foram também postos em
causa, como o atestam o elevado número de reclamações
e de perguntas anuladas verificados nos últimos anos.
Várias iniciativas têm-se sucedido, ao longo dos anos,
no sentido de desencadear alterações a este modelo.
Após um período de discussão que se iniciou em 2008,
as sete Escolas Médicas Portuguesas com o apoio do
CNIM, a concordância do Ministério da Saúde e o
acompanhamento da ANEM desencadearam um processo com vista à realização de um ensaio à escala nacional de um modelo alternativo à actual prova nacional
de seriação.

Este processo, que temor tido também o acompanhamento da Ordem dos Médicos tem gerado uma discussão alargada sobre o modelo de seriação do acesso ao IM.
Parece pertinente que esta discussão possa continuar,
a fim de chegar a um modelo mais consensual, fundamentado e concretizável, e que possa vir a colher
elementos das várias das propostas que já existem e de
outras que venham a ser formadas.
Parece ser extemporânea, independentemente das suas
virtudes relativas, a introdução de mudanças legislativas no modelo de seriação do acesso ao IM sem que esta
discussão esteja terminada.
Além do mais, não obstante a nossa concordância na generalidade com algumas das alterações propostas, consideramos que falham gravemente na sua concretização.
Com efeito, e concordando que a ponderação das médias finais de curso é condição necessária para que
esta importante componente venha a ser valorizada, é
inaceitável que apenas a notas dos candidatos de faculdades portuguesas sejam ponderadas estatisticamente, não sendo ponderadas as classificações dos
candidatos formados em faculdades estrangeiras.
Por outro lado, e embora não assumindo no imediato
a concordância com o mesmo, constatamos que esta
proposta inviabiliza o modelo de Prova Nacional de Seriação (PNS) proposto pelas Escolas Médicas, ao prever
a existência de recurso e a elaboração das questões da
PNS por um júri indicado pela Ordem dos Médicos.
Assim, propomos que nesta revisão do RIM, não haja
alteração ao modelo de seriação do acesso ao IM,
mas que esta alteração seja prevista e agendada, nas
disposições finais e transitórias do Regulamento,
para daqui a doze meses, quando deverá estar concluída a discussão do novo modelo de seriação.
6 - Aviso de abertura do concurso (Capítulo VI, secção 1, artigo 38°)
O aviso de abertura do concurso deverá ser publicado em Diário da República até ao fim do 2° trimestre de cada ano civil. Só assim se poderá garantir que
os candidatos tomam conhecimento atempadamente
das condições do concurso e da data e condições de
realização da PNS. Acresce que entendemos não ser
justificável que não se preveja nesta portaria um prazo
para a publicação do aviso de abertura.
7 - Data da Prova Nacional de Seriação (Capítulo VI,
secção 1, artigo 39°)
Nesta proposta de RIM não é definida nenhuma data ou
período para a realização da PNS. Esta situação provocará uma grande carga de indefinição nos candidatos e
o perigo de que a prova seja realizada perto do final do
6° ano, o que prejudicará de sobremaneira a fonnação
deste ano profissionalizante.
Propomos que a seja definido que a realização da PNS
decorrerá no último mês de cada ano civil.
8 - Competências do Orientador de Formação (Capítulo II, secção V, artigos 18° e 19°)
Nesta revisão do RIM as competências e responsabilidades do orientador de formação devem ser reforçadas
já que é uma figura central do internato e o responsável
directo mais próximo de cada interno durante a sua formação, e a introdução desta figura no internato médico
em Portugal trouxe benefícios perfeitamente conhecidos. Propomos, então, que o Orientador de Formarão

62

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
seja o responsável pelo planeamento dos estágios
do médico interno, em articulação com o Director
de Serviço e com o conhecimento do Director do
Internato Médico.
9 - Razão Tutor/Interno (Capítulo II, secção V, artigo
18°)
A razão máxima de 3 internos por Orientador de Formação parece-nos exagerada quando analisamos a
realidade da maioria das especialidades. A razão que
propomos, de 2:1 e com a preferência de estarem os
internos em níveis diferente da sua formação (com uma
diferença mínima de 2 anos), promove um acompanhamento mais estreito e integrado de cada interno e
responsabiliza, simultaneamente, o orientador de formação por uma dedicação maior a cada formando.
Acreditamos, contudo, que esta realidade não se adequa
a todas as especialidades médicas, devendo ser adaptado a razão de 3:1, como excepção, naquelas em que se
verifique necessário.

10 - Mudança de Especialidade por motivos de Saúde
(Capítulo VII, secção II, sub-secção V, artigo 65°)
O CNMI entende que a mudança de área profissional
por motivo de saúde deve pressupor a realização de
nova Prova Nacional de Seriação. O médico interno
que descubra vir a estar incapacitado para exercer na
área de especialização pela qual optou, poderá assim
ser autorizado a mudar para outra área profissional
compatível com o seu estado de saúde. Só assim poderá
estar assegurada a necessária transparência associada
ao processo de mudança de especialidade.
Congratulamo-nos pela existência deste documento
que achamos essencial para a regulamentação da formação médica e reforçamos a importância de que seja
publicado a curto prazo. Acreditamos que as recomendações apresentadas contribuem para uma maior eficácia do RIM e, sobretudo, para a melhoria da qualidade
da formação médica pós-graduada durante o internato
médico.

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO INTERNATO MÉDICO
PARECER DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE MEDICINA

DOCUMENTO 5
 *UN 

A Associação Nacional de Estudantes de Medicina
(ANEM), enquanto representante de todos os estudantes de Medicina do país, vem por este meio pronunciarse acerca da nova proposta de Regulamento do Internato Médico em discussão.
Desde o início de todo o processo, a ANEM assumiu
uma postura construtiva, tendo apresentado as suas
propostas durante a construção do novo Regulamento,
ao CNIM, à ACSS e ao próprio Ministério da Saúde.
Apesar de algumas terem sido incluídas nesta proposta
agora em discussão, como a previsão de um Regulamento da Prova Nacional de Seriação, várias continuam
a não estar contempladas.

Simultaneamente, com esta nova proposta de Regulamento surgem também novas questões, sobretudo
no que toca ao método de seriação para a Formação
Específica, sobre as quais a ANEM não pode deixar de
se pronunciar.
Neste sentido, e tendo presente uma vontade construtiva de contribuir para a continua melhoria da formação
médica em Portugal, a ANEM apresenta o seu parecer
sobre a proposta em discussão. Com as mais cordiais
Saudações Académicas,

1. Método de Seriação - Formação Específica

Prever a aplicação deste método sem um período de
experimentação (por exemplo aplicando-o experimentalmente para a seriação do Ano Comum) é no mínimo
inconsequente e demonstra falta de planeamento estratégico;

A nova proposta de Regulamento do Internato Médico
define alterações ao Método de Seriação para a escolha
da formação específica, nomeadamente através da inclusão da média do Mestrado Integrado em Medicina,
ponderada entre as Escolas Médicas portuguesas.
Tendo em conta a importância que a escolha da formação específica assume na vida de um médico, esta
deve revestir-se do maior rigor e objectividade possíveis.
Assim, a ANEM não pode deixar de se pronunciar
contra a inclusão deste ponto, uma vez que:
- a ser considerada a inclusão da média no método de seriação para a formação específica teria necessariamente
de ser usado um método que permitisse ponderar as
classificações dos candidatos, independentemente
da sua Escola Médica de proveniência, nacional ou
estrangeira. Só assim seria assegurada a igualdade no
acesso entre os candidatos;
- esta proposta limita-se a prever a ponderação das
médias das Escolas Médicas portuguesas, ignorando
os candidatos de Escolas estrangeiras, que constituem
uma percentagem cada vez mais relevante dos candidatos à formação específica;
- a ANEM sabe que não existe ainda um método de
ponderação estudado que tenha em conta as realidades
das oito Escolas Médicas portuguesas, e muito menos
que tenha sido experimentado e que comprovadamente
não prejudique uma parte considerável dos candidatos.

