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EDITORIAL

PASSAGEM DE TESTEMUNHO
Caros Colegas,
Neste que é o meu último Editorial enquanto Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, quero começar por lembrar o amigo e
companheiro de luta António Gomes da Silva que,
como sabem, nos deixou no passado dia 3 de Novembro de 2010. O António Gomes da Silva foi um
intransigente defensor de princípios como a verdade, a honestidade e a amizade. E foi sempre com
enorme dedicação que serviu a Medicina, através da
assistência aos doentes, da colaboração com a Ordem
dos Médicos, do envolvimento no ensino médico e
na cooperação com os povos de expressão portuguesa, nomeadamente na Guiné-Bissau. Deixou-nos,
mas a sua amizade e o seu exemplo acompanhar-nos-ão para sempre. Obrigado Gomes da Silva.
JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente do CRNOM

Saímos destes seis anos de mandato com a certeza
de termos cumprido o dever para que fomos eleitos.
Fizemos uma profunda reforma interna ao nível dos
processos e procedimentos, ao nível da gestão da contabilidade e ao nível dos processos informáticos, o
que infelizmente não foi seguido pelas outras Secções
Regionais.
Trouxemos a debate, nos serões da Ordem, temas actuais, com personalidades importantes da esfera política e do meio médico e do direito, com mais e melhor
actividade cultural para a Ordem e mantivemos bem
animadas as festas do Natal e S. João. Organizámos
dois Congressos Nacionais de Medicina, muito participados, com gente jovem e com temas importantes,
que julgámos ser inevitável discutir e antecipar.
Neste momento de saída do Conselho Regional, há
várias situações que nos preocupam:
Desde logo, a eterna questão da pretensa falta de médicos. Como temos vindo a repetidamente afirmar,
não há médicos a mais, o que parece haver é uma
má distribuição dos mesmos pelas várias regiões do
país e pelas diferentes especialidades, como pode ser
comprovado pelos vários estudos que têm vindo a ser
feitos, nomeadamente o estudo conduzido pelo Prof.
Doutor Alberto Amaral (no CIPES - Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior) e o relatório
“Health at a Glance 2010” da OCDE, publicado recentemente, o qual refere que existem 3,7 médicos por
cada 1000 habitantes em Portugal, valor claramente
acima da média europeia (3,3), e que tem vindo a
crescer sustentadamente nos últimos anos.
Outros temas “quentes” são a receita electrónica e a
prescrição por DCI.

Como já vários dirigentes da Ordem dos Médicos
disseram, a obrigatoriedade da prescrição electrónica
é um verdadeiro disparate, pois não atende a que alguns médicos têm actividade residual, pelo que, como
é fácil entender, não vão comprar um programa de
prescrição e eventualmente um computador só para
prescreverem a alguns familiares. E como faremos
nas visitas domiciliárias? Levamos o computador e a
impressora debaixo do braço? E médicos mais velhos
que não sabem manusear um computador? Deixarão
de poder exercer a sua actividade?
A prescrição de genéricos tem sido implementada graças à persistência dos especialistas em Medicina Geral e Familiar, ao contrário do que nos querem fazer
acreditar. Neste momento, o nosso lugar no ranking
europeu é o quarto!
Neste contexto, porque não se tomaram em devida
atenção as conclusões de um estudo publicado recentemente no Reino Unido e encomendado pelo Governo Inglês que desaconselha, tal como já o fizera a
Agência Europeia do Medicamento, a prescrição por
DCI (denominação comum internacional), considerando que com a possibilidade de livre substituição
pode mesmo estar em causa a saúde pública?
A possibilidade de livre substituição (ou troca de genéricos) é algo grave, porque vai minar a confiança
médico-doente, prejudicar a farmocovigilância e criar
portugueses de primeira e de segunda conforme os
rendimentos que auferirem, para além de levar à destruição da industria nacional de genéricos e de medicamentos em geral.
Não posso terminar sem cumprimentar os candidatos
a Presidente da nossa Ordem. Espero que possamos
em conjunto cooperar na consecução dos objectivos a
que nos propusemos.
Felicito igualmente os novos órgãos dirigentes Regionais e Distritais, nomeadamente os do Norte, a quem
esperam desafios importantes. Como não podia deixar de ser, desejo em especial ao Dr. Miguel Guimarães, novo Presidente do Conselho Regional do Norte,
meu companheiro de luta de tantos anos, as maiores
felicidades num combate que se espera difícil mas
do qual, com a sua determinação, sairá seguramente
vitorioso.
Bem-hajam!
José Pedro Moreira da Silva
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NOVO PRESIDENTE DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS,
MIGUEL GUIMARÃES, CRITICA
PRESCRIÇÃO POR DCI

MÉDICOS “PODEM SER OBRIGADOS
A PRESCREVER MEDICAMENTOS QUE
NÃO POSSAM SER SUBSTITUÍDOS NAS
FARMÁCIAS”
O ESPECTRO DO DESEMPREGO MÉDICO, A

ASSUNTOS MAIS QUENTES DA POLÍTICA DA

PRESCRIÇÃO POR DCI E A PRESCRIÇÃO ELEC-

SAÚDE, CONDENANDO A OPÇÃO DO MI-

TRÓNICA OBRIGATÓRIA SÃO TRÊS TEMAS

NISTÉRIO DAS FINANÇAS RELATIVAMENTE

QUE O NOVO PRESIDENTE DA SECÇÃO RE-

AO CORTE CEGO NOS ORÇAMENTOS DAS

GIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDI-

UNIDADES HOSPITALARES E MOSTRANDO-

COS QUER COLOCAR NA AGENDA POLÍTICA.

-SE DESILUDIDO COM A POSTURA DA MINIS-

NA PRIMEIRA ENTREVISTA À NORTEMÉDICO

TRA ANA JORGE NESTA MATÉRIA.

APÓS AS ELEIÇÕES, MIGUEL GUIMARÃES REVELA A SUA POSIÇÃO SOBRE ALGUNS DOS

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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(nortemédico) – Apesar da
adesão dos médicos ao processo eleitoral não ter sido
elevada, sente-se com legitimidade para representar
os médicos do Norte?
(Miguel Guimarães) – Claro
que sim. A legitimidade existe desde que o número
de votos na lista que concorre seja maior que o número de votos brancos ou nulos. Gostaria de salientar, contudo, que a nossa lista foi a mais votada,
comparativamente com as do Sul e as do Centro.
Neste acto eleitoral, a abstenção foi um pouco mais
elevada do que é habitual, mas se revirmos o histórico das eleições na Ordem dos Médicos (OM) há,
claramente, menos médicos a votar quando existe
uma lista única. Por outro lado, noutras eleições de
cariz semelhante, em que existiu apenas uma lista
a concorrer, os votos nulos e os votos em branco
foram muito superiores, quer em número absoluto,
quer percentualmente. Portanto, a questão da legitimidade não se coloca.

Considera, então, que o reduzido número de
votos nulos e de votos em branco só foi possível
graças ao consenso que conseguiu em torno dos
elementos que compuseram a lista?
A leitura que faço é simples: quem não gostava desta
lista participou activamente votando em branco
ou nulo, enquanto muitos médicos que optaram
por não votar entenderam que, como se tratava
de uma lista única, com eleição garantida, não era
importante a sua participação. Isso, aliás, aconteceu com alguns dos elementos que integraram a
própria lista. Na minha opinião, mesmo havendo
lista única, as pessoas devem votar. Infelizmente,
esse espírito não existe. O que me deixa realmente
preocupado com o elevado grau de abstenção, no
Norte e no país, é a ideia que pode ser transmitida
para o exterior de que os médicos não estão muito
interessados com o seu presente e, principalmente,
com o seu futuro. A Ordem tem um papel muito importante na defesa dos doentes, da Medicina e dos
médicos. Aliás, a OM tem funções essenciais nas
áreas da auto-regulação disciplinar e do exercício
profissional e da defesa
da qualidade da Medicina. Numa altura em
que as condições do
país, em geral, são más,
em que foram feitos vários PEC’s para a saúde,
em que se fala em cortes de 15 por cento nos
hospitais, em que se fala
em cortes salariais nos
funcionários públicos
que podem chegar aos
10%, os médicos deveriam ter dado um sinal
positivo à sociedade sobre estas matérias, sobretudo através do voto.
Não quer dizer que a OM tenha capacidade para
resolver todos os problemas, mas os médicos devem
mostrar que estão preocupados com a situação do
país e da saúde em Portugal.

DESEMPREGO MÉDICO
É UM ASSUNTO COM O
QUAL A ORDEM TEM DE SE
PREOCUPAR NO IMEDIATO
Em termos internos, qual o grande projecto da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) para o próximo triénio?
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o projecto da terceira fase da Casa do Médico, com
o desenvolvimento de uma Casa de Apoio Social
para os médicos e seus familiares directos e a implementação da Casa Luz Soriano, achamos que é
importante que a OM reveja o Fundo de Solidariedade, agilizando procedimentos e apoiando, efectivamente, os médicos ou os seus familiares directos
que dele necessitem.
E qual será a primeira medida que pensa tomar,
em termos políticos, enquanto presidente do
Conselho Regional do Norte?
Definir a nossa própria agenda política. O Conselho Regional do Norte deve ter, desde o início,
uma agenda política forte. O primeiro ponto dessa
agenda é a questão do desemprego ou sub-emprego
médico que pode estar no horizonte. É um assunto
com o qual a Ordem tem de se preocupar no imediato. Nesse sentido, é necessário mobilizar os colégios de especialidade e definir as necessidades,
o número de médicos que serão necessários nas
várias especialidades nos próximos 10 anos. A partir desses dados, teremos de ser extremamente rigorosos quanto aos números clausus existentes nas
faculdades de Medicina. Por outro lado, a OM tem
o dever de defender uma formação médica de qualidade e, neste ponto, é evidente que temos de falar
dos modelos de ensino que estão a ser implementados nas novas faculdades de Medicina de Aveiro e
do Algarve e, hipoteticamente, da Madeira. Pessoalmente, tenho muitas dúvidas de que estes novos
cursos tenham a solidez necessária à formação dos
médicos. Além disso, não são seguramente necessárias num país que já dispõe de faculdades de Medicina em excesso para a população que servem.

É preciso referir que a SRNOM tem feito um bom
trabalho em termos de organização interna. Podia
dar vários exemplos, desde a auditoria de processos e procedimentos que permitiu corrigir muitos
dos problemas que enfrentávamos, até à total informatização dos serviços. Esse dinamismo acabou,
também, por se reflectir na campanha eleitoral que
dinamizámos e que funcionou muito bem, nomeadamente nos meios digitais, quer através de um
portal, quer através das redes sociais, como o Facebook. Tudo sem grandes custos. A campanha custou um terço do dinheiro que tínhamos disponível
para gastar. No próximo triénio, o nosso projecto
interno passa por agilizar, ao máximo, o funcionamento da SRNOM, tornando mais eficientes algumas das inovações que foram sendo implementadas
ao longo do último mandato. Depois, queremos
continuar a desenvolver projectos eficazes no que
diz respeito ao apoio social. Para além de termos

Este será, portanto, um tema que irá apresentar
em sede de Conselho Nacional Executivo e que
espera ter uma resposta imediata?
O Conselho Regional do Norte vai agendar para a
reunião do CNE dois ou três assuntos que consideramos essenciais. Se o Conselho Nacional Executivo caminhar rapidamente, tudo bem. Caso contrário, caminhamos nós. Temos um compromisso
com os médicos que votaram em nós e, por isso,
temos o dever de avançar com os nossos projectos.

É ABSURDO QUE SE DECIDA
QUE TODOS OS HOSPITAIS
TÊM DE POUPAR 15 POR
CENTO
Que intervenção é que a OM pode assumir perante os cortes anunciados pelo Ministério das
Finanças?
Trata-se de uma medida completamente cega e que
não faz qualquer sentido. É absurdo que o Sr. ministro das Finanças decida que todos os hospitais têm
de poupar 15 por cento no seu orçamento. Qualquer pessoa minimamente inteligente percebe que
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os hospitais não funcionam todos da mesma maneira. Não nos podemos esquecer que há hospitais
que já fizeram um excelente trabalho de recuperação em termos económicos e aumentaram de forma
significativa a sua eficiência, tratando mais doentes
e reduzindo as listas de espera. Portanto, é necessário analisar caso a caso. No que diz respeito à diminuição dos custos na saúde, penso que a Ordem tem
um papel importante na questão da gestão clínica.
Esse papel começa na formação, nomeadamente na
fase do internato da especialidade e na atribuição
de idoneidade e capacidade formativa aos serviços,
de forma a que os novos médicos possam ter uma
formação sólida, de qualidade inquestionável, o que
naturalmente conduzirá a uma medicina de boas
práticas de elevada qualidade. Isto seguramente
levará a uma diminuição de custos. Se houver uma
aposta forte na qualidade, os custos irão diminuir.
Temos o exemplo das cirurgias. Um doente que é
operado e a cirurgia corre bem está menos tempo
internado, gasta menos dinheiro ao hospital e mais
rapidamente vai retomar a sua actividade. Outro
exemplo é na diminuição do número
de infecções contraídas em ambiente
hospitalar. Devemos fazer todos os
esforços para que as normas de segurança junto dos doentes sejam efectivamente cumpridas. Menos infecções serão sinónimo de menos complicações
e menos gastos em saúde. Por outro
lado, ainda no campo da diminuição
de custos, existe um papel importante
e que se prende com a governação clínica. Só os médicos conhecem bem as
doenças e os tratamentos e, por isso,
podem utilizar de uma forma mais racional os medicamentos, programar as
cirurgias que irão ser feitas e aumentar
a rentabilidades das novas tecnologias.
Que avaliação faz da postura da ministra da Saúde perante os cortes
anunciados?
Acho que a senhora ministra, neste
caso, não se portou bem. A acreditar
nas notícias que foram surgindo na imprensa diária, houve algumas contradições. Quando se fala num projecto de
orçamento que vai ter implicações nos
custos das unidades de saúde é preciso haver um planeamento rigoroso.
A senhora ministra tinha a obrigação
de explicar que os hospitais não são
todos iguais e que, por isso, os cortes
também não deveriam ser todos iguais.
E desde o início de todo este processo.

Já falou aqui de alguns assuntos que têm a ver
com os colégios de especialidade. De que forma é
que existe capacidade de resposta dos colégios a
alguns destes desafios?
A direcção da Ordem tem de estimular os colégios
de especialidade para que estes se sintam motivados
a abraçar projectos que vão para além das funções
básicas que têm vindo a realizar. Não sei qual foi a
relação do Bastonário com os colégios de especialidade. Pessoalmente, tenciono fazer reuniões, nestas
áreas, com os coordenadores dos colégios na região
Norte, pedindo-lhes que colaborem connosco, e
naturalmente dando-lhes mais autonomia.
A FNAM apresentou, recentemente, uma providência cautelar para tentar travar os cortes
nos salários dos médicos abrangidos pela função
pública. Concorda?
Estou totalmente de acordo com a medida. Aproveito por felicitar a FNAM por ter avançado nesse
sentido. Acho que os sindicatos têm essa obrigação,
para além do facto de defender que esta decisão de
diminuir os vencimentos dos funcionários públicos
não faz qualquer sentido. Não faz sentido que sejam
os funcionários públicos a suportar a crise e não nos
devemos calar perante as coisas que são feitas, sem
percebermos exactamente porquê.

A PRESCRIÇÃO POR DCI É UMA
MEDIDA EXTREMAMENTE
GRAVE
Vários dirigentes da OM, e os próprios candidatos a bastonário, têm-se manifestado contra a
prescrição por DCI. Caso a medida avance, o que
pensa que vai acontecer?
A política do medicamento é o segundo ponto da
agenda política que o CRN quer colocar em cima
da mesa. A prescrição por DCI é uma medida extremamente grave, porque significa que o médico
prescreve o fármaco ao doente e, na farmácia, o
farmacêutico ou o técnico de farmácia pode trocar
o medicamento. O Serviço Nacional de Saúde (SNS)
britânico tinha pensado implementar a prescrição
por DCI e acabou por desistir da ideia, exactamente
porque pode ter efeitos potencialmente graves sobre
os doentes. No caso de uma hipertensão arterial,
por exemplo, a mudança do medicamento prescrito pelo médico para outro que não tenha bioequivalência pode traduzir-se numa menor eficácia
do fármaco e, inclusivamente, em efeitos colaterais
potencialmente mais graves. Portanto, considero
que a prescrição por DCI é um verdadeiro disparate. Caso esta medida avance, os médicos podem
vir a ser obrigados a tomar a decisão de prescrever
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medicamentos que não podem ser alterados na farmácia e que são normalmente mais caros. Estamos
a falar de novos medicamentos, que não têm ainda a
concorrência dos genéricos.

NORTE NÃO PODE
PERDER A SUA LEGÍTIMA
REPRESENTATIVIDADE NO CNE

Mas esse pode ser um apelo que vai ser feito aos
médicos?
A OM já escreveu uma carta à senhora ministra da
Saúde, sustentando o seu parecer negativo relativamente à prescrição por DCI em vários artigos científicos. Eu, enquanto presidente da SRNOM, apelarei
aos médicos para prescreveram os medicamentos
mais baratos em que têm confiança clínica. Não
nos podemos esquecer que os médicos estiveram
envolvidos no processo que conduziu a que a venda
de genéricos em Portugal aumentasse exponencialmente, colocando o nosso país no quarto lugar em
termos de venda de genéricos por milhão de habitantes. Não estando os médicos envolvidos no processo de prescrição por DCI, pode virar-se o feitiço
contra o feiticeiro.

O Dr. Miguel Guimarães integrou o Conselho
Regional do Norte que chegou a apresentar uma
proposta de revisão de estatutos da OM. Vão
voltar a essa proposta, agora que este foi um dos
temas que dominou a campanha eleitoral?
É preciso não esquecer que fizemos uma profunda
proposta de revisão dos estatutos numa altura que
o CNE era composto pela Drª Isabel Caixeiro e pelo
Dr. José Manuel Silva, além do Dr. Pedro Nunes.
Todos acharam que não se tratava de uma questão
relevante e o assunto acabou por ficar metido na
gaveta. Agora, a situação alterou-se. O Conselho
Regional do Norte vai voltar a apresentar uma proposta. Vamos pegar no documento que já temos, de
forma a actualizá-lo, mas sem perder o Norte e sem
que o Norte perca a sua legítima representatividade.

Acredita que a prescrição electrónica obrigatória
que se prevê que entre em vigor em Março está
condenada ao fracasso?
É outro absurdo. Um excelente trabalho jornalístico
era ir a um hospital público, onde já estivesse implementada a receita electrónica, e perceber as falhas
informáticas que existem. No Hospital de S. João
os médicos utilizam, de uma forma geral, os procedimentos informáticos na elaboração dos relatórios
e das histórias clínicas dos doentes, para solicitar
exames complementares de diagnóstico e nas receitas. Mas, quando o sistema electrónico falha, temos
receitas em papel. A prescrição electrónica não deve
ser obrigatória. Deve ser altamente recomendada,
mas não obrigatória. Eu próprio recomendo, vivamente, a prescrição electrónica. Mas há médicos
que nunca utilizaram um computador e não podemos obrigá-los. Há médicos, nomeadamente do
Interior do país, que continuam a fazer consultas
ao domicílio e esses não podem ir com uma impressora num braço e um computador no outro, só
para prescreverem electronicamente. Quem legisla
parece que não pensa nos assuntos seriamente.

Isso significa que está em
desacordo com a proposta
do Dr. José Manuel Silva que
defende um alargamento do
número de elementos que
compõe o Conselho Nacional Executivo?
Sim, discordo completamente. Aliás, já lhe disse. O
Norte tem, aproximadamente,
um terço dos médicos portugueses e, por isso, tem de
ter um terço dos representantes no Conselho Nacional
Executivo. A questão da sua
composição é, aliás, a questão
que menos me preocupa, em
termos de revisão dos estatutos, e na qual muito
possivelmente nem sequer fazia qualquer alteração.
Como é que vê a integração do Hospital Joaquim
Urbano no Centro Hospitalar do Porto e a passagem do Serviço de Pneumologia para o Hospital de Santo António?
O facto de o hospital ficar agregado ao Centro Hospitalar do Porto não me parece mal, tendo em conta
a estratégia da Administração Regional de Saúde
(ARS) do Norte de criar grandes centros hospitalares, de forma a haver uma colaboração directa entre
as diferentes unidades. A única questão prende-se
com a integração dos profissionais, nomeadamente
dos médicos que trabalham no Joaquim Urbano,
no Centro Hospitalar do Porto. É preciso garantir
condições objectivas, nomeadamente em termos de
espaço, para que o funcionamento dos serviços decorra com a maior qualidade possível. E, sobretudo,
é preciso ouvir os profissionais de saúde sobre todas
as matérias. n

ÚLTIMA HORA
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JOSÉ MANUEL SILVA
ELEITO PRESIDENTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS
JOSÉ MANUEL SILVA FOI ELEITO PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, DEPOIS DE VENCER A SEGUNDA VOLTA DAS
ELEIÇÕES, CONTRA ISABEL CAIXEIRO.
GANHOU 19 DOS 22 DISTRITOS, COM
O APOIO DOS CANDIDATOS QUE NÃO
PASSARAM NA PRIMEIRA VOLTA, JAIME
MENDES E MANUEL BRITO. APESAR DO
RESULTADO OBTIDO, APENAS A LISTA
VENCEDORA NA SECÇÃO REGIONAL DO
CENTRO MANIFESTOU EXPRESSAMENTE
O SEU APOIO AO NOVO BASTONÁRIO.
UM CENÁRIO QUE NÃO PARECE PREO-

(nortemédico) – Como analisa o resultado eleitoral,
tendo em conta que obteve quase oito mil e quinhentos votos, contra os
menos de cinco mil da
Dra. Isabel Caixeiro?
(José Manuel Silva) – Considero que os médicos manifestaram de forma inequívoca a sua vontade e que
desejam uma Ordem mais
unida, com uma forma diferente de estar e com um
estilo de intervenção bem
mais firme e proactivo.

CUPAR JOSÉ MANUEL SILVA QUE ACRE-

Como pensa gerir as diferentes sensibilidades dos
elementos do Conselho
DO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO.
Nacional Executivo, tendo
NUMA CURTA ENTREVISTA À NORTEem conta que apenas teve
MÉDICO, E DEPOIS DE ENTRAR “COM
como apoiante expresso o
presidente da Secção ReO PÉ DIREITO NA ORDEM”, PROMETE
gional do Centro?
DAR SEGUIMENTO AO SEU PROGRAMA
Tenho a melhor relação
ELEITORAL, ABORDANDO AS QUESTÕES
pessoal com todos os coleCOMO AS DA PRESCRIÇÃO ELECTRÓgas eleitos, particularmente
no Norte, e sei que todos
NICA OU DA DEMOGRAFIA MÉDICA.
se candidataram com o obTexto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
jectivo de trabalhar para o
colectivo e para o bem comum dos médicos, dos
doentes e da saúde. Aliás, pela forma como os médicos expressaram nestas eleições o seu desejo de
união, de trabalho em conjunto e de início de um
novo ciclo, não antevejo quaisquer problemas no
bom e profícuo funcionamento nacional e regional
da Ordem dos Médicos.
DITA “NO BOM FUNCIONAMENTO”

Qual a primeira medida que vai tomar em
termos internos?
Se me permite uma resposta com algum humor, vou
entrar na Ordem com o pé direito. A “segunda”, depois de tomar contacto com a papelada, e conversar
com o pessoal, talvez seja a convocação do primeiro
CNE para a Madeira. A Ordem irá aproximar-se e
abrir-se aos médicos em todo o território nacional.
Qual a primeira medida concreta que pretende
apresentar em termos de política da Saúde, enquanto bastonário da Ordem dos Médicos?
As questões que estão em cima da mesa e que exigem respostas mais imediatas são a prescrição electrónica, a prescrição por DCI, a demografia médica,
os cortes na saúde e o testamento vital.

NOVO
BASTONÁRIO
DEFENDE UM
ESTILO DE
INTERVENÇÃO
“MAIS FIRME”
Durante a campanha eleitoral, falou na criação de
um Provedor do Doente. Já pode revelar o nome
da figura que assumirá o cargo?
Tenho um nome para propor, mas a decisão deverá
ser colectiva e envolver os doentes, e não uma determinação individual do bastonário. Também é um
novo ciclo de democracia que se inicia na Ordem
dos Médicos.