Inês Laíns
Presidente da ANEM

- segundo o Decreto-Lei n.° 341/2007 de 12 de Outubro,
que reconhece os graus académicos superiores estrangeiros, “sempre que ao grau estrangeiro reconhecido
tenha sido atribuída uma classificação final, o titular do
grau tem direito ao seu uso para todos os efeitos legais”,
pelo que a ponderação das classificações dos candidatos
provenientes do estrangeiro pode não ser concretizável,
sendo necessário identificar um método que permita a
sua inclusão sem prejuízo dos candidatos das Escolas
Médicas portuguesas.
No que toca à inclusão da média na seriação para o
Ano Comum, a ANEM pronuncia-se no ponto 7 deste
documento.
Em suma, este documento define apenas a ponderação
da média dos candidatos cujo curso decorreu numa Escola Médica portuguesa, não sendo considerada a ponderação da média dos colegas provenientes de Escolas
estrangeiras, uma discrepância que comprometerá de
forma inaceitável a justiça deste processo de seriação. A
igualdade entre os candidatos é um princípio fulcral de
qualquer concurso, que será violado caso se mantenha a
proposta de incluir a média no método de seriação para
a formação específica, sem antes ser identificado um
método que permita a equidade entre os candidatos.
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Assim, a ANEM reitera que a inclusão da média ponderada entre as Escolas Portuguesas como critério
para a escolha da Formação Específica não pode ser
incluída neste RIM, já que seria uma atitude prejudicial
para os candidatos. Apenas quando se encontrar um
método de ponderação comprovadamente justo e for
garantida a igualdade entre os estudantes de Escolas
nacionais e estrangeiras, a inclusão deste ponto poderá ser considerada.
2. Alterações à Prova Nacional de Seriação
Nos últimos anos, fortes críticas têm sido apontadas à
actual Prova Nacional de Seriação, por parte de estudantes, das Escolas Médicas e de médicos, devido ao facto
de ser um exame exclusivamente de memorização e apenas avaliar matérias de Medicina Interna, acabando por
prejudicar o desempenho no 6° ano profissionalizante.
A ANEM que, desde 2008, sempre integrou as reuniões
das Escolas Médicas (com o CNIM e Ordem dos Médicos) e contribuiu para a análise que tem vindo a ser
desenvolvida, não se opõe à alteração dos conteúdos
da Prova de Seriação, com vista à sua adequação aos
conteúdos comuns aos sextos anos profissionalizantes
das sete Escolas Médicas. No entanto, considera que na
actual proposta de RIM há uma clara indefinição em
relação a determinadas questões que, tendo em conta
a importância da Prova na vida de um médico, devem
estar explícitas e claras.
Assim, a ANEM considera que:
- não basta definir que a Prova avalia “todas as áreas
e matérias incluídas no estágio clínico do último ano
lectivo da licenciatura ou mestrado integrado em Medicina”, uma vez que existe uma importante discrepância no que toca às matérias do 6° ano das sete Escolas
Médicas do país. Assim, devem ser definidas quais as
referidas matérias que serão avaliadas;
- deve ser elaborada uma matriz que defina objectivamente os conteúdos dentro de cada tema, novo ou
antigo, e a sua bibliografia específica, nomeadamente
os capítulos do livro escolhido, tal como acontece em
qualquer outra prova de âmbito nacional;
- Os conteúdos devem centrar-se nos conhecimentos
essenciais para qualquer médico e estar focados nas
patologias e abordagens mais frequentes;
- A bibliografia escolhida para os novos temas deverá
ser a mais restrita possível, a fim de que não seja ultrapassada a carga bibliográfica total que se verifica actualmente, devendo para tal ser reduzidos os actuais
conteúdos relativos à Medicina Interna.
A ANEM considera também que é fundamental que
seja formalizada a Comissão de Acompanhamento
da PNS, na sequência do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelas Escolas Médicas, Ordem dos Médicos, CNIM e ANEM, com o conhecimento do Ministério
da Saúde. Apesar de alguns consensos que foram conseguidos neste grupo, o processo de reflexão e discussão
das alterações à PNS encontra-se ainda numa fase muito
inicial, necessitando de ser continuado e de serem definidos prazos para retirar conclusões. Antes de serem
feitas alterações legais é fundamental que estas sejam
devidamente planeadas e como serão postas em prática,
algo que ainda não aconteceu.

A ANEM defende ainda que, qualquer alteração que
possa vir a ser introduzida, terá de respeitar como mínimo, o período de 3 anos consagrado na Lei Actual
após a decisão de alteração e que terá de estar garantida, tal como no documento agora apresentado, a publicação de chave de respostas e a possibilidade de recurso
por parte dos candidatos.
3. Data da Prova de Seriação
A Prova de Seriação exige, por parte dos estudantes,
uma elevada dedicação pela capital importância que
assume na decisão do seu futuro profissional.
Além isso, existe um real desfasamento na estruturação
do 6.º ano profissionalizante entre as sete Escolas Médicas, verificado ao nível da carga horária de contacto,
métodos e datas de épocas de avaliação, e datas de conclusão, o que acarreta desigualdade na disponibilidade
temporal para o estudo entre os diferentes estudantes.
AANEM considera que a definição da data na proposta
apresentada, “no quarto trimestre de cada ano civil”,
é muito vaga, abrindo caminho para a possibilidade de
a data desta ser demasiado próxima do fim do 6° ano.
Assim, a ANEM entende ser fundamental que esteja
consagrado no Regulamento do Internato Médico que
esta Prova se realize na segunda quinzena do último
mês de cada ano civil, de forma a assegurar a máxima
igualdade entre os candidatos e a não prejudicar ainda
mais a vivência do 6° ano, fundamental para a aquisição
de aptidões práticas.
4. Aviso de Abertura de Concurso
A ANEM considera que deve constar do Regulamento
do Internato Médico o prazo de publicação do Aviso
de Abertura do Concurso, de forma a eliminar a indefinição que todos os anos se gera à volta do mesmo,
devendo este ser publicado até ao final do primeiro
trimestre de cada ano civil.
A ANEM compreende as dificuldades na divulgação
do mapa de vagas por estabelecimento de saúde, entendendo assim que este não seja divulgado com o
Aviso de Abertura, de forma a não atrasar a divulgação
das restantes informações, e que a sua divulgação seja
remetida para despacho posterior. No entanto, deverá
constar do Aviso de Abertura a data de publicação dos
mapas de vagas, tanto para o ano comum como para a
área médica de especialização.
5. Júri de Recurso da Prova Nacional de Seriação
A ANEM entende que, como definido na proposta em
discussão, o Júri da Prova pode ser o responsável por
analisar em primeira instância as reclamações apresentadas pelos candidatos, a fim de poder rectificar erros
cometidos.
No entanto, considera fundamental que o novo RIM
preveja também a existência de um Júri de Recurso,
independente daquele que realizou o exame, que
analise os recursos apresentados na sequência de decisões negativas sobre as reclamações apresentadas
ao Júri da Prova.
6. Regulamento da Prova Nacional de Seriação
A ANEM congratula-se com o facto da nova proposta de
Regulamento prever a existência de um Regulamento
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da Prova Nacional de Seriação, devendo ser garantida
a sua publicação atempada.
7. Método de seriação - Ano Comum
Actualmente a média é já utilizada, não ponderada,
como critério único para a escolha do Ano Comum.
A ANEM considera que, neste caso, deverá utilizar-se
a ponderação, até porque permitirá avaliar a precisão
técnica do método de ponderação e assim verificar se o
mesmo é fiável e justo, para possível aplicação na escolha da Formação Específica.
8. Concursos Diferenciados
A divisão dos concursos do Internato Médico em A e B,
cada qual com vagas e requisitos gerais e especiais de admissão, foi introduzida nos concursos do ano 2007 e repetida nos concursos de IM de 2008, 2009 e 2010. Esta divisão baseou-se na admissibilidade dos candidatos a dois
mapas de vagas distintos, consoante estes já tivessem realizado ou não o ano comum ou equivalente de formação.
Não parece justo à ANEM que a qualquer candidato, em
igualdade de circunstâncias com outro, seja vedada a
possibilidade de poder ser candidato a qualquer vaga.
Tal princípio só seria aceitável, uma vez que a elegibilidade dos candidatos a cada um dos concursos se baseia
no facto de possuírem ou não formação equivalente ou
igual ao ano comum, se existisse uma diferença nas
capacidades necessárias para o acesso a cada vaga. Por
outras palavras, só se as vagas reservadas ao concurso
B exigissem maior formação que as reservadas ao concurso A, o que não é o caso.
Por tudo isto, a ANEM considera que o novo Regulamento do Internato Médico preveja um Concurso único.
9. Desistências no acesso ao Internato Médico
À semelhança de outros concursos públicos, deve estar
prevista a possibilidade de desistência por parte dos
candidatos, assim como devem ser conhecidas as implicações associadas a essa desistência. Havendo a possibilidade de desistência, esta deve estar contemplada
legalmente.
A ANEM entende que devem ser publicamente esclarecidas e divulgadas, no próprio Regulamento do Internato, as regras de desistência do concurso de acesso
ao Internato Médico, nomeadamente os procedimentos
a adoptar pelo candidato, os prazos limites para efectuar
a desistência e as implicações subjacentes.
10. Mapas de Vagas para o ano comum e para a
formação específica
As escolhas do local para a formação inicial ou da vaga
para a formação específica envolvem-se de uma importância fulcral para a vida do jovem médico, devendo
ser-lhe dado um período razoável para contemplação
dos mapas de vagas e processo de decisão.