“NÃO FALTARÁ COMBATIVIDADE”
O que pode esperar a ministra da Saúde do novo
bastonário da Ordem dos Médicos: um discurso
combativo ou um discurso de consensos?
Em primeiro lugar sempre um discurso de consenso
e de apelo ao bom senso. Mas, quando necessário,
não faltará combatividade em defesa da qualidade,
do SNS, das carreiras, da formação e de mais coerência em algumas medidas... Si vis pacem, para
bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra
(Publius Flavius Vegetius Renatus, em "Epitoma rei
Militaris", 390 d.C.). n
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VOTAÇÃO
NO DIA 15 DE
DEZEMBRO

“MÉDICOS
DEVERIAM ESTAR
MAIS MOBILIZADOS”

NÃO FOI A VOTAÇÃO MAIS PARTICIPADA DE
SEMPRE. É CERTO. MAS NUM MOMENTO EM
QUE OS VOTOS BRANCOS OU NULOS PODEM SER OS MAIORES INIMIGOS DE UMA
CANDIDATURA ÚNICA, COMO ACONTECEU
NA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM), A VITÓRIA
EXPRESSA COM CERCA DE 80 POR CENTO
DOS VOTOS PODE SER AVALIADA COMO
“POSITIVA”.

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

“Gostaria que mais médicos tivessem votado. Compreendo que a existência de
uma lista única seja um factor desmobilizador, mas não
posso deixar de estar satisfeito com o resultado obtido,
uma vez que os votos nulos
ou em branco foram residuais”, realçou o recém-eleito presidente da SRNOM,
Miguel Guimarães.
Apesar da fraca afluência às urnas, o final da tarde
do dia 15 de Dezembro acabou por ser bastante
concorrido. Algumas figuras conhecidas, como a
de Eva Xavier e Miguel Leão, antigos presidentes do
Conselho Regional do Norte, não deixaram passar
a oportunidade de votar. Os médicos “são pouco
mobilizáveis”, reconheceu Eva Xavier que, contudo,
recordou a grande adesão no ano em que foi eleita.
“Foi das épocas em que houve maior votação, mas
também porque estávamos numa altura em que o
país enfrentava vários problemas, nomeadamente
a nível político”. Hoje, continua, “os médicos deveriam estar, também, mobilizados, especialmente
porque temos assistido a uma situação de degradação progressiva do prestígio da classe. Temos de
voltar a ser uma classe na qual os doentes confiem
inteiramente”.
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Quanto ao desempenho da Ordem dos Médicos,
Eva Xavier diz que tem sido “morno”. E se a nível
regional “os dirigentes têm feito um esforço meritório”, a nível nacional “é preciso renovar esse
espírito”.
Já Miguel Leão, que há três anos disputou a presidência da Ordem dos Médicos, lamentou a abstenção, nomeadamente a nível nacional. “É verdade
que o número de votos não dá nem tira legitimidade
a qualquer direcção, mas não deixa de ser preocupante a falta de adesão dos médicos ao processo
eleitoral”, analisou. Questionado sobre quais os
principais desafios que a Ordem dos Médicos vai

enfrentar no próximo triénio, Miguel Leão preferiu
“não dar receitas”.
Karen Vabo participou pela primeira vez na eleição dos corpos dirigentes da Ordem dos Médicos.
De nacionalidade brasileira, está em Portugal há
apenas três anos, mas sentiu o dever de participar:
“Acho que é importante exercer o meu direito de
escolha. A principal função da Ordem dos Médicos
é proteger os médicos, de forma a que tudo funcione
como uma unidade”.
Especialista de Medicina Geral e Familiar, Vítor
Cardoso costuma participar em todos os actos eleitorais. “Não votar é omitir a nossa opinião sobre o
que está mal e sobre o que está bem”, justifica. Apesar do contexto político, social e económico que o
país atravessa, faz uma apreciação positiva do papel
que a Ordem dos Médicos tem vindo assumir, pois
“não sendo uma estrutura sindical, tem tido uma
palavra a dizer nas questões éticas e representativas
dos médicos”. Agora e nos próximos três anos, “a
reestruturação das carreiras médicos, o problema
da aposentação e as carências ao nível das urgência
poderão ser os desafios da próxima direcção da
Ordem”, enumera.
Fernando Nascimento tem uma interpretação diferente do papel da Ordem: “Faço uma avaliação
muito má. Tem sido reactiva ao Poder e pouco interventiva”. “Espero que mude e que melhore”, augura
este especialista de Medicina Interna. n
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TOMADA DE POSSE
DOS CORPOS
GERENTES DA
SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE DA
ORDEM DOS
MÉDICOS

OS NOVOS CORPOS GERENTES DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM
DOS MÉDICOS (SRNOM) JÁ TOMARAM
POSSE. NO PRIMEIRO DISCURSO OFICIAL
APÓS A ELEIÇÃO E PERANTE UM CENTRO

“VAMOS
CONTRIBUIR PARA
UMA ORDEM MAIS
INTERVENTIVA”

DE CULTURA E CONGRESSOS COMPLETAMENTE CHEIO, MIGUEL GUIMARÃES
DEIXOU OS PRIMEIROS SINAIS DE COMO
PRETENDE GERIR OS DESTINOS DA INSTITUIÇÃO. “QUEREMOS CONTRIBUIR PARA
UMA ORDEM MAIS COESA, MAIS DINÂMICA E MAIS INTERVENTIVA”, PROMETEU.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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“A NOSSA LISTA FOI A QUE
TEVE MAIS VOTOS A NÍVEL
NACIONAL”
Miguel Guimarães lamentou que os
processos eleitorais para a Ordem dos
Médicos apresentem taxas de abstenção elevada de forma repetida. Para
o novo presidente da SRNOM, esta
postura pode ser interpretada “como
desinteresse da parte dos médicos em
relação a problemas objectivos que
hoje lhes são colocados no âmbito do
exercício profissional”. “Num contexto particularmente sensível para a
Saúde em Portugal – advertiu –, com
os vários PEC’s e as questões destes
resultantes, os médicos não deram
um sinal claro à sociedade de que estão efectivamente preocupados com
o presente e o seu próprio futuro”.
Apesar disso, e apesar da elevada
abstenção registada no passado dia
15 de Dezembro, Miguel Guimarães
evidenciou que a lista que encabeçou
acabou por ser aquela que, em número absoluto, “mais votos obteve a
nível nacional”.

POSIÇÕES CLARAS
EM MATÉRIAS ESSENCIAIS
Centenas de pessoas marcaram presença na cerimónia de tomada de posse dos novos corpos gerentes da SRNOM, que decorreu no Centro de Cultura
e Congressos, no dia 14 de Janeiro. Numa plateia
com mais de 300 médicos, marcaram presença os
candidatos a bastonário José Manuel Silva e Isabel Caixeiro, os Presidentes e vários membros das
outras Secções Regionais, o Presidente do SIM, o
Presidente e o Vice-Presidente da ARS-Norte, um
representante da Câmara Municipal do Porto, o
Presidente da ERS, representantes de outras Ordens
Profissionais, representantes das Universidades e
das Faculdades de Medicina, entre outras instituições públicas, e representantes de imprensa. Ainda
com o bastonário Pedro Nunes a presidir à mesa, o

recém-eleito presidente da SRNOM, Miguel Guimarães, discursou durante quase 30 minutos, focando alguns dos temas que prometem marcar a
agenda política da instituição (ver texto integral do
discurso nas páginas seguintes). “Vamos assumir
posições claras em matérias essenciais para a vida
dos médicos e para a saúde dos portugueses e vamos aprofundá-las em sede do Conselho Nacional
Executivo”, sublinhou, prometendo que o Conselho
Regional do Norte vai contribuir “para uma Ordem
mais coesa, mais dinâmica e mais interventiva”.
O espectro do desemprego ou sub-emprego médico foi um dos primeiros temas abordados por Miguel Guimarães, condenando a abertura de cursos
como os das universidades de Aveiro e do Algarve,
não só pelo teor técnico-científico questionável,
mas também pela formação excessiva de futuros
profissionais. “A Ordem dos Médicos deve definir
claramente as necessidades de médicos das várias
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ORGÃOS
REGIONAIS
MESA DA ASSEMBLEIA
REGIONAL
Presidente
José Pedro Moreira da Silva
Vice-Presidente
José Luís Medina
Secretários
Manuela Selores
Raul Cunha
CONSELHO DISCIPLINAR
REGIONAL
Damieta Figueiredo
João Bernardes
Carlos Dias
Manuel Rodrigues e Rodrigues
Fátima Carvalho
CONSELHO FISCAL
REGIONAL
António Strecht Ribeiro
Edgar Lopes
Emídio Carreiro
CONSELHO REGIONAL
Caldas Afonso
Alberto Pinto Hespanhol
Amílcar Ribeiro
André Luís
António Araújo
Avelino Fraga
Martins Soares
Miguel Guimarães
Alexandre Figueiredo
Lurdes Gandra
Marlene Lemos

especialidades para os próximos 10 anos, tendo em conta,
entre outros factores, a evolução da idade da população e
dos médicos e dos métodos de
diagnóstico e terapêutica, a variação da frequência das várias
patologias e a distribuição geográfica da população”.
Seguiram-se críticas à política do medicamento.
No campo da prescrição por DCI, o presidente da
SRNOM evocou o recente estudo promovido pelo
Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido que
“desaconselhava claramente a prescrição por DCI”.
Este modelo, avisou, “constitui uma ameaça à saúde
pública, não é economicamente vantajoso e seguramente será um incentivo para o uso de medicamentos inovadores, por natureza mais caros, mas sem
risco de substituição”. Já sobre a prescrição electrónica, Miguel Guimarães classificou a medida de
“absurda”, justificando a posição com as inúmeras

dificuldades que vão ser sentidas com a sua implementação, nomeadamente nos consultórios privados e nas regiões do Interior, onde a medicina ao
domicílio continua a ser uma prática comum.

DEFESA DA
LEI DO ACTO MÉDICO
Depois de ter integrado o Conselho Regional do
Norte que realizou um referendo sobre a necessidade de uma Lei do Acto Médico, Miguel Guimarães voltou a chamar a atenção para o tema. No
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DISTRITO MÉDICO
DO PORTO
MESA DA ASSEMBLEIA
DISTRITAL
Presidente
Isabel Ramos
Vice-Presidente
Armando Rozeira
Secretários
Bessa Cardoso
Margarida Mota
CONSELHO DISTRITAL
Bomba Pais
Ingride Vanessa
Neves dos Santos
José Fraga
Lara Queirós
MEMBROS CONSULTIVOS
AO CONSELHO REGIONAL
Alfredo Loureiro
Alice Coimbra
Ana Ferreira Castro
Ana Paula Branco
António Marinho
António Sarmento
António Sá Marinho
António José Praça
José Polónia
António Marques
Bela Pereira
Carlos Magalhães
Marisa Marques

Cláudio Rebelo
Gil Faria
Isabel Mesquita
Isabel Aragão
João Correia Pinto
João Paulo Oliveira
John Preto
Jorge Madeira
Artur Garcia da Silva
Fernando Almeida
Costa Lima
José Manuel Soares
José Manuel Teixeira
Luís Almeida
Manuel Luciano
Manuel Maia Correia
Maria Adelaide Vasconcelos
Antonieta Dias
Lurdes Costa Barros
Maria José Machado Vaz
Miguel Galaghar
Nuno Alegrete
Pedro Vendeira
Raquel Calisto
Ricardo Fontes de Carvalho
Rui Nunes
Serafim Miguel Guimarães
Venceslau Pinto Hespanhol
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momento em que defendia a “qualificação médica
na competência em gestão clínica, promovendo a
Governação Clínica no SNS como forma de melhorar os índices de gestão, de qualidade, competência e organização”, o novo presidente da SRNOM
lembrou “a importância fundamental de insistir na
necessidade da publicação de uma Lei do Acto Médico, que respeite o perfil profissional do médico,
definido na legislação sobre as carreiras médicas”.
Em termos de intervenção da
Ordem dos Médicos, Miguel
Guimarães evocou ainda a necessidade de uma maior “atenção
ao que se passa nos hospitais,
centros de saúde e unidades de
cuidados continuados”. “É absolutamente essencial que a Ordem
possa, com rigor, definir actividades e serviços médicos com o
nível de qualidade abaixo do qual
HOMENAGEM
a medicina não é aceitável”, realA GOMES DA SILVA
çou, considerando que, para isso,
a instituição tem de promover a
A cerimónia de tomada de posse foi
investigação, definir e implemenaproveitada por Miguel Guimarães para
tar indicadores de qualidade por
homenagear António Gomes da Silva
patologia e por especialidade.
que chegou a integrar a lista concorrente
“Estas são, seguramente, as prinao CRNOM para o triénio 2011-2013.
“Quero relembrar esse grande Homem
cipais medidas e o principal cone Amigo”, começou por dizer Miguel
tributo que a Ordem dos Médicos
Guimarães. Falecido a 3 de Novembro
pode dar ao país e aos portuguede 2010, Gomes da Silva “sempre lutou
ses, no sentido de melhorar a
por valores e princípios fundamentais,
qualidade da gestão e a diminuicomo a honestidade, a nobreza de cação dos custos nas unidades de
rácter, a procura da verdade, a amizade,
saúde”, concluiu.
a coragem…”, enumerou. Lembrando o
percurso profissional de Gomes da Silva,
Miguel Guimarães destacou a “grande
dedicação” com que serviu a Medicina,
a saúde e os doentes, tendo passado
pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia
e exercido a profissão no Hospital de
Santo António e no ICBAS, onde foi docente, no Hospital da Ordem do Carmo,
na Guiné e em Macau. Como pessoa,
acrescentou, “era um homem apaixonado pela família, pelo desconhecido,
pelo mergulho, pela fotografia e pela
vida”. “O projecto desta lista foi iniciado
com ele e a contar com ele desde a primeira hora. É a pensar nele que temos a
obrigação de continuar a fazer cada vez
mais e melhor”, concluiu.

PRÓXIMO
BASTONÁRIO
“DEVE SER FIRME
NA DEFESA DOS
PRINCÍPIOS E
VALORES DA
MEDICINA”

Numa altura em que ainda não
era conhecido o vencedor da
segunda volta das eleições para
presidente da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães deixou
uma mensagem ao próximo bastonário. “Deve ser uma pessoa educada e tolerante,
que represente os médicos com dignidade”, descreveu, continuando: “Deve ser firme na defesa dos
princípios e valores fundamentais subjacentes ao
exercício da medicina e deve saber estar e dialogar
com todos os parceiros. Deve transmitir uma imagem dos médicos que inspire respeito, confiança,
serenidade e lucidez perante as adversidades. Deve
respeitar o direito à diferença de opiniões e aceitar
as decisões que melhor servem os médicos e os
doentes”.

DISCURSO DO DR. MIGUEL GUIMARÃES NA CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS REGIONAIS E DO DISTRITO MÉDICO DO PORTO

N

este dia de tomada de posse e no dealbar de
um novo mandato para a SRNOM cumpre-me fazer algumas considerações que me
parecem pertinentes.

Em primeiro lugar quero relembrar esse grande Homem
e Amigo, o António Gomes da Silva, falecido em 3 de
Novembro de 2010.
Sempre lutou por valores e princípios fundamentais como
a honestidade, a nobreza de carácter, a procura da verdade, a amizade, a coragem, a educação, a sensibilidade,
o respeito e gratidão pela natureza, a beleza das coisas
simples da vida, o espírito de entreajuda e solidariedade
para com os outros, a liberdade de cada momento, a esperança e alegria numa vida eticamente mais equilibrada
e mais justa, a tranquilidade no ser e no estar, do acreditar
em cada um de nós.
Foi sempre com grande dedicação e muita honra que
serviu a Medicina, a saúde e os doentes, na Ordem dos
Médicos, na Sociedade Portuguesa de Cirurgia, no hospital de Santo António e no ICBAS, no hospital da Ordem
do Carmo, na Guiné e em Macau, e em todos os lugares por onde caminhou a sua sabedoria, conhecimento
e simplicidade. Homem apaixonado, pela família, pelo
desconhecido, pelo mergulho, pela fotografia, pela vida.
Lutou sempre. Com mais ou menos força, mas sempre
com empenho e dedicação.
O projecto desta lista foi iniciado com ele e a contar com
ele desde a primeira hora. É a pensar nele que temos a
obrigação de continuar e fazer cada vez melhor. Bem haja
caro Amigo e até sempre.
Está concluído o processo eleitoral para os Corpos Gerentes das três Secções Regionais da Ordem dos Médicos e a
primeira volta para a eleição do Bastonário.
O resultado obtido pela equipa que tive o privilégio de
representar e liderar, foi fruto de uma campanha clara,
objectiva e que teve como princípio fundamental a discussão aberta dos problemas que hoje se colocam aos
médicos e aos doentes.

17

Esta eleição e a respectiva votação foram fortemente
condicionadas por dois factores. Por um lado, o facto
de existir uma lista única candidata aos corpos gerentes
da SRNOM e, por outro, por a mesma lista não apoiar
como um todo um candidato a Bastonário. Estes factores, traduziram-se numa abstenção mais elevada do que
em actos eleitorais anteriores. No entanto, o número de
votos brancos e nulos foi claramente inferior a anteriores
eleições de cariz semelhante. De facto, e em número
absoluto, a nossa lista foi aquela que obteve mais votos
a nível nacional.
O que na minha opinião é francamente lamentável é
que esta situação, que cronicamente se vai repetindo,
pode ser interpretada como desinteresse da parte dos
médicos em relação a problemas objectivos, que hoje lhes
são colocados no âmbito do seu exercício profissional.
Num contexto particularmente sensível para a Saúde em
Portugal, com os vários PEC’s e as questões destes resultantes, os médicos não deram um sinal claro à sociedade
de que estão efectivamente preocupados com o presente
e o seu próprio futuro.
Esta constatação não retira, porém, da nossa parte, o
sentimento de dever cumprido por vermos o projecto
desta candidatura sufragado pelos nossos pares. Demos
um sinal de maturidade política, falando uma linguagem
clara e sem truques ao longo da campanha, e actuamos
com responsabilidade, comunicando as nossas ideias preferencialmente através dos canais digitais, minimizando
desta forma os custos da campanha para cerca de 1/3 do
valor total atribuído pela OM, como penso também ser
nosso dever, particularmente no actual contexto de crise
económica.
Estamos preparados para trabalhar e para rapidamente
estender a nossa estratégia a nível nacional. Queremos
ser consequentes com aquilo que transmitimos ao longo
dos últimos dois meses e por isso traçamos como objectivo imediato a definição de uma agenda política de
saúde própria para marcar o ritmo da OM. Vamos assumir posições claras em matérias essenciais para a vida
dos médicos e para a saúde dos portugueses, e vamos
aprofundá-las em sede do CNE. Esta actividade que se
quer firme e consequente terá que ter como base estudos direccionados e de matriz científica que suportem a
credibilidade dos nossos pareceres. A Ordem tem que
ser o exemplo maior na defesa da ética e qualidade do
exercício da medicina.
Queremos contribuir para uma Ordem mais coesa, mais
dinâmica e mais interventiva. Este é o compromisso que
definimos em campanha e que entendemos renovar após
a eleição.
Neste momento, e sem querer desde já definir uma
agenda política de saúde para o início deste mandato,
quero deixar vincadas algumas das minhas principais
preocupações como médico e dirigente:
1. O espectro do desemprego ou subemprego médico
ou a exploração indevida do trabalho médico a médio
prazo será seguramente a matéria mais relevante para os
próximos anos. De facto, os estudos conhecidos sobre as
necessidades de médicos e a sua distribuição geográfica e
por especialidades (estudo conduzido pelo Prof. Doutor

Alberto Amaral no início desta década e o estudo realizado pelo CIPES – Centro de Investigação de Políticas do
Ensino Superior), mostram claramente que o problema
essencial não reside no número total de médicos mas
sim na sua distribuição geográfica e desequilíbrios em
algumas especialidades, como é caso da Medicina Geral
e Familiar. Na realidade, e quando a idade da reforma
médica ainda se situava nos 60 anos, o Prof. Doutor Alberto Amaral demonstrou que Portugal necessitava de
formar cerca de 1000 médicos por ano. Como sabemos,
nos anos mais recentes têm-se formado em média 1600
médicos por ano, a que acresce um número variável de
médicos portugueses formados no estrangeiro e que regressam a Portugal. Para além disso, o relatório “Health
at a Glance 2010” da OCDE publicado recentemente,
refere que existem 3,7 médicos por cada 1000 habitantes
em Portugal, valor claramente acima da média europeia
(3,3), e este valor tem vindo a crescer nos últimos anos.
Por todos os motivos já referidos, defendo que a Ordem
dos Médicos deve definir claramente as necessidades de
médicos das várias especialidades para os próximos 10
anos, tendo em conta, entre outros factores, a evolução
da idade da população e dos médicos e dos métodos de
diagnóstico e terapêutica, a variação da frequência das
várias patologias e a distribuição geográfica da população. Este objectivo, no qual os Colégios de Especialidade
terão um papel determinante, é absolutamente essencial
para que a OM possa definir, com a certeza dos números e estudos realizados, que médicos são necessários
para os próximos anos, e assim defender a qualidade
da Educação Médica e o direito dos doentes à Saúde.
Neste contexto global, não fazem qualquer sentido as
ditas “novas Faculdades de Medicina” – Algarve, Aveiro
e na forja Madeira, que para além do mais não garantem
uma formação médica sólida, de qualidade inquestionável. Também por isso é fundamental estabelecer uma
relação mais estreita com as Faculdades de Medicina, as
Sociedades e Associações Científicas e as Associações
de Doentes. Só desta forma é possível entender melhor
os problemas da saúde em Portugal, ter um papel mais
relevante na defesa dos direitos dos doentes e da medicina portuguesa e aproximar em definitivo a formação
pré-graduada e a formação pós-graduada que garanta
uma educação médica continuada de elevada qualidade
e contribua para o desenvolvimento da actividade de
investigação básica e clínica.
2. No âmbito da política do medicamento, e mais concretamente no campo da receita médica, acto médico por
excelência, os médicos têm dado um contributo muito
positivo para o desenvolvimento do mercado de genéricos, no pressuposto de serem eles os responsáveis pelas
suas escolhas, e não outros, com base na relação única
de confiança médico-doente. De facto, este sentido de
responsabilidade e seriedade num contexto económico
difícil traduziu-se na posição relativa invejável que Portugal ocupa (4.ª posição) a nível europeu no mercado dos
medicamentos genéricos. Tem sido posição reiterada de
vários dirigentes da OM que os médicos devem utilizar
preferencialmente os medicamentos mais baratos nos
quais depositem confiança clínica.
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tancial no acesso aos cuidados de saúde para
os doentes que já têm menos possibilidades.
De facto, se a partir do próximo dia 1 de
Março as receitas em papel deixarem de ser
comparticipadas, estaremos perante uma situação de falta de garantia de “obrigação de
um serviço público” consubstanciada numa
falha grave na universalidade, igualdade de
acesso e continuidade do serviço com reflexos claros na qualidade e segurança dos
doentes. É seguramente matéria que deverá
interessar também à ERS.

O projecto de Decreto-Lei sobre “prescrição por DCI”
recentemente apresentado pelo Governo e que engloba
a obrigatoriedade de prescrição electrónica merece, por
vários motivos, a nossa total discordância. Quer o estudo
recentemente promovido pelo Serviço Nacional de Saúde
do Reino Unido, quer a posição cientificamente fundamentada da Agência Europeia do Medicamento, desaconselham claramente a prescrição por DCI. Quando se
discute a prescrição por DCI é importante entendermos
que dois medicamentos genéricos podem não cumprir
os critérios de bioequivalência (80-125%), isto é, podem
não ser bioequivalentes entre si. Em termos clínicos, isto
significa que a sua eficácia e efeitos adversos podem ser
muito diferentes. Este facto, levanta naturalmente questões novas ao exercício da medicina, quando existe a
hipótese da troca descontrolada e desresponsabilizada
entre genéricos ou medicamentos de marca nas farmácias. A prescrição de um determinado medicamento genérico ou de marca, ou a sua troca, deve ser sempre uma
decisão médica e não uma simples decisão de mercado
ou de um qualquer funcionário. De facto, a prescrição por
DCI constitui uma ameaça à saúde pública pelos riscos
já abordados, não é economicamente vantajosa, pode
conduzir à destruição da indústria nacional de genéricos
e seguramente será um incentivo para o uso de medicamentos inovadores, por natureza mais caros mas sem
risco de substituição.
A questão da obrigatoriedade de prescrição electrónica
é absolutamente absurda por diversos motivos. Em primeiro lugar nunca deveria ser uma imposição, mas sim
uma forte recomendação pelas razões que se sucedem.
Muitos médicos terão dificuldades naturais, e em alguns
casos inultrapassáveis, em se adaptar aos meios informáticos. A prescrição em domicílios e na actividade privada
de consultório só muito dificilmente poderá ser electrónica. As falhas dos sistemas informáticos são relativamente frequentes e duradouras e por vezes de difícil resolução. Neste sentido, a prescrição electrónica obrigatória
levará muitos médicos a desistir dos seus consultórios
privados, a desistir de fazer domicílios, e porventura a
desistir do exercício da medicina. E esta situação será mais
notória na periferia, nas regiões já de si mais desfavorecidas, naquelas em que ainda existem os médicos “João
Semana”. Isto significa na prática, um agravamento subs-