Assim entende-se que a publicação dos mapas de vagas
para a formação inicial e para a formação específica deve
ser feita no máximo até duas semanas antes da data
de inicio dos respectivos períodos de escolha, prazos
que devem constar da nova proposta de Regulamento
do Internato Médico.
11. Data de Escolha da Área Médica de Especialização
A ANEM considera que, estando já reunidos os elementos de seriação para a escolha da especialidade, esta não
deve ser adiada para o último trimestre do ano.
Assim, a ANEM entende que a escolha da especialidade
deve ser realizada no final do primeiro semestre do
Ano Comum.
12. Mudanças de área profissional por motivo superveniente de saúde
A actual proposta de Regulamento de Internato Médico
prevê a possibilidade de mudança de área profissional
por motivo de saúde.
A ANEM propõe que a mudança de área profissional por
motivo de saúde pressuponha a realização de nova
Prova Nacional de Seriação, garantindo-se assim a
transparência do concurso.
13. Orientador de Formação
A ANEM congratula-se pelo facto da nova proposta
apresentada definir que cada orientador deverá ter
a seu cargo, apenas um médico interno, podendo
este ser excepcionalmente excedido, desde que sejam
asseguradas as condições exigidas para a qualidade de
processo formativo.
No entanto, salienta que devem também ser criados
mecanismos de garantia da qualidade de formação
do médico interno, nomeadamente:
- Definição do perfil de orientador de formação;
- Criação de cursos de formação dos orientadores;
- Implementação de um sistema de avaliação do orientador de formação.
14. Transferência de estabelecimentos de saúde
A ANEM concorda com a concretização na nova proposta de Regulamento das condições necessárias
para a transferência de estabelecimento de saúde,
nomeadamente a necessidade de que o interno tenha
classificação na Prova Nacional de Seriação superior à
do último colocado na vaga que pretende, no concurso
pelo qual acedeu ao Internato Médico; seja assegurada a
capacidade formativa do serviço para o qual o interno se
pretende transferir; seja garantida a aceitação de transferência do serviço no qual o interno frequenta a formação
e do serviço para o qual se pretende transferir; e seja
mediante a aceitação das Administrações Regionais de
Saúde das áreas dos respectivos serviços.

EXAMES COMPLEMENTARES NO PEDRO HISPANO
DECISÃO FINAL DA ERS
[…] V. DECISÃO

DOCUMENTO 6
 3ET 

395. Tudo visto e considerado, o Conselho Directivo
da ERS delibera, assim, nos termos e para os efeitos do
preceituado nos artigos 41.°, n.° 1 e 42.°, b) do DecretoLei n.° 127/2009, de 27 de Maio, emitir uma instrução
à Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, nos
seguintes termos:

a. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE deve
proceder à realização dos MCDT, prescritos nos Centros
de Saúde nela integrados, bem como à disponibilização
dos resultados respectivos, nas melhores condições
de acesso, correspondentes àquelas que, na ausência
de um tal procedimento de internalização de exames,
seriam ou são praticadas nos prestadores privados convencionados do SNS;
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b. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE deve,
nos casos em que verifique não possuir capacidade para
a realização de tais MCDT nas melhores condições,
proceder de forma efectiva e imediata à entrega/envio
ao utente do documento/credencial necessário para que
o mesmo possa recorrer aos serviços de prestadores
privados convencionados do SNS, o que designada mas
não limitadamente deve passar a suceder, imediatamente, no que respeita ao TAC cervical e abdominopélvico, ao TAC Osteoarticular, às densitometrias e às
mamografias;
c. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE deve
reembolsar todos os utentes do SNS aos quais tenha
sido cobrada, durante o período compreendido entre
11 de Junho de 2007 e 3 de Novembro de 2008, uma
taxa de í 5,00 pelo pedido inicial de fornecimento das
imagens dos exames realizados em suporte digital;
d. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE deve,
(i) dar cumprimento imediato às alíneas a), b) e c) da
presente instrução, dando conhecimento à ERS.
(ii) dar conhecimento à ERS, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos contados da data da presente deliberação, do(s) procedimento(s) adoptado(s) para cumprimento da presente instrução, e igualmente daquele
implementado para reembolso aos utentes dos valores cobrados indevidamente, com estabelecimento
de graus de execução temporal por referência ao número total de utentes e ao valor global a reembolsar, e
que não deverá, em qualquer caso, prever um prazo
superior a 90 dias (corridos) contados da data da
presente deliberação para a efectiva devolução total.
396. O Conselho Directivo da ERS delibera, ainda e
igualmente nos termos e para os efeitos do preceituado nos artigos 41.°, n.° 1 e 42.°, b) do Decreto-Lei n.°
127/2009, de 27 de Maio, proceder à abertura de um
procedimento de monitorização da Unidade Local de
Saúde de Matosinhos, EPE, e no âmbito do qual esta úl-

tima deverá passar informar a ERS, numa base mensal
e durante um período inicial de 1 (um) ano, e relativamente a todos os MCDT’s prescritos pelos Centros de
Saúde integrados na ULSM, designada mas não limitadamente TAC’s, Raio X, Densitometrias, Mamografias e
Análises Clínicas:
(i) o tempo médio de espera, contado desde a data
de prescrição pelo Centro de Saúde até à sua efectiva
marcação no HPH;
(ii) o tempo médio de espera, contado desde a data
da sua marcação até à sua efectiva realização no HPH;
(iii) o tempo médio de espera, contado desde a data
da sua efectiva realização até à disponibilização dos
resultados e sua efectiva remessa ao Médico de Família dos utentes;
(iv) número de Credenciais emitidas para a realização de MCDT’s por impossibilidade de realização
dos mesmos nas melhores condições; e
(v) identificação de todas as situações que devessem
levar à emissão de Credencial do SNS em que tanto
não tenha ocorrido e justificação dos concretos intervenientes para o sucedido.
397. A instrução ora emitida constitui decisão da ERS,
configurando a alínea b) do n.° 1 do artigo 51.° do Decreto-Lei n.° 12712009, de 27 de Maio, como contraordenação punível in casu com coima de í 1000 a í
44 891,81, “[....] o desrespeito de norma ou de decisão
da ERS que, no exercício dos seus poderes, determinem
qualquer obrigação ou proibição”.
398. A versão não confidencial da deliberação será publicitada no sítio oficial da ERS na Internet.
O Presidente do Conselho Directivo
(Prof. Doutor Álvaro Almeida)
Os Vogais,
(Dr. Eurico Castro Alves) (Dr. Joaquim Brandão)
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PROPOSTA DA COMISSÃO REGIONAL DO DOENTE CRÍTICO (ARS NORTE)
A Comissão Regional do Doente Critico elabora, neste
momento, cinco Recomendações:

DOCUMENTO 7

Recomendação I - PROFISSIONALIZAÇÃO DA
EMERGÊNCIA MÉDICA PRÉHOSPITALAR
A assistência pré-hospitalar do doente traumatizado deverá ser assegurada por equipas de profissionais dedicadas e motivadas para a Emergência Médica e Trauma,
com a formação adequada. Estas equipas deverão estar
integradas em sistemas que monitorizem e auditem a
sua actividade, e que assegurem um programa de formação e melhoria de qualidade, contínuas.
Recomendação II - REFERENCIAÇÃO MÉDICA
PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA MAIS ADEQUADO
A referenciação dos Doentes Traumatizados será feita,
em regra, para o ponto mais próximo da Rede de Referenciação de Urgência/Emergência (despacho n.º
5414/2008, DR de 28 de Fevereiro).

Excepções possíveis:
a. Nos casos em que os Doentes Traumatizados sejam,
de início, abordados por Viatura Médica de Emergência
e Reanimação (VMER) do INEM, o transporte poderá,
em casos seleccionados, desviar-se do ponto mais próximo da rede e prosseguir para outro local considerado
mais adequado, sob responsabilidade e/ou acompanhamento do Médico da VMER, nomeadamente nas
seguintes situações:
a) Via aérea definitiva não assegurada
b) Insuficiência Respiratória Grave
c) Choque
d) Escala Coma Glasgow inferior a 14
e) Crianças e adolescentes (<18 anos) traumatizados, os quais deverão ser transportados até uma
Unidade com Urgência Pediátrica e com capacidade
cirúrgica.
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b. Nos casos em que o Médico do Centro Orientador de
Doentes Urgentes (CODU) do INEM assim o determinar, sob a sua responsabilidade
Todas estas situações serão ponderadas, desde que a
sua situação clínica o permita e que seja assegurado o
transporte de forma expedita.
Recomendação III - AVISO DAS UNIDADES HOSPITALARES
O INEM deve proceder SEMPRE ao aviso das Unidades
de Saúde de destino previamente à chegada do Doente
Traumatizado.
Recomendação IV - IMPLEMENTAÇÃO DA VIA
VERDE DO TRAUMA. REQUISITOS.
TODAS as Unidades de Saúde com Serviço de Urgência devem implementar a “Via Verde do Trauma”. Esta
pressupõe, genericamente, e sem prejuízo das recomendações constantes do documento “Normas de Boa
Prática em Trauma”, da Competência em Emergência
Médica, Ordem dos Médicos, publicado em 2008, os 5
requisitos cumulativos seguintes:
1. Critérios de activação
2. Existência de equipa de trauma organizada, com coordenador definido
3. Avaliação primária < 20 minutos
4. Avaliação secundária < 1 hora
5. Registos
1. CRITÉRIOS DE ACTIVAÇÃO DA VIA VERDE DE
TRAUMA, aquando da Triagem de Prioridades do Doente, ou por indicação médica no Serviço de Urgência
(tabela 1).
TABELA 1
Sinais Vitais - Nível de Consciência:

UÊ ÀiµÕkV>Ê,iÃ«À>ÌÀ>ÊÊ£äÊÕÊÊÓÊ ÊÉÊÕÌ
UÊ ->"ÓÊÊä¯ÊVÊ"ÓÊÃÕ«iiÌ>À
UÊ *ÀiÃÃKÊÀÌiÀ>Ê-ÃÌV>ÊÊäÊ}
UÊ ÃV>>Ê`iÊ >Ê`iÊ>Ã}ÜÊÊ£{ÊÕÊ
µÕi`>ÊÊÓÊ«ÌÃÊ`iÃ`iÊ>V`iÌi
Índices:

UÊ ,iÛÃi`Ê/À>Õ>Ê-VÀiÊÊ££ÊÕÊ*i`>ÌÀVÊ
Trauma Score (PTS) < 8
Anatomia da Lesão:

UÊ /À>Õ>Ê«iiÌÀ>Ìi\ÊV>LiX>]Ê«iÃVX]ÊÌÀ>Ý]Ê
abdómen, períneo, proximal ao cotovelo e ou joelho
UÊ ,iÌ> ÊVÃÌ>
UÊ À>VÌÕÀ>Ê`iÊÓÊÕÊ³ÊÃÃÃÊ}Ã
UÊ À>VÌÕÀ>Ê`>ÊL>V>
UÊ À>VÌÕÀ>Ê`ÊVÀ@ÊVÊ>vÕ`>iÌ]ÊVÊ ÊÊ£{
UÊ «ÕÌ>XKÊ«ÀÝ>Ê>Ê«Õ ÊiÉÕÊ>ÊÌÀâi
UÊ ÃÃV>XKÊÌÀ>Õ>Ê³ÊµÕi>`ÕÀ>Ã
UÊ +Õi>`ÕÀ>ÃÊ>ÀÊÉÊÀ>ÛiÃ\ÊÓcÊ
À>ÕÊÊÓä¯ÊÕÊÎcÊÀ>ÕÊÊx¯
UÊ +Õi>`ÕÀ>ÃÊVÊ>>XK
UÊ +Õi>`ÕÀ>ÃÊ`>Êv>Vi]Ê«iÃVX]ÊÌÀ>Ý]Ê
períneo, circunferenciais mãos ou pés

2. EXISTÊNCIA DE UMA EQUIPA DE TRAUMA
ORGANIZADA
a. Equipa de Trauma de um Serviço de Urgência
Básico (SUB)
No Serviço de Urgência Básico, existe, em cada momento, um coordenador da equipa de trauma nomeado