3. O estudo do ISEG, coordenado pelo Prof.
Augusto Mateus, sobre sustentabilidade e
competitividade na Saúde em Portugal, os
vários cortes na saúde, que podem chegar
aos 15%, amplamente anunciados na imprensa nacional, entre muitas outras situações divulgadas ou conhecidas, merecem
por parte da OM uma reflexão séria e profunda sobre o papel que a OM pode ter nos
processos de gestão das unidades de saúde.
Na realidade, a relação entre equidade no
acesso universal aos cuidados de saúde, os custos e a
qualidade dos serviços prestados, devem reforçar a defesa do SNS na sua determinação constitucional como a
base estruturante da organização da saúde em Portugal,
devendo a Medicina Privada e Convencionada respeitar
os mesmos princípios e valores do SNS. A sua melhoria e
eficiência deve ter como suporte essencial o respeito pelo
direito à Saúde e liberdade de escolha, e a qualidade da
Medicina consubstanciada na Formação, Investigação
Médica e Desenvolvimento Profissional Contínuo. Nesta
perspectiva, assume particular importância o legado das
Carreiras Médicas que são a garantia de um SNS em que
a qualidade da Medicina é permanentemente actualizada
e renovada.
De facto, é através da monitorização activa das condições
de funcionamento e qualidade dos internatos médicos e
da formação médica contínua, da acreditação eficaz e
credível das actividades de formação, que se conseguem
níveis de qualidade no exercício da medicina que aumentam a eficácia e eficiência dos serviços de saúde com
a correspondente diminuição dos custos. É apostando
seriamente na qualidade que se diminuem os custos de
forma correcta e sustentada. Por isso, é absolutamente
essencial alterar o modelo de gestão dos hospitais visando
a reorganização da gestão clínica no sentido de criar melhores condições de trabalho e aumentar a motivação
e o grau de satisfação dos profissionais, determinando
como critérios essenciais para ocupar cargos de direcção
de serviços, unidades ou departamentos a qualificação
médica e a competência em gestão clínica, promovendo a
Governação Clínica no Sistema Nacional de Saúde como
forma de melhorar os índices de gestão, qualidade, competência e organização dos serviços de saúde. E aqui,
não posso deixar de relevar a importância fundamental
de insistir na necessidade da publicação de uma Lei do
Acto Médico, que respeite o Perfil Profissional do Médico
definido na legislação sobre as Carreiras Médicas e a
formulação da União Europeia de Médicos Especialistas
(UEMS). E realço aqui o ponto 3 do artigo 9.º do Regime
das Carreiras Médicas, que foca a necessidade da liderança médica nas equipas de saúde: “O médico exerce
a sua actividade com plena responsabilidade profissional
e autonomia técnico-científica, através do exercício correcto das funções assumidas, coopera com outros profis-
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sionais cuja acção seja complementar à sua e coordena
as equipas multidisciplinares de trabalho constituídas”.
Por outro lado, e no mesmo sentido, a OM tem, na
minha opinião, o dever de, juntos dos Colégios e das
Sociedades e Associações Científicas, promover a investigação, definição e implementação de indicadores de
qualidade por patologia e especialidade, que permitam
estabelecer critérios de qualidade de base para o patamar inferior (soalho) da nossa Casa (o patamar superior
– tecto – são naturalmente as “guidelines” definidas a nível internacional). Este papel é absolutamente essencial
para que a OM possa com rigor definir actividades e serviços médicos com o nível de qualidade abaixo do qual a
medicina não é aceitável. Também por isso, é imperioso
promover a definição correcta dos padrões humanos e
técnicos adequados ao exercício profissional, tendo em
conta o nível de diferenciação dos actos médicos e das
unidades de saúde. A OM tem de estar mais atenta ao
que se passa nos hospitais, centros de saúde e unidades
de cuidados continuados.
Estas são seguramente as principais medidas e o principal contributo que a OM pode dar ao País e aos portugueses, no sentido de melhorar a qualidade da gestão e a
diminuição dos custos nas unidades de saúde.
Esta noite poderia também ser a oportunidade para
defender o direito dos doentes à confidencialidade e
protecção dos dados clínicos no âmbito dos Registos de
Saúde Electrónicos, defender um papel mais activo dos
Conselhos Distritais e dos Colégios de Especialidade,
defender um papel mais activo da OM na Reforma dos
Cuidados de Saúde Primários e na promoção da Saúde
Pública, defender a continuação da reforma necessária
da organização e gestão interna da OM, defender um
apoio jurídico aos médicos especializado em Direito da
Medicina, defender a colaboração estratégica com outras Instituições, defender a nobreza da nossa visão da
cultura e da sociedade através da qualidade das iniciativas culturais e sociais, defender um forte apoio social aos
médicos através da revisão do Regulamento do Fundo de
Solidariedade e da criação de uma “Casa de Apoio Social
do Médico”, defender a participação justa, equilibrada
e consequente nas principais reuniões internacionais e
designadamente na Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP), defender a importância fundamental da colaboração activa e positiva com os Sindicatos
Médicos, as Associações Médicas e as Associações de
Doentes. Mas, não quero deixar de salientar a necessidade de Revisão dos Estatutos da Ordem dos Médicos
(três anos após, voltaremos a insistir e apresentar uma
nova proposta) e de outros documentos essenciais, que
possam permitir corrigir situações menos claras e agilizar
o funcionamento da Instituição, tornando-a mais eficaz
nas suas funções básicas de auto-regulação disciplinar
e da qualidade. Isto, naturalmente, sem nunca perder
o Norte e sem que o Norte perca a sua justa e merecida
representatividade no CNE.
Fica aqui um agradecimento muito especial a todos
aqueles que estiveram envolvidos directamente neste
acto eleitoral (médicos e funcionários) e deram (amigos
e médicos) o seu precioso contributo para este novo

projecto. A sua postura durante toda a campanha foi
exemplar e o seu trabalho altamente meritório. Por isso
mesmo quero transmitir-lhes os meus sinceros parabéns e
o reconhecimento público que lhes é devido.
Não posso deixar de agradecer o apoio e incentivo que
desde a primeira hora me foi transmitido por muitos amigos e colegas. Falar neles, sem falar em todos, seria um
disparate. Não posso correr o risco de me falhar algum.
Por isso, nos amigos Fátima Carvalho, Lurdes Gandra
e José Pedro Moreira da Silva deixo um forte e sentido
abraço para todos os outros. E um muito obrigado por
tudo.
Para terminar esta curta intervenção gostaria de felicitar
todos os candidatos a bastonário pela forma educada e
serena como decorreu a primeira volta das eleições. Aos
colegas Jaime Mendes e Manuel Brito quero deixar expresso a nossa simpatia e admiração pelo valioso contributo que deram para a discussão pública do futuro da Ordem dos Médicos, da Medicina e da Saúde. Sem eles esta
eleição não teria seguramente o mesmo impacto. Esperamos que possam de alguma forma dar o seu contributo
para uma Ordem mais sólida, mais atenta, mais interventiva e mais solidária. Aos colegas Isabel Caixeiro e José
Manuel Silva uma felicitação especial por terem sido os
candidatos mais votados e por isso disputarem o cargo de
Presidente da Ordem dos Médicos numa segunda volta
eleitoral, que terminará no próximo dia 19 de Janeiro. Os
seus projectos de trabalho são bem conhecidos e estão
amplamente disponíveis em formato físico e digital, acessíveis a todos os médicos. As posições aí assumidas para
o seu mandato como Bastonário têm muitos pontos em
comum e algumas diferenças importantes já conhecidas.
Têm também uma forma de ser e de estar muito própria e
característica e igualmente bem conhecida.
O próximo Presidente da Ordem dos Médicos deve ser
uma pessoa educada e tolerante, que represente os médicos com dignidade. Deve ser firme na defesa dos princípios e valores fundamentais subjacentes ao exercício
da medicina e deve saber estar e dialogar com todos os
parceiros. Deve transmitir uma imagem dos médicos que
inspire respeito, confiança, serenidade e lucidez perante
as adversidades. Deve respeitar o direito à diferença de
opiniões e aceitar as decisões que melhor servem os médicos e os doentes.
E esta é para já, no imediato, a nossa próxima tarefa,
a de escolher quem vai ser o novo Bastonário. Que os
próximos dias de campanha se pautem pelo respeito e
dignidade que a classe médica merece e reclama.
Fica aqui um forte apelo à participação de todos os médicos no acto eleitoral que se avizinha. O voto de cada
médico é absolutamente essencial.
“Que a ética e qualidade dos actos médicos praticados
prevaleça sobre todas as outras matérias, porque elas
dependem mais de nós, médicos, e menos dos outros”.
Desejos de um Bom ano 2011 com muitos momentos
Felizes.
Miguel Guimarães. n
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ARTIGO

ABEL SALAZAR
E RAMÓN Y CAJAL
UM NEUROCIENTISTA FRUSTRADO

O

primeiro contacto entre os dois
cientistas reporta-se a 15 de Maio
de 1917 quando Salazar recebeu de
Cajal um telegrama de saudações e
cordial gratidão1. O agradecimento era provavelmente a resposta ao envio dos Anais Científicos
da Faculdade em que aparecia publicada a extensa
monografia de Salazar sobre “A diferenciação sistemática do pallium cerebral”2,fruto de estudos
iniciados ainda antes da formatura.
ANTÓNIO COIMBRA
Professor jubilado de
Histologia e Embriologia da
Faculdade de Medicina do
Porto

De facto, no último ano do curso e no primeiro
após a licenciatura, isto é de 1913 a 1915, Salazar foi
assistente provisório, primeiro de Anatomia Patológica e depois de Medicina Interna. Os Relatórios da
Faculdade referem que durante esses anos estudou
macroscopicamente cérebros normais da colecção
de Anatomia Descritiva e de doentes falecidos no
Hospital de Alienados do Conde de Ferreira, estimulado pelos respectivos directores Luís Viegas e
Magalhães Lemos.
Desse labor resultou o estudo do pallium em que
descreve exaustivamente as transformações sofridas pelas circunvoluções cerebrais desde uma conformação básica, uniforme ou padrão, que ocorre
nos últimos meses do feto, até à disposição existente na idade adulta. O tema tinha sido parcialmente abordado por Testut, Broca, Giacomini e
outros, mas não da forma sistemática que permitiu
ao jovem médico concluir que a diferenciação era
sempre muito acentuada, com os giros corticais

tornando-se bi- e tri-furcados, nas zonas de associação intercortical dos lobos frontais e parietais implicadas na actividade psíquica superior. Pelo contrário, a evolução etária era escassa nas circunvoluções
parietal e frontal ascendentes, e nos córtices visual
e auditivo, zonas relacionadas com a recepção dos
estímulos sensitivos provenientes do meio ambiente
e a actividade motora.
A descrição das observações recolhidas em 40 cérebros normais é muito pormenorizada sem se tornar
pesada ou confusa graças às excepcionais fotografias e desenhos e à nitidez característica do estilo de
Salazar. Este trabalho e a curiosa dissertação inaugural do mesmo ano “Ensaio de Psicologia Filosófica”3, que constitui o ponto de partida da produção
ensaística de pendor neo-postivista, são criações
preliminares e alheias à vocação do microscopista
que começa apenas em 1917, com as pesquisas sobre o ovário4 e o glomérulo renal5 ao tornar-se responsável pelo ensino da Histologia devido à morte
de Plácido da Costa.
Contudo, Salazar, como veremos adiante, projectava reapresentar em francês o trabalho do pallium,
provavelmente integrando os achados exclusivamente macroscópicos de 1915 com observações
citológicas baseadas no método de Nissl que Brodman utilizara em 19086. Ou com estudos de mielinização das fibras nervosas no córtex de acordo
com os esposos Vogt7, ou ainda com a visualização
das conexões dos neurónios corticais, como fazia
Cajal com o método de Golgi8.
No final da monografia expressamente atribui a
marcada complexização das áreas de associação
à mielinização mais acentuada das fibras nervosas dessa região e manifesta a intenção de levar
posteriormente a cabo o respectivo estudo. Por
outro lado, interroga-se sobre a provável sede da
actividade psíquica e da Consciência nessa zona
de diferenciação máxima que ocorre no adulto, em
contraste com o facto de a capacidade de relacionamento com o mundo exterior, operada nas zonas de
diferenciação mínima, estar já bem desenvolvida
na criança.
Tais preocupações sobre a localização anatómica
dos diferentes estados da Consciência têm sido
agora exaustivamente abordadas nos Estados-Unidos, nomeadamente por António Damásio9
que atribui o aparecimento do Eu nuclear consciente na infância à criação dos mapas do mundo
exterior nas áreas de projecção, as tais que Salazar
chamou de diferenciação mínima. Já o Eu autobiográfico de aparecimento posterior será gerado nas
áreas associativas (as de diferenciação máxima de
Salazar). Tencionamos voltar ao tema num artigo
subsequente.
Em 1917 Ramón y Cajal tinha 65 anos10 e era considerado o mais importante cientista ibérico de todos
os tempos. Tendo sido precedido pelos suíços de
expressão alemã Wilhelm His e August Forel na formulação nesse idioma da teoria do neurónio (Neuronenlehre), publicara-a de facto quase ao mesmo
tempo que eles em 1888, mas em espanhol, língua
que não tinha qualquer projecção internacional11.
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Pallium – Zonas de diferenciação máxima (negro) e mínima (vermelho).