para o efeito. A equipa mínima (base) necessária para a
abordagem do doente traumatizado deve ser multidisciplinar, possuir formação e experiência em trauma e
integrar os seguintes profissionais:
UÊ j`VÊVÊvÀ>XKÊiÊi`V>Ê`iÊ iÀ}kV>Ê
(com SAV, ATLS® ou similar e Formação em Emergências Pediátricas).
UÊ viÀiÀÊVÊvÀ>XKÊiÊVÕ`>`ÃÊ`iÊiiÀ}kcia (com SAV, e TNCC® ou similares e Formação em
Emergências Pediátricas).
UÊ -i}Õ`Ê viÀiÀÊÃiÊ ÕÛiÀÊ«ÃÃL`>`iÊ`iÊ
afectação) com formação em cuidados de emergência
(idealmente com SAV e TNCC® ou similar e Formação em Emergências Pediátricas).
UÊ ÕÝ>ÀÊ`iÊVXKÊj`V>]ÊV iVi`ÀÊ`>ÊiÌ`gia de trabalho de uma Sala de Emergência.
b. Equipa de Trauma de um Serviço de Urgência
Médico-Cirúrgico (SUMC)
Num Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, existe, em
cada momento, um coordenador da equipa de trauma
nomeado para o efeito. A equipa necessária para a abordagem do doente traumatizado deve ser multidisciplinar,
possuir formação e experiência em trauma e integrar os
seguintes profissionais da Urgência Médico-Cirúrgica:
UÊ ÌiÃÛÃÌ>ÊÕ]Ê>ÊÃÕ>Ê>ÕÃkV>]Êj`VÊVÊvÀ>ção e experiência em Medicina de Emergência, com
a Competência em Emergência. Em caso de criança,
também Médico Pediatra com SAVP, se existir.
UÊ j`VÊiÃÌiÃÃÌ>ÊVÊvÀ>XKÊiÊiÝ«iÀkV>ÊiÊ
trauma (recomenda-se o reconhecimento da Competência em Emergência Médica).
UÊ j`VÊ ÀÕÀ}KÊVÊvÀ>XKÊiÊiÝ«iÀkV>ÊiÊ
trauma e cirurgia de emergência (recomenda-se o
reconhecimento da Competência em Emergência
Médica).
UÊ j`VÊ"ÀÌ«i`ÃÌ>ÊVÊvÀ>XKÊiÊiÝ«iÀkV>ÊiÊ
trauma e cirurgia de emergência.
UÊ viÀiÀÊVÊiÝ«iÀkV>ÊiÊVÕ`>`ÃÊ`iÊiiÀgência (com SAV e TNCC® ou similar e Suporte de
Vida Pediátrico).
UÊ -i}Õ`Ê viÀiÀÊ«ÃÃL`>`iÊ`iÊ>viVÌ>XK®Ê
com experiência em cuidados de emergência (com
SAV e TNCC® ou similar).
UÊ ÕÝ>ÀÊ`iÊVXKÊj`V>]ÊV iVi`ÀÊ`>ÊiÌ`gia de trabalho de uma Sala de Emergência.
c. Equipa de Trauma de um Serviço de Urgência
Polivalente (SUP)
Num Serviço de Urgência Polivalente, existe, a cada
momento, um coordenador da equipa de trauma nomeado para o efeito, e a respectiva equipa de trauma,
necessária para a abordagem do doente traumatizado.
Esta deve ser multidisciplinar, possuir formação e experiência em trauma e integrar os seguintes profissionais
da Urgência Polivalente:
UÊ ÌiÃÛÃÌ>ÊÕ]Ê>ÊÃÕ>Ê>ÕÃkV>]Êj`VÊVÊvÀ>ção e experiência em Medicina de Emergência, com
a Competência em Emergência. Médico Intensivista
Pediátrico, em caso de crianças, se existir.
UÊ j`VÊiÃÌiÃÃÌ>ÊVÊvÀ>XKÊiÊiÝ«iÀkV>ÊiÊ
trauma (recomenda-se o reconhecimento da Competência em Emergência Médica).
UÊ j`VÊ ÀÕÀ}KÊVÊvÀ>XKÊiÊiÝ«iÀkV>ÊiÊ
trauma e cirurgia de emergência (recomenda-se o
reconhecimento da Competência em Emergência
Médica). Médico Cirurgião Pediátrico, em caso de
crianças.
UÊ j`VÊ"ÀÌ«i`ÃÌ>ÊVÊvÀ>XKÊiÊiÝ«iÀkV>ÊiÊ
trauma e cirurgia de emergência.
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UÊ j`VÊ iÕÀVÀÕÀ}KÊVÊvÀ>XKÊiÊiÝ«iÀkV>Ê
em trauma e cirurgia de emergência.
UÊ j`VÊ>}}ÃÌ>ÊVÊvÀ>XKÊiÊiÝ«iÀkV>Ê
em trauma, idealmente em imagiologia de intervenção. No mínimo, acesso a Imagiologia nas 24 horas,
com relato médico dos exames, ainda que com recurso a telemedicina.
UÊ viÀiÀÊVÊiÝ«iÀkV>ÊiÊVÕ`>`ÃÊ`iÊiiÀgência (com SAV e TNCC® ou similar e SVP).
UÊ -i}Õ`Ê viÀiÀÊ«ÃÃL`>`iÊ`iÊ>viVÌ>XK®Ê
com experiência em cuidados de emergência (com
SAV e TNCC® ou similar).
UÊ ÕÝ>ÀÊ`iÊVXKÊj`V>]ÊV iVi`ÀÊ`>ÊiÌ`gia de trabalho de uma Sala de Emergência.
A Equipa de Trauma, em qualquer nível, deverá responder em < 3 minutos após ter sido activada
d. Equipa de Trauma Consultiva
Como equipa de trauma consultiva entende-se a equipa
multidisciplinar que apoia a equipa nuclear já descrita.
Esta equipa, no todo ou em parte, poderá ser necessária
para a abordagem do doente traumatizado em Serviço
de Urgência Médico-Cirúrgica ou Polivalente.
É fundamental que estes elementos tenham conhecimento dos protocolos de trauma em vigor. A sua intervenção na abordagem e tratamento de lesões deve ser
feita com a adequada articulação e sob a orientação do
Coordenador da Equipa de Trauma. Sem pôr em causa
a sua autonomia científica, estes aspectos são fundamentais, porque o geral se sobrepõe ao particular.
A equipa consultiva de trauma é variável em cada centro, optimizando os recursos disponíveis. Os Centros
de Trauma Nível 1 devem dispor, em tempo útil, de
todas as especialidades (presença física, prevenção ou
protocolo de transferência), para poderem tratar toda e
qualquer lesão.
3. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E ESTABILIZAÇÃO INICIAL em <20 minutos.
O atendimento inicial do doente com trauma obedece à
sequência “ABCDE”, estabelecida pelo American College
of Surgeons, adaptada da sequência “ABC” da American
Heart Association.
A - Via Aérea com imobilização da coluna cervical.
B - Ventilação e oxigenação.
C - Circulação (Suporte Cardiovascular), com controlo
de hemorragia.
D -Disfunção Neurológica.
E - Exposição (Avaliação do Hábito Externo), evitando a
hipotermia.
Este período de cuidados clínicos exige acções bem
coordenadas. A metodologia de intervenção deve ser
efectuada de uma forma horizontal, isto é, em equipa,
em que cada elemento tem objectivos claros e responsabilidades bem definidas, nessa sequência de intervenção, possibilitando uma mais rápida identificação e
correcção das anomalias encontradas. É necessário:
UÊ µÕ«>ÊÕÌ`ÃV«>À]ÊÀ}>â>`>]ÊVÀ`i>`>ÊiÊ
coesa, sólida, em termos de suporte científico e experiência.

UÊ `iÀ>X>ÊÊiÃÌ>LiiViÌÊ`iÊ«ÀÀ`>`iÃÊiÊ>Ê
tomada de decisão.
UÊ ->>Ê`iÊ iÀ}kV>ÊVÊÃÊÀiVÕÀÃÃÊiViÃÃ?ÀÃ]Ê
organizados e preparados para a reanimação.
UÊ ÕV>XK\
- Notificação pré-hospitalar - hospital.
- Activação da equipa.
- Comunicação inter-hospitalar.
- Comunicação inter-pessoal, em equipa actuante.
- Com a equipa consultiva.
A constituição de equipa limitada a dois elementos,
médico e enfermeiro, não inviabiliza um atendimento
eficaz, como é prova a inegável qualidade das equipas
pré-hospitalares com recursos mínimos (vulgo equipas
do INEM). Esta metodologia é reprodutível para áreas
de menores recursos, desde que se mantenham os níveis científicos mínimos exigíveis (formação e treino).
A este nível, a abordagem dos doentes é vertical, isto é,
tarefas executadas umas a seguir a outras, mantendo a
sequência “ABCDE”.
a. Avaliação inicial (< 20 minutos) - Procedimentos normas - princípios de tratamento
A abordagem inicial do doente traumatizado deve ser
efectuada em qualquer nível de cuidados. Mais do que
dos recursos existentes, a abordagem inicial está dependente da organização e da estruturação do atendimento.
A sequência “ABCDE” do American College of Surgeons é
a metodologia universalmente aceite e a recomendada
no nosso País.
A avaliação inicial e o processo de reanimação têm
início no local do acidente, onde são feitas a triagem e a
decisão de transferência e transporte.
São prioridades nesta fase:
UÊ Û>>ÀÊiÊVÌÀ>ÀÊ>ÊÛ>Ê>jÀi>]ÊVÊiÃÌ>Lâ>XKÊiÊ
imobilização total da coluna e suplemento de oxigénio.
UÊ Û>>ÀÊiÊVÌÀ>ÀÊ>ÊÀiÃ«À>XK]ÊiÌÕL>`Êi`ÌÀ>quealmente e ventilando, se necessário.
UÊ Û>>ÀÊiÊVÌÀ>ÀÊ>ÊvÕXKÊV>À`Û>ÃVÕ>À]Ê«>À>`Ê>Ê
hemorragia externa, iniciando fluidoterapia sem com«ÀÃÃÊÌi«À>°ÊVViÌÃiµÕkV>ÊrÊVV>Ê
cateteres, realiza as colheitas e administra os soros).
UÊ /À>Ì>ÀÊº »]ÊVÌÀ>`ÊÊº »°
UÊ «i`ÀÊ>Ê «ÌiÀ>°
UÊ `ÃÌÀ>ÀÊyÕ`ÃÊÊL>ÃÌ>ÌiÊ«>À>Ê>ÌiÀÊ«ÀiÃÃKÊ
arterial sistólica 80-100 mm Hg).
UÊ "LÌiÀÊvÀ>XªiÃÊÀi>ÌÛ>ÃÊ>ÊiV>ÃÃÊ`iÊiÃKÊiÊ
co-morbi1idades.
UÊ ,i}ÃÌ>ÀÊÃÊ`>`Ã]ÊVÕ`ÊiV>ÃÃÊ`iÊiÃK]Ê
sinais vitais e procedimentos realizados.
O trauma requer uma abordagem por prioridades, avaliando, passo a passo, as lesões que condicionam o
transporte ou o fornecimento de oxigénio às células, na
metodologia “problema encontrado = problema resolvido”. A profundidade e a duração da hipoxia tecidular colocam o doente em risco de morte ou disfunção
multiorgânica. No trauma, este risco está presente por
lesão directa de órgãos, edema subsequente, lesões que
comprometem a via aérea ou as trocas pulmonares, ou
ainda choque/hipotensão sustentada e anemia, todas
situações comuns no trauma grave.
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b. Adjuvantes da avaliação inicial
Monitorização
Monitorização recomendada a todos os níveis:
UÊ ÀiµÕkV>ÊÀiÃ«À>ÌÀ>°
UÊ "ÝiÌÀ>Ê`iÊ«ÕÃ°
UÊ "ÓÊiÝ«À>`ÊiÊ`iÌiÃÊÛiÌ>`Ã°
UÊ iVÌÀV>À`}À>>ÊiÊvÀiµÕkV>ÊV>À`>V>°
UÊ *ÀiÃÃKÊ>ÀÌiÀ>°
UÊ >ÃiÃÊ`ÊÃ>}Õi°
UÊ /i«iÀ>ÌÕÀ>°
UÊ jLÌÊÕÀ?À°
UÊ ÌÀâ>XKÊ`iÊ>VÌ>ÌÊÃjÀVÊÃiÊ`Ã«Ûi®°
Rotinas e Colheitas Laboratoriais
UÊ ÌÀ`ÕXKÊ`iÊÃ`>Ê}?ÃÌÀV>°
UÊ }>>XK]Ê>«ÃÊ>Û>>XKÊ«iÀi>°
UÊ Vi>ÊV>«>À°
UÊ i}À>>ÊVÊVÌ>}iÊ`iÊ«>µÕiÌ>Ã°
UÊ ÃÌÕ`Ê`>Ê >}Õ>XK°
UÊ ÀÕ«Ê`iÊ->}ÕiÊVÊ«ÀÛ>ÃÊVÀÕâ>`>Ã°
UÊ µÕV>°
UÊ Vi>°
UÊ *iÃµÕÃ>Ê`iÊÌÝVÃÊiÉÕÊ`À}>ÃÊ`iÊ>LÕÃ°
UÊ β HCG - nos doentes do sexo feminino entre os 12 e
os 50 anos.
Imagiologia
A execução de exames complementares de diagnóstico,
fora da Sala de Emergência, comporta riscos importantes pela mobilização e deslocação para locais nem
sempre preparados para receber doentes críticos.
A execução destes exames exige um planeamento adequado que inclui:
Transporte com o mesmo grau de monitorização da
Sala de Emergência e de acordo com as normas de
transporte de doentes da Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos.
Articulação com Médico Radiologista, Ortopedista e
Neuro-Radiologista ou outros, quando necessário, evitando repetições de exames e transportes múltiplos.
Todos os doentes com trauma grave devem realizar por
rotina:
UÊ ,>`}À>w>Ê>ÌiÀ«ÃÌiÀÀÊ`ÊÌÀ>Ý°Ê >Ê->>Ê`iÊ
emergência sempre que possível)
UÊ ,>`}À>w>Ê>ÌiÀ«ÃÌiÀÀÊ`>ÊVÕ>ÊViÀÛV>°
UÊ ,>`}À>w>Ê`iÊ«iÀwÊ`>ÊVÕ>ÊViÀÛV>°Ê >Ê->>Ê`iÊ
emergência sempre que possível)
UÊ ,>`}À>w>Ê>ÌiÀ«ÃÌiÀÀÊiÊ`iÊ«iÀwÊ`iÊÌ`>Ê>Ê
coluna, se doente em coma ou não colaborante.
UÊ ,>`}À>w>Ê`>ÊL>V>°Ê >Ê->>Ê`iÊiiÀ}kV>ÊµÕiÊ
sempre possível)
UÊ V}À>w>Ê/À>VL`>Ê-/®°Ê >Ê->>Ê`iÊ
emergência sempre que possível)
UÊ / ÊViÀiLÀ>Ê`iÊ>VÀ`ÊVÊÊiÃÌ«Õ>`ÊÊ«ÀÌVÊ
nacional de TCE.
A ecografia toraco-abdominal pode e deve ser executada durante a fase C da avaliação primária, pois o
seu objectivo é identificar o local de hemorragia. No
entanto, nenhum destes exames tem precedência sobre
os procedimentos considerados emergentes.
Os restantes exames radiológicos serão definidos em
função do resultado da avaliação total do doente.
4. AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA (< 1 hora)
Após a fase de reanimação e avaliação primária do doente traumatizado grave, deve iniciar-se o processo
de avaliação secundária, da cabeça aos pés, incluindo