Quando em 1889 apareceu no congresso anatómico de Berlim10, desconhecedor do alemão e exprimindo-se em péssimo francês, as suas preparações e estampas causaram assombro. Enquanto
Golgi, Nissl, Apathy e depois Held continuavam
reticularistas, a favor de que os prolongamentos
dos neurónios contíguos formassem uma rede contínua, Cajal vinha demonstrar que não, abrindo
caminho às demonstrações electrofisiológicas de
Sherrington na viragem do século11. De facto, a excitação eléctrica dum neurónio só se transmite ao
neurónio seguinte após um breve atraso necessário
à ultrapassagem do espaço entre os dois, a sinapse,
que Cajal vira ao microscópio. Na mesma altura
o venerável anatomista Kuliger, de Würzburg, começou a
aprender espanhol aos 72 anos
de idade a fim de ler e traduzir
os artigos de Cajal10. Mais do
que a recepção do prémio de
Moscovo em 1900, da medalha de Helmholz em 1905 e do
prémio Nobel em 1906, contou no mundo científico a publicação por Cajal em 1909-11
da monumental “Histologie du
système nerveux de l’homme
et des vertebrés”12, embora a
primeira daquelas distinções
fosse a causa da fundação do
Instituto de Investigaciones Biológicas pelo governo espanhol
Busto em bronze de Cajal, por Abel Salazar.
onde continuou a produzir
trabalhos até aos 82 anos e a formar uma plêiade de
discípulos em que se distinguiram Rio Hortega, Lorente de Nó, Tello, Achúcarro e Fernando de Castro.
Tal como Abel Salazar, Cajal era um exímio desenhador que ilustrava os trabalhos pessoalmente, e
um escritor de crónicas, livros de memórias e até de
uma monografia sobre fotografia a cores13.
A despeito da nomeação para a cátedra de Histologia ter afastado Salazar da Neuroanatomia, ele
sempre manteve interesse por este campo dadas as
referências que faz em muitas das cartas a Celestino
da Costa14. Na carta 2, de 1917, diz que Tello veio

ao Porto ver a epidemia de tifo exantemático mas
que não teve ensejo de o encontrar. Na 39 desabafa
sobre o gosto que teria em publicar a monografia
de 1915 em francês. Na carta 42, de 1933, anuncia
que irá a Madrid “ver o Velasquez e... o Cajal a quem
desejava fazer um retrato a ponta-seca, se ele estiver com pachorra”. Além disso esculpiu um busto
existente na Casa-Museu e aqui reproduzido. Cajal estava com 81 anos mas lucidíssimo, apesar de
vários achaques, como aparece no curioso volume
“El mundo visto a los 80 años. Impresiones de un
arteriosclerótico”15. O espanhol mostrou-se interessado, durante a visita de Salazar, pela monografia
do pallium, de acordo com a carta 44 de 1934 na
qual Salazar sugere timidamente a Celestino, novo
presidente da Junta Nacional de Educação, verba
para a traduzir para francês e publicar. Novamente
em 1937, na carta 64, já demitido da Faculdade,
volta ao assunto. Gostaria de divulgar a doutrina da
diferenciação do córtex cerebral que enunciara 22
anos antes mas lhe parecia ainda válida. Contentar-se-ia agora apenas com um resumo em francês
para publicar nos Archives Portugais de Biologie de
Mestre Athias também ele um prófugo da neurohistologia por onde iniciara a carreira com a tese de
Paris, de 1897, sob a orientação de Mathias Duval.
Assim se verifica que o abandono precoce da neurociência por Abel Salazar foi determinado pelas
circunstâncias mas que dela conservou a nostalgia.
Ainda em 1944 relata entusiasmado as excelentes
preparações que Corino de Andrade trouxera de Estrasburgo14 e chega a aplicar o método tanoférrico a
peças dum doente do “mal dos pezinhos”16. Jamais
saberemos quais teriam sido as suas contribuições
neuro-histológicas se em 1916 a Faculdade o tivesse
mandado estagiar com Cajal, por exemplo. Mas
então teríamos ficado privados dos originalíssimos
resultados que no Porto, como autodidacta, veio a
alcançar em citologia com o tanoférrico17 e o Para-Golgi18, em hematologia com a maturação dos neutrófilos19 e em histologia na pesquisa da estrutura
do rim5 e do ovário4, que bem nos compensam da
carreira frustrada do neurocientista. n
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5. Salazar, A.L. Sur la nitratation des
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Palestra solicitada para a reunião em Lisboa (15-19 de Setembro
de 2010) da “União dos Médicos Escritores e Artistas Lusófonos” (UMEAL)

É INDISCUTÍVEL VERDADE NUNCA O SER HUMANO TER TIDO À SUA DISPONIBILIDADE
TANTA ABUNDÂNCIA DE RECURSOS E MEIOS
AURELIANO DA
FONSECA
Professor aposentado
da Faculdade
de Medicina da
Universidade do Porto.

PARA VIVER CONFORTÁVEL E SER FELIZ. TODAVIA, PERTO OU DISTANTE DE NÓS, EXISTE
UMA PAVOROSA CHAGA – A FOME –, QUE
MARTIRIZA QUEM POSSA PENSAR E TENHA
SENSIBILIDADE. E O QUE É A FOME?
Palavra do latim fames1, é um atroz sofrimento resultante da privação do alimento básico para a subsistência da vida que, a persistir e a acentuar-se,
debilita o corpo até à inanição e morte.
São muitas as causas para a existência da fome,

endémica em diversas regiões,
desde sempre dominadas por
conflitos, guerrilhas ou guerras entre povos e etnias que se
odeiam ou querem impor-se para
fins diversos. Consequentemente,
as populações fogem para locais
habitualmente com fracas ou débeis recursos, sobretudo alimentares, onde em desânimo e apatia
acentuada esperam um nada que
os pobres da região lhes possam
dispensar ou o supérfluo que os
ricos distantes lhes queiram dar
assim tentando limpar a indiferença pelos que morrem a seu
lado.
São também causa os abalos atmosféricos ou terráqueos, secas
e cheias e tremores do solo, sobretudo quando terramotos, a
forçarem a fuga das populações
ao acaso para qualquer local. E a
responsabilidade da desertificação humana pela debandada das
gentes do interior para as cidades,
atraídas pela miragem do fácil e
do tudo possuir e onde muitas vezes só encontram fome e solidão.
Reconheçamos, todavia, que a actividade agrícola está fundamentalmente voltada para proveito
dos privilegiados e a serviço do
poder económico, porventura
deixando para os “sem nada”
uns restos que, embora escassos,
precisam de ser levados para os
poucos que os podem aproveitar
até ao minuto do fim. A despeito
desta boa intenção, grande parte
fica pelo caminho ou é desviada para quem com
esse pouco faça lucro. E não é certo isto acontecer
até em nações cristãs?
Muitas outras razões existem a motivar e a alastrar
a fome, merecendo relevância a incultura e ausência
de profissionalismo, mas o apontado é fundamental
por mais visível.
É a fome calamidade em todos os povos, com destaque para os da Ásia e África. Calcula-se haver no
Mundo entre 800 a 900 milhões de homens, mulheres e crianças em subnutrição e, em consequência, incapazes de pensar e com impossibilidade de
alguma actividade e trabalhar. E morrem cerca de
3000 em cada minuto.
Paradoxalmente, dos adultos famélicos, pelo instinto da propagação da vida, anualmente surgem
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cerca de cinco milhões de novos
seres, a maioria desde logo condenados a não viver.
Como é possível haver nos humanos, entre os quais nós estamos,
tanta indiferença em relação aos
mais desafortunados e desventurados? Nós que temos de comer e
até se estraga o que não se come ou
sobeja!
Todos falam na fome de subsistência e na necessidade de a reduzir. E
há diversificadas reuniões e estabelecem-se grupos de estudo destinados a pôr fim a esta ciclópica vergonha: de uns viverem, tendo demais
o que não precisavam, entre outros
a caminharem com desprezo pelos
cadáveres ao lado!
Fala-se e pouco se faz; e muito se escreve de intenções num tempo sem proveito. Paralelamente com
esta fome muitas outras existem, mas vamos destacar três de entre muitas outras sofridas:2
Fome de afecto;
Fome de justiça;
Fome de ser.
Analisemos os fundamentos destas fomes.
FOME DE AFECTO
Observada com angústia em crianças, até de meio
social intermédio e elevado, entendamo-la consequente à carência de sentimentos e atitudes de
apego, benevolência, bondade, devoção, gratidão,
inclinação, protecção e ternura, e o demais entendível da essência destas palavras.
Na criança o afecto possibilita sereno desenvolvimento físico, mental e emocional, garantindo-lhe
normal e equilibrada funcionalidade orgânica com
fortalecimento das defesas que interferem nos factores da nocividade, motivo de diversas doenças
ou predispondo ao seu aparecimento e desenvolvimento. Concomitantemente alicerça-lhe o desenvolvimento da personalidade com sentido responsável, força e gosto de viver. Consideremos, no
entanto, o afecto não se identificar com a satisfação
de caprichos, sempre repudiados com respeito, correcto esclarecimento e firme carácter.
Se, porém, a criança vive em ambiente de indiferença, e até por vezes de repulsa em antagonismos
das acções e sentimentos apontados, está sujeita aos
riscos da conflituosidade humana e até da agressividade das forças deletérias da Natureza. E chegada
a puberdade é provável ser atingida por profunda
desordem interna com amargurado sofrimento de
revolta em gélida frialdade que se traduzirá em violência, paradoxalmente até contra si própria.

Na adultícia, a fome do afecto,
porventura já vindo da infância, cria permanente insatisfação, mesmo quando se viva
cercada de valores materiais.
E em rebeldia permanente
caminha-se em conflito consigo e eventualmente com
quem mais próximo esteja, a
poder determinar violências
sempre de consequências
imprevisíveis.
Na anciania, se o viver pode
ser pesaroso, mesmo quando
se tenha família e em família
se viva, se não houver afecto,
será lúgubre e sombrio, mais
acentuado quando se viva só.
E que falar do sofrimento na estadia em asilo ou
qualquer local de recolhimento, eventualmente
com serventuários/as porventura competentes
na sua função mas sem sentimentos de alma. E
como suportar a angústia de ver outros semelhantes, a maioria sem família ou por ela abandonados, mesmo vivendo a curta distância! E quando
se tenha família as visitas são habitualmente por
instantes, sucessivamente mais raros, até deixarem
de se fazer!
Imaginando, quem puder, as situações apontadas
e situando-se em qualquer delas poderá compreender, mas jamais entender, mesmo que ocasionalmente, ver alguém nesse tablado mortificante.
FOME DE JUSTIÇA
É também universal e em todos os povos, mesmo
nos desenvolvidos e ricos.
Poderá a justiça definir-se, em sentido lato, como
explanação de virtude moral da Sociedade, e de
cada indivíduo que, a partir do respeito por si próprio, respeite todos os demais, sejam o que forem,
e na medida das possibilidades, em acções ou recursos, haja a possibilidade de cada pessoa ter o
que lhe seja devido. Dir-se-á ser utópico o desígnio
expresso, mas acreditamos ser a partir da força do
imaginário que conseguiremos coragem para nos
aproximarmos do concreto.
É de considerar, por outro lado, sendo tão diversificados os interesses e objectivos das gentes, ser
de entender a justiça, no seu sentido essencial,
exigência rigorosa e subordinação aos princípios
1. Públio Terência (195-159 a. C.) deu-lhe o sentido de pobreza; Marco Túlio
Cícero (106-43 a. C.) significou-lhe falta, carência; e Virgílio Marão Públio
(70-19 a. C.) expressou-lhe a ideia de desejo, cobiça.
2. Fomes de auto-estima, de casa, conhecimento, compulsiva ou emocional,
de dignidade, educação, escolha, física, de liberdade, de necessidade, de
saúde e muitas outras modalidades ou nomes, que se ouvem e se escrevem,
todos a estarem implícitos nas três que a seguir apontamos.
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FOME DE SER

morais em paralelo com a coexistência dos valores,
objectivos e necessidades de cada indivíduo e da
sociedade.
O difícil que se aponta será sucessivamente atenuado na medida em que cada pessoa souber e quiser
cumprir o que lhe diga respeito.
De entre as diversificadas modalidades de justiça
que se apontam destacamos as seguintes: comutativa, distributiva, legal e social.
Comutativa (por comuta, permuta ou troca) refere-se ao cumprimento de compromissos determinados entre pessoas por trabalhos, colaborações em
diversas actividades, serviços, funções.
Distributiva (repartida ou equitativa), diz respeito
à divisão ou partilha de bens que deve ser equável
para todos e imparcial.
Legal (lícita, justa ou jurídica), reporta-se ao cumprimento em Sociedade das leis que devem ser comuns e conscientemente cumpridas.
Social (cívica, colectiva ou comunitária), alude aos
deveres e direitos de se respeitar atitudes circunstanciais necessárias e úteis à sociedade no seu todo
ou criando condições para evitar as que sejam
nocivas.
Seria interessante aprofundar as citadas modalidades, mas iríamos alongar este apontamento que visa
apenas despertar reflexões para quem porventura
esteja distante da realidade.
A perturbação ou anulação mais ou menos intensa
das modalidades de justiça mencionadas estonteia a
vida dos indivíduos com larga e desesperante repercussão na saúde e vida. E será fácil de deduzir que
a fome de subsistência fundamenta-se em grande
parte na ausência da justiça de cada pessoa para si
própria e de quem tem a responsabilidade de controlar a Sociedade em geral.

Ser, verbo ou substantivo, tem o sentido de existir
ou estar e ao mesmo tempo o significado de essência ou essencialidade.
As diferenças entre as duas ideias na sua interioridade não é fácil de definir e têm sido profundamente discutidas e continuarão, em exercício académico, a estar obviamente fora do objectivo deste
escrito, neste ponto limitado à essência das capacidades intrínsecas desenvolvidas e evidenciadas nos
diferentes indivíduos
Tal intenção também não é fácil na sua autenticidade e amplitude, dado habitualmente de todo o
indivíduo só se vislumbrarem aspectos da realidade
no seu tempo.
Avançando para o possível concreto da nossa intenção, saibamos reconhecer haver pessoas insatisfeitas consigo por não conseguiram os seus objectivos,
umas vezes por impossibilidade própria e outras
vezes por obstáculos forçadamente colocados.
Nas duas circunstâncias é angustiante o rodopio em
que se movem, de um local para um lugar e deste
para outro local, a cumprir tarefas, obrigações ou
deveres sem saberem quais os objectivos do que
fazem, de interesse para a Sociedade e de valor para
eles próprios. E assim se passam dias e tempo na
angústia de não saberem porque se vive. Aqueles,
porém, que em dado momento adquirem consciência do seu estado sentem-se terrivelmente angustiados no clima de indiferença que os cerca.
Em tais condições de frustração é possível desenvolver-se auto-rebeldia e depressão alienante do
bem-estar e bem viver pela impossibilidade de, no
mínimo, cada indivíduo poder encontrar-se consigo
próprio, impedido de ser o que queria ser e podia
ser, estado a que chamamos “fome do ser”.
Será de conceber neste conceito a dúvida de muitos quanto à sua existência e significado, a poder
integrar-se na “fome de Deus” e “fome de imortalidade”, fomes que se conjugam no conceito de
não nos podermos conceber como não existindo. A
fome de Deus a poder exprimir “vazio na alma” se
preenchido com o pão do céu que o próprio Jesus
define dizendo “eu sou o pão da vida”.
Teria interesse caminharmos neste espaço sem limites mas, por termos de nos reduzir a um tempo
fixado, somos obrigados a ficar onde estamos.
O que dissemos acerca da fome, a tentar satisfazer o
que nos foi proposto, longe de ser doutrina ou definição de ideias, pretende apenas promover possíveis
reflexões de honesta consciência para, no mínimo,
nos levar a penetrar no descalabroso existir de milhares de pessoas e para que, por toda a parte, a
partir dos que estejam perto ou à volta, sofrendo
qualquer fome, sejamos impulsionados a sermos
úteis. E, pelo pensado ou realizável, para nós próprios sermos proveitosos, no mínimo valorizados
com a compreensão e respeito pelas diversificadas
“fomes” dos nossos semelhantes, sejam quem sejam
e estejam onde estiverem. n
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Cirurgiões
Pediatras II

NORBERTO ESTEVINHO
Responsável pela Cirurgia
Pediátrica do Centro
Hospitalar do Alto Ave –
Unidade de Guimarães
(Céd. Prof. OM 36133)

Ao ler na revista Nortemédico o artigo do Dr. José
Manuel Pavão, e como responsável pela única Unidade de Cirurgia Pediátrica do Norte integrada num
Hospital Distrital, CHAA-Unidade de Guimarães,
senti a responsabilidade, após 4 anos de trabalho,
de dar a conhecer esta realidade, provavelmente
desconhecida da maioria. O Dr. José Manuel Pavão descreveu já as vantagens da população ao ter a
possibilidade de aceder ao Cirurgião Pediátrico no
seu Hospital de residência. Proponho-me descrever
também outras inerentes ao trabalho e formação
médica.
Quando comecei a trabalhar, notei que o âmbito da
nossa especialidade era um tanto desconhecida, o
cirurgião das “pilinhas” e pouco mais. Este desconhecimento do leque de patologias e malformações
que o Cirurgião Pediatra está apto a tratar provinha
dos colegas de Cirurgia Geral e outras especialidades
cirúrgicas, médicos de Medicina Geral e Familiar e
até dos Pediatras. No entanto, fui muito bem recebido por todos e em pouco tempo passei a integrar o
Departamento de Cirurgia. Tornou- se óbvio, desde
logo, que a primeira vantagem de trabalhar num
hospital com Serviço de Cirurgia e Pediatria é dar a
conhecer a nossa especialidade, muitas vezes esquecida. Os pais perguntam se sou urologista (fimoses),
dermatologista (angiomas), ortopedista (polegares
em mola), e até mesmo nutricionista (quando trato
das obstipações). Não, sou Cirurgião Pediátrico.
O meu trabalho de 20 horas semanais consiste num
período de Consulta, um período de bloco cirúrgico
central e um na Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA). O CHAA-Guimarães possui uma UCA
muito bem organizada e com enfermeiros com dedicação e experiência em Pediatria. Todos os pacientes
fazem a consulta anestésica e conhecem a Unidade
antes da intervenção. No ano de 2009, realizei 1475
consultas e foram operadas 430 crianças. Não se
verificou nenhuma complicação cirúrgica ou anestésica que suscitasse dúvidas sobre o nosso trabalho.
Em 2011 vou passar a ter 2 períodos semanais de
UCA, pois 90% da minha cirurgia é de ambulatório,
com óbvias vantagens para o paciente.
Após algum tempo, sugeri que os internos da especialidade de Cirurgia Geral passassem a ter a possibilidade de assistir às cirurgias por um período
mínimo de 3 meses, sugestão esta que foi acolhida
prontamente pelo Director do Departamento de Cirurgia. Os internos têm assim a oportunidade não só
de ajudar mas de aprender, ao mesmo tempo, a diagnosticar e mesmo operar. Estes cirurgiões, que são a
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primeira linha na urgência na maioria dos Hospitais
Distritais, têm agora mais confiança no diagnóstico
das patologias mais comuns em crianças (hérnias,
hidrocelos, balanites, torção testicular...) e como
consequência, muito menos casos são referenciados
para o Porto.
As crianças que são operadas por ORL, por exemplo, que têm outra patologia cirúrgica concomitante
(uma hérnia ou fimose) teriam que ser encaminhadas para um Hospital Central para uma segunda
cirurgia. Actualmente, estas crianças são operadas
ao mesmo tempo, e todos ganham. Ganha o doente
– menor morbidade e separação da família; ganham
os pais – menor deslocação; ganha o patrão – menor
absentismo ao trabalho; ganha o Estado que só vai
pagar um internamento e uma baixa.
Por outro lado, crianças com litíase vesicular, por
exemplo, a colecistectomia laparoscópica é feita
com a ajuda de um colega de Cirurgia Geral, que faz
este procedimento semanalmente, e também todos
lucram. Com o aumento da idade de atendimento
pediátrico para os 18 anos, aumentaram os casos de
patologias de adolescente na consulta e esta entreajuda é importante.
Por período de consulta, 15 primeiras e 20 subsequentes, tenho quase sempre um estudante de
medicina ou um interno do ano comum ou mesmo
um interno de pediatria. Aprendem como diagnosticar e orientar um paciente com patologia cirúrgica pediátrica mais comum – hérnias, angiomas,
criptorquidia, fimoses, varicocelos, hipospádias,
polidactilia, sindactilia, dedo em mola, obstipação
psicogénica (que antes iam para o Hospital Central
para despiste de megacólon congénito), quisto tireoglosso, fístula branquial – e todo um leque de problemas que muitas vezes não sabiam como orientar
e encaminhar.
A grande Cirurgia Pediátrica (neonatal, oncológica,
torácica, digestiva) deverá manter-se num Hospital
Central. Estas cirurgias são em número pequeno se
comparadas com o volume de patologias cirúrgicas
pediátricas e, estas, poderiam ser resolvidas num
hospital da área, desde que possuam um Serviço
de Cirurgia Geral e de Pediatria e um Serviço de
Anestesia vocacionado para anestesia pediátrica.
Os Hospitais Centrais teriam mais tempo para os
casos “maiores”.
Por outro lado, os Hospitais Centrais tem internos
a sair e provavelmente não tem vagas para todos,
e isto pode levar a uma falta de interesse pela especialidade no futuro. Penso que o trabalho num
Hospital Distrital seria uma “porta de entrada” e a
possibilidade de aumentar a experiência e maturidade cirúrgica, pois tem que resolver os problemas
e não tem a quem “delegar”.
Por todos os motivos expostos, penso que no Centro Hospitalar Alto Ave-Guimarães, a Cirurgia Pediátrica tem mostrado ser uma mais-valia para os
Pediatras, Cirurgiões Gerais, Anestesistas, médicos
internos, estudantes de medicina, e acima de tudo
para as crianças que precisam. n

26

ARTIGO

história da cirurgia portuguesa
“In memoriam” do
Professor Doutor
Manuel Teixeira
Amarante Júnior

C
FERNANDO REIS LIMA
Chefe de Serviço de Cirurgia do
Hospital de S. João, aposentado.
Representante para o Norte do
Capítulo “História da Cirurgia”,
da Sociedade Portuguesa de
Cirurgia.

onheci o Manuel Amarante em 1944,
quando andava no Colégio de Almeida
Garrett no Porto. Eu era um dos “pequenos”, andava na 3.ª classe e ele no antigo
6.º ano (10.º ano de agora).
No decorrer de uma cena de pugilato por prepotência de miúdos mais velhos, interferiu o Manuel
Amarante a favor dos mais novos, entre os quais me
incluía. E só quando frequentei, em 1956, a Propedêutica Cirúrgica, de que era Director o Prof. Doutor
Joaquim Bastos, tornei a ver, o já Dr. Amarante.
Continuava na mesma, espelhando bondade,
criando amizades e ministrando saber.
Reencontrei o Doutor Amarante, no meu estágio de
fim da licenciatura (9), em 1959, ainda no Hospital
de S. António. Tinha-se doutorado há pouco. Nesse
tempo, os doutorados só tinham direito ao título de
Doutor por extenso.
Era, agora, assistente do Prof. Doutor Álvaro Rodrigues, passando a ser, desde aí, meu companheiro
da vida, amigo e querido mestre até 17 de Julho de
2010, dia em que faleceu.