áreas facilmente esquecidas: escalpe, crânio, pescoço,
dorso e períneo.
Durante este período, efectua-se uma série de procedimentos e atitudes complementares de diagnóstico e
terapêutica:
UÊ >}iÃ>Ê>`iµÕ>`>°
UÊ *Àw>Ý>Ê>ÌLÌV>ÊÃiÊ`V>`>°
UÊ *Àw>Ý>Ê>ÌÌiÌ@V>ÊÃiÊ`V>`>°
UÊ ?ÃiÃÊVV>Ã°
UÊ ,i}ÃÌÃÊ`iÊ`>`ÃÊµÕiÊ«iÀÌiÊ>ÊV>À>VÌiÀâ>XKÊ`>Ê
situação.
UÊ Û>>XKÊ`>ÊiÛÕXKÊ`>ÊÀiÃ«ÃÌ>ÊDÊÌiÀ>«kÕÌV>ÊÃÌtuída.
UÊ iwXKÊ`iÊ`>}ÃÌVÃÊ`iÊ«ÀiÃÕXK°
UÊ ÀÕ>XKÊ`iÊÕÊ«>Ê`iÊ>VÌÕ>XK]Ê«>À>ÊÌÀ>Ì>mento definitivo e identificação do destino final do
doente.
UÊ ,i>â>XKÊ `iÊ ÛÃÊ iÝ>iÃÊ V«iiÌ>ÀiÃÊ `iÊ
diagnóstico.
UÊ ÀÕÀ}>ÊiiÀ}iÌiÊViVÌÛ>ÊÃiÊ>ÃÊV`XªiÃÊVcas do doente permitirem)
UÊ ÕÊVÀÕÀ}>Ê`iÊVÌÀÊ`iÊ`>Ê >>}iÊ ÌÀÊ
Surgery).
UÊ ÀÕÀ}>ÊiÊÃi}Õ`ÊÌi«Ê«i>ÃÊÀ>âªiÃÊ>ÌiÀÀiÃÊ
ou outras).
UÊ "LÃiÀÛ>XK°
UÊ ÌiÀ>iÌ°
UÊ ÛiÊ`iÊÌiÀ>iÌ\ÊÕ`>`iÊÌiÃÛ>]ÊÕ`>`iÊ
intermédia ou enfermaria
UÊ /À>ÃviÀkV>ÊiÝÌiÀ>°
5. REGISTO DE TRAUMA
Numa Rede de Trauma, o registo de dados é fundamental, sendo também essencial em qualquer um dos seus
componentes.
São objectivos genéricos do Registo de Trauma:
O registo ajuda a estabelecer um plano de acção, no
tratamento do doente vítima de trauma, a todos os seus
níveis, permitindo analisar:
UÊ V`kV>°
UÊ *ÀiÛ>kV>Ê}i}À?wV>°
UÊ >ÕÃ>ÃÊiÊÃiÛiÀ`>`iÊ`>ÊiÃK°
UÊ `iÌwV>XKÊ`Ê>ViÃÃÊ`iÊVÕ`>`Ã°
UÊ wV?V>Ê`ÊÌÀ>Ì>iÌÊiÊ`iÃÛÃÊ`>ÃÊÀ>Ã°
UÊ ,iÃÕÌ>`ÃÊiÊVÕÃÌÃÊ>ÃÃV>`Ã°
A análise destes dados permite delinear estratégias
para:
UÊ iÃiÛÛiÌÊ`iÊ«À}À>>ÃÊ`iÊ«ÀiÛiXK°
UÊ `iÌwV>XKÊ`iÊ?Ài>ÃÊ`ÊÃÃÌi>ÊVÊiViÃÃ`>`iÊ`iÊ
medidas para melhoria de atendimento:
UÊ >ÊÃÕ>Ê«iÀ>V>`>`i°
UÊ >Ê«ÀiÃÌ>XKÊ`iÊVÕ`>`Ã°
UÊ >ÊiViÃÃ`>`iÊ`iÊÀivÀXÊ`iÊÀiVÕÀÃÃ°
UÊ >ÊiViÃÃ`>`iÊ`iÊÀivÀXÊ`iÊ>`iÃKÊDÃÊÀ>ÃÊ`iÊ
boa prática.
UÊ `iÌwV>XKÊ`iÊÕÌÀÃÊv>VÌÀiÃ]ÊµÕiÊÀiVi`iÊ>terações no desenho e na implementação do sistema
integrado de trauma.
Recomendação V - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR (SECUNDÁRIO) DE DOENTE CRÍTICO
O transporte secundário do doente grave / crítico deve
ser efectuado conforme princípios enunciados pela Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos.
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A questão submetida à nossa apreciação prende-se com
o facto de saber se a ULS de Matosinhos poderá recusar
o atendimento de um doente - em especial a inscrição
deste em consultas da especialidade - em virtude de o
mesmo não residir no concelho de Matosinhos.
Estando, assim, circunscrita a questão que há-de ser
resolvida, saliente-se que nos termos da Base XII da Lei
de Bases de Saúde1 “o sistema de saúde é constituído pelo
Serviço Nacional de Saúde e por todas as entidades públicas
que desenvolvam actividades de promoção, prevenção e tratamento na área da saúde, bem como por todas as entidades
privadas e por todos os profissionais livres que acordem com
a primeira a prestação de todas ou de algumas daquelas actividades” (n.° 1), pelo que a ULS de Matosinhos integra
este sistema.
De notar que ainda, nos termos da Lei de bases da
Saúde (Base V), aos doentes “é reconhecida a liberdade
de escolha no acesso à rede nacional de prestação de cuidados de saúde, com as limitações decorrentes dos recursos existentes e da organização dos serviços” (n.° 5).
No âmbito do sistema nacional de saúde e de acordo
com a imposição da Constituição da República Portuguesa o Estado garante um serviço nacional de saúde
(SNS) que, nos termos da Bases XXIV da Lei de Bases
da Saúde se caracteriza por “a) Ser universal quanto à
população abrangida; b) Prestar integradamente cuidados
globais ou garantir a sua prestação; c) Ser tendencialmente
gratuito para os utentes, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos; d) Garantir a equidade no
acesso dos utentes, com o objectivo de atenuar os efeitos das
desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras
no acesso aos cuidados; e) ter organização regionalizada e
gestão descentralizada e participada.”
Ainda nos termos desta Lei de Bases (Base XXV) são
Beneficiários do SNS todos os cidadãos portugueses, os
cidadãos nacionais de Estados membros das Comunidades Europeias, nos termos das normas comunitárias
aplicáveis, os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, em condições de reciprocidade, e os apátridas
residentes em Portugal.
Finalmente, nos termos da Base XXVI da Lei de Bases
da Saúde o SNS é tutelado pelo Ministério da Saúde e
organiza-se por regiões.
Assim, da Lei de Bases da Saúde não se retira, antes pelo
contrário, qualquer norma que autorize a ULS de Matosinhos a efectuar a restrição dos destinatários dos seus
serviços em virtude da área de residência do doente.
De resto, também não autoriza tal restrição do Estatuto
do SNS2.

A ULS de Matosinhos, E.P.E. resultou da transformação
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, S.A. operada pelo Decreto-lei 93/2005, de 07 de Junho, sendo
que, do seu teor, não resulta também qualquer norma
que permita aquele entendimento restritivo.
Como entidade pública empresarial a ULS de Matosinhos está abrangida pelo DL 23312005, de 29 de Dezembro, que aprova os estatutos destas entidades e que,
também, não autoriza tal restrição.
Assim, nada na lei autoriza a que a ULS de Matosinhos
perfilhe o entendimento de que, quanto aos serviços
que por si são prestados no âmbito da SNS, o acesso
seja só permitido a cidadãos residentes no concelho de
Matosinhos.
De resto, e sendo certo que se reconhece que a população do concelho de Matosinhos se situa na área de influência da ULS de Matosinhos, certo é que nem sequer
o financiamento desta é determinado apenas e só por
aquela. Na verdade, o contrato-programa que a ULS
de Matosinhos outorga prevê, como fontes de financiamento/receitas, não só as prestações derivadas de
serviços assistenciais de saúde a beneficiários do SNS
e de outros subsistemas de saúde (seja, saliente-se, independentemente do local de residência destes), como
também um valor de convergência para compensar as
obrigações no contexto do SNS.
Deste modo, enquanto entidade que integra o SNS e por
imperativo e imposição constitucional - sob pena de
violação do direito à saúde - constitui obrigação da ULS
de Matosinhos permitir o acesso universal dos doentes
ao SNS, de acordo com o direito de escolha que a estes
assiste.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva.
C/C: Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. Presidente do
Conselho de Administração da ULS de Matosinhos
1– Aprovada pela Lei n° 48/90, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n°27/2002, de 8 de Novembro.
2– Aprovado pelo Decreto-Lei n° 11/93 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Lei n° 276-A12007, de 3 1 de Julho;
223/2004, de 3 de Dezembro; 185/2002, de 20 de Agosto; 68/2000, de
26 de Abril; 157/99, de 10 de Maio; 401/98, de 17 de Dezembro; 97/98,
de 18 Abril; 53/98, de 11 de Março e 77/96, de 18 de Junho.

ERRATA
No número anterior desta revista (nortemédico n.º 39) foi reportada a realização, na SRNOM,
de um debate sobre «O Ensino das Especialidades Médicas e Cirúrgicas nas Instituições
Privadas». Por lapso, foi referido que se tratou de uma organização do Grupo José de Mello
Saúde quando, na realidade, se tratou de uma organização conjunta da José de Mello Saúde e
da Espírito Santo Saúde. Pelo lapso pedimos desculpa aos leitores e, em particular, aos visados.

70

AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
03 e 04 Julho Jornadas de
Actualização em Perturbações do
Comportamento Alimentar
06 Julho Curso ETPOD Autoridade para os Serviços de
Sangue e da Transplantação
13 Julho Reunião da Comissão
Organizadora do 17.º Congresso
Nacional de Medicina Interna
17 Julho Reuniãp da Associação
Portuguesa de Engenharia e
Gestão da Saúde
18 Julho Reunião de Direcção
da Associação Portuguesa para o
Estudo da Dor

22 Julho 1.º Encontro da
Associação Nacional de
Estudantes de Medicina no
Estrangeiro

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER

14 Setembro Reunião da
Comissão Organizadora do 17.º
CNMI

13 a 26 Julho Exposição de
Pintura do Prof. Doutor Mário
Pimentel

03 Outubro Dia Mundial do
Ostomizado

11 a 25 Jullho Exposição
Colectiva de Pintura de Teresa
Eça, Emília Catarino e outros
artistas internacionais

Exposições:

10 Outubro Reunião da
Sociedade Portuguesa de
Gastrenterologia
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
24 Julho Ética e Deontologia Indústria Farmacêutica
16 Setembro Debate sobre a
Gripe A

01 a 30 Outubro Exposição
de Pintura e Escultura de Rosa
Pereira e Rogério Abreu
Concertos:
11 Jullho Concerto de Piano por
Catarina Oliveira
12 Julho Concerto de Piano por
Nuno Cernadas
Outros Eventos:
06, 13 e 27 Setembro Danças
de Salão

Rosa Pereira e Rogério Abreu estiveram juntos
numa mostra colectiva patente no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM, durante o mês
de Outubro.

Catarina Oliveira e Nuno Cernadas, dois jovens
pianistas que conquistaram recentemente
importantes prémios internacionais, executaram
no CCC recitais de piano.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ACUPUNCTURA MÉDICA
Janeiro a Abril de 2010
Mais informações em gepg@fcm.unl.pt

Faculdade de Ciências Médicas
Universidade Nova de Lisboa
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VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
19 Outubro Reunião da
Comissão Organizadora do 17.º
CNMI
23 Outubro Reunião do
Conselho Directivo da Associação
Portuguesa de Urologia
09 Novembro Reunião da
Comissão Organizadora do 17.º
CNMI
17 e 18 Novembro 2.º Curso de
Patologia Neurológica Pediátrica:
Epilepsia
19 a 21 Novembro 13.ª Reunião
da Sociedade Portuguesa de
Genética Humana
26 a 28 Novembro 1.º
Congresso Ibérico de Fendas
Lábio-Platinas
20 Novembro Assembleia/
Reunião do Colégio de Genética
Médica
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
10 Novembro Debate sobre
Política do Medicamento
11 a 13 Novembro MostrEM
2009 – Conselho Nacional do
Médico Interno
19 Novembro Debate sobre
Contratos de Trabalho
20 Novembro Plenário dos
Conselhos Regionais
04 Dezembro Reunião
Internacional – CEOM
19 Dezembro Juramento de
Hipócrates

FEIRA
DO
LIVRO
FEVEREIRO 2010
SRNOM

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER
Exposições:
31 Outubro a 30 Novembro
Exposição de Escultura dos
Mestres Domingos Oliveira e
Óscar Alves
05 a 19 Novembro Exposição
“Ordem dos Economista”
26 a 28 Novembro Exposição
- Leilão
01 a 13 Dezembro Exposição de
Fotografia da Cordeiros Galeria
01 a 13 Dezembro Exposição
de Pintura do artista húngaro Biai
Simon István
Concertos:
31 Outubro Concerto de
Fados de Coimbra, inserido
na cerimónia de inauguração
da Exposição de Escultura de
Domingos Oliveira e Óscar Alves
Outros Eventos:
04, 11, 18, 25 Outubro Danças
de Salão
08, 15, 22, 29 Novembro
Danças de Salão
06, 13, 20, 27 Danças de Salão
18 Outubro Lançamento de
Livro “Poemas Suados a Negro”,
de Adrião Pereira
13 Dezembro Festa de Natal
para filhos de Médicos

ões
Exposiç erder
a não p
.A 32./- ATÏ AO lM DO ANO

ESCULTURA
Domingos Oliveira e
Óscar Alves
31 Outubro a 30 Novembro
FOTOGRAFIA
Cordeiros Galeria
01 a 13 Dezembro
PINTURA
Biai Simon István
01 a 13 Dezembro
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BENEFÍCIOS SOCIAIS

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

HOTÉIS
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
CONDIÇÕES E TARIFAS ESPECIAIS

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

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

SERVIÇOS DIVERSOS

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

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

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

Portodouro
#RUZEIROS E #IRCUITOS 4URÓSTICOS
Praceta D. Nuno Álvares Pereira, 20
3º Sala CN, Matosinhos
Tel. 229389933
www.portodouro.com

LIVRARIA

CONDIÇÕES ESPECIAIS

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

Emílio de Azevedo Campos, SA
Departamento de Óptica
Rua 31 de Janeiro, n.º 137-145 Porto
www.eacampos.pt

DESCONTO DE 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

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

• Prç. D. Filipa de Lencastre, n.º 42 Porto

DESCONTOS:
• ARMAÇÕES, LENTES E ÓCULOS DE SOL - 20%
• LENTES DE CONTACTO - 15 %

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

DESCONTO 10% (SÓ COMERCIALIZA LIVROS)

20%

CLASSIFICADOS

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

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

HOTEL · SOLVERDE
SPA & Wellness Center

HOTEL · ALGARVE
CASINO

HOTEL · Casino
Chaves

HOTEL · Apartamento
Solverde

/ 'RUPO 3OLVERDE EM PARCERIA COM O #ONSELHO 2EGIONAL DO .ORTE DA /- OFERECE AOS -ÏDICOS lLIADOS
nesta instituição Condições Especiais* na utilização das suas unidades.
* Descontos de 20% sobre os preços de balcão.