Em 9 de Junho de 1924, nasceu em Telões, Amarante, o Prof. Doutor Manuel Teixeira Amarante
Júnior. Era filho de Manuel Teixeira Amarante e de
Olívia de Jesus Amarante (5-7).
Frequentou a instrução primária na sua aldeia e,
após vicissitudes várias, fez os estudos pré-universitários no Colégio de Almeida Garrett, no Porto.
Ingressou na Faculdade de Medicina, realizando os
preparatórios de Física, Química e Botânica Médica
na Faculdade de Ciências. Concluiu a Licenciatura
em Medicina e Cirurgia com a classificação de dezasseis valores, no dia 28 de Outubro de 1949(5,8).
Nesse período da sua vida, a sua atenção reparte-se
pela Faculdade e pela sua Colega de curso, a Senhora Dr.ª D. Aurora Sequeira, com quem contraiu
matrimónio em Maio de 1951 (5).

Logo após a licenciatura, foi convidado pelo Prof.
Doutor Álvaro Rodrigues, director do Serviço de
Clínica Cirúrgica, localizado no Hospital de S. António, para 2.º assistente do 7.º Grupo de Cirurgia
da Faculdade de Medicina, tomando posse no dia
11 de Fevereiro de 1950 (5,6,8). Desde logo se dedicou, com entusiasmo, à sua preparação teórica
e pratica de cirurgia, dando concomitantemente
aulas práticas aos alunos do 6.º ano.
Em 1952, o Prof. Doutor Joaquim Bastos, Director
do Serviço de Propedêutica Cirúrgica, convidou-o
para funções idênticas, só interrompendo o lugar
ocupado em 30 de Setembro de 1955, para efectuar um estágio de longa duração no Serviço de
Moléstias do Aparelho Digestivo do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de S. Paulo, no
Brasil, sob a orientação do Prof. Doutor Edmundo
de Vasconcelos, obtendo abundante material para a
sua tese de doutoramento que no entretanto preparava. Trabalhou ainda como cirurgião no Serviço de
Clínica Torácica, do Prof. Doutor Nairo Trench, e no
Serviço de Cirurgia Esofágica do Professor Doutor
Álvaro Dino de Almeida. Regressou a Portugal em
1957, e novamente no Serviço de Clínica Cirúrgica,
doutorou-se com a apresentação da tese “A disposição vascular da sub-mucosa gástrica”, em 28 de
Julho de 1958, tendo merecido a classificação de
dezasseis valores (5,7).
Continuou a sua vida docente como assistente do
Prof. Doutor Álvaro Rodrigues, na vida académica
e na clínica privada, nos Hospitais de S. João e do
Carmo, preparando-se concomitantemente para
obter o título de cirurgião pela Ordem dos Médicos,
objectivo que atingiu em 1959 (5).
Nessa data, cinco meses após a inauguração do
Hospital de S. João, foram transferidas em 23 de
Novembro as Cirurgias do Hospital de S. António
para o de S. João, sendo o Prof. Amarante contratado como médico eventual pelo Hospital, até ascender a chefe de Serviço interino em 1963 (5,8). Não
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de Sousa, em que tive a honra de trabalhar durante três anos, destacado pelo
Prof. Álvaro Rodrigues, em companhia
dos Doutores António Cândido Ferreira
de Abreu, distinto cirurgião e um dos
criadores da Especialidade de Pediatria
Cirúrgica em Portugal, e ainda do Doutor Aníbal Justiniano, também nomeado
para o mesmo Serviço (10).
Sob a orientação dos Profs. Doutores
Giesteira de Almeida e Amarante Júnior
conseguiram-se estabelecer bases sólidas
para a implantação da Cirurgia Pediátrica
no Hospital de S. João (5,10).
Em 10 de Abril de 1973, o Prof. Doutor
Amarante Júnior, foi contratado como
Prof. Extraordinário do Serviço de Clínica Cirúrgica. Foi a alma do Serviço
desde essa data, sendo na verdade o seu
Director, pois o Prof. Doutor Álvaro Rodrigues, entretanto Director da Faculdade de Medicina e por impedimento legal, declinou prática e teoricamente todas
as responsabilidades da gestão e ensino
nos Profs. Doutores Amarante Júnior e
António da Silva Leal (4,5,8).
Nessa época, conturbada, em que as
paixões se entrecruzavam, conseguiu o
Prof. Amarante Júnior manter o nível e
o equilíbrio profissional e disciplinar de
todo o pessoal médico, de enfermagem
PROF. DOUTOR MANUEL TEIXEIRA AMARANTE JÚNIOR. 1924-2010. Catedrático de
Propedêutica Cirúrgica da Faculdade de Medicina do Porto.
e auxiliar do Serviço, que respondeu em
Fotografia do Museu Maximiano de Lemos, da Faculdade de Medicina da Universidade do
uníssono as suas solicitações.
Porto, oferecida pelo Dr. Vítor Cardoso.
De 7 de Julho de 1974 (Dia da Jubilação
do Prof. Doutor Álvaro Rodrigues) até 31
de Dezembro do mesmo ano, é encarregado da Rehavia quadro de pessoal médico do Hospital de S.
gência da Clínica Cirúrgica e nomeado Director
João até 1966, mas, quando foi criado, foi nomeado,
interino do Serviço (8).
o Prof. Amarante, Chefe de Serviço Hospitalar.
De Janeiro de 1975 a 1976, ficou adstrito ao SerEm parceria com o Prof. Doutor Giesteira de Alviço de Cirurgia 3 (Medicina Operatória; e a partir
meida e sobre a égide do Prof. Doutor Álvaro Rodride Agosto Patologia Cirúrgica) dirigida pelo Prof.
gues, organiza o ensino post graduado do Serviço
Doutor Giesteira de Almeida, que tinha deixado
de Clínica Cirúrgica, alfobre de inúmeros cirurgio Serviço de Clínica Cirúrgica para assumir essa
ões notáveis e ilustres da Cirurgia Portuguesa (1,8.12).
Direcção.
Em 1967, a pedido do Prof. Doutor Fernando MaEm 1975, obtêm o título de especialista de Gasgano, Director do Internato Médico, é encarregado
trenterologia pela Ordem dos Médicos, vindo a ser
de organizar, moderar e orientar as reuniões clínieleito, na década de 80, Presidente da Sociedade
cas do Internato Geral (Sector da Cirurgia).
Portuguesa de Gastrenterologia (5,8).
Em Novembro de 1971 concorreu a Professor ExEm 1976, após concurso de provas públicas, na
traordinário de Faculdade de Medicina do Porto,
Faculdade de Medicina do Porto, para Professor
sendo aprovado por unanimidade, sendo-lhe conCatedrático de Propedêutica Cirúrgica, é aprovado
cedido o título de Professor Agregado.
por Unanimidade passando a Regente e Director do
Inúmeros cargos, quer na Faculdade quer no HospiServiço de Cirurgia I por nomeação do Conselho de
tal, foram desempenhados pelo Prof. Doutor AmaGerência do Hospital de S. João.
rante Júnior durante a sua vida profissional. Realço
E de 1976 até à sua aposentação, passa a escrever,
o de Presidente da Comissão Instaladora do Serviço
o Prof. Doutor Amarante Júnior, na História do
de Pediatria Cirúrgica, orientado pelo Dr. Barbeitos
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QUADRO CLÍNICO DE CIRURGIA I

1
7
13

18

e orientadora de punção
biopsia (1,5); Informática
23 DE NOVEMBRO DE 1989
Médica. Foi o primeiro
Serviço a iniciar, em
1978, em Portugal a
aplicação da informática
médica, a orientar e a
criar protocolos e procedimentos, adoptados por
muitos Serviços Hospitalares, sobre esta matéria
(1,3,4,11,12)
; Cirurgia do Ambulatório. No Serviço de
Cirurgia I procederam-se
aos primeiros ensaios,
tendo em vista a criação
de um serviço de cirurgia
ambulatória no Hospital
de S. João que, uma vez
criado, foi o primeiro em
Portugal a funcionar den13 JOSÉ FERREIRA
1 JOSÉ AMARANTE
tro dos moldes consagra5
6
2
3
4
14 ROGÉRIO GONZAGA
2 ANA MARIA
12
dos da Cirurgia do Am8
11
15 FERREIRA DA ABREU
3 GIL DA COSTA
10
9
16
JORGE
MACIEL
4
ANTÓNIO
PEREIRA
16
14
bulatório, servindo de
15
17
17 COSTA LOBO
5 VIEIRA AMÂNDIO
modelo, as instalações e
21
18 MOREIRA DA SILVA
6 CARLOS SILVA LEAL
19
23
22
20
19 MARIO ASSUNÇÃO
7 SILVESTRE CARNEIRO
documentação existente,
20 AMARANTE JUNIOR
8 REIS LIMA
para a instalação de uni21 VICTOR CARDOSO
9 PEDRO CORREIA DA SILVA
22 ALCINO CAMPOS
10 CARLOS COSTA
dades semelhantes em
23 MYRIAM CAMELLER
11 ANTÓNIO SILVA LEAL
diversos hospitais do País
12 JOSEPH DA SILVA
(1,4,13)
; Laserterapia, nas
diferentes
modalidades
(Yag
e
CO2) de que se foi
Hospital de S. João e da Faculdade de Medicina do
(1,4,5)
pioneiro
em
Portugal
neste
campo
; Alimentação
Porto, um dos períodos mais brilhantes dos mesAssistida
nas
modalidades
parentérica
e entérica,
mos. Deu o seu melhor, na estratégia e definição do
com
a
elaboração
de
protocolos
seguidos
por todos
exercício da actividade cirúrgica a desenvolver pe(1,4,5)
os
Serviços
;
Quimioterapia
anti-tumoral,
ainda
los médicos que existiam em Cirurgia I / Propedêunão
utilizada
no
Hospital
de
S.
João,
criando
um
tica Cirúrgica, revelando as suas extraordinárias
núcleo
de
médicos
que
apoiavam
doentes
de
todos
qualidades de dinamismo, elevada capacidade cienos Serviços que solicitavam o seu apoio, até à transtífica, cirúrgica, de Director e Professor Universitáferência dessa competência para o Serviço de Medirio, promovendo modificações na docência que o
(5)
cina I e mais tarde para o de Oncologia, do mesmo
prestigiaram no meio Universitário e Hospitalar .
Hospital (1,4). Concomitantemente, institucionalizou
Desde essa época, apoiando-se na amizade do resum
Rastreio de Cancro da Mama, Ginecológico e
ponsável da área da saúde da Fundação Calouste
Pulmonar,
em parceria com outros Serviços, para o
Gulbenkian, Doutor Reimão Pinto, apresentou inpessoal
do
Hospital
e da Faculdade, que se estendeu
teligentes e bem estruturados projectos de inovação,
a
todo
o
Concelho
da
Maia. Esta iniciativa foi fulcral
originais para o nosso País, que idealizou, fundapara
a
criação
do
Grupo
de Rastreio de Cancro da
mentou e concretizou (mantendo-se muitos deles
(1)
Mama,
com
as
valências
clínica, ecográfica e rana actualidade) .
diológica
que
criou
e
promoveu
no Hospital de S.
Só um espírito superior, visionário, nobre e audaz,
João;
Manometria
e
pHmetria
esofágica
e rectal, iné capaz de modificar rotinas, imprimir princípios
troduzida
pela
primeira
vez
no
Hospital
de S. João;
e institucionalizar procedimentos para as gerações
Endoscopia
digestiva,
alta
(esofágica
e
gástrica),
baixa
futuras.
(colonoscopia),
hepática
per-operatória,
introduziFoi o Serviço de Cirurgia I (Propedêutica Cirúrdas no Hospital de S. João pelo Prof. Doutor Amagica), além de sede de cirurgiões com técnica cirante Júnior, sempre com o apoio incondicional da
rúrgica apurada, avaliável pelos resultados obtidos,
Fundação Calouste Gulbenkian.
alfobre de várias técnicas de apoio à Cirurgia, pioA assistência estendia-se aos Hospitais do Norte,
neiras no nosso país; a alma dessas iniciativas foi
Centro e Sul do País e às Ilhas adjacentes que procuo Prof. Doutor Amarante Júnior. Citamos as mais
ravam essas competências no Serviço de Cirurgia I /
marcantes:
(1,4,5,8)
Propedêutica Cirúrgica (1,4,5).
Cirurgias selectivas e laparoscópicas
; Ecografia
O espírito universitário, académico e de visão do
(Introduzida no Hospital de S. João pelo Prof. DouProf. Doutor Amarante Júnior, levou-o a criar uma
tor Amarante Júnior), sob a forma diagnóstica, ecoUnidade de Cirurgia Programada em 1986 e a lutar
gráfica de intervenção endoscópica, intra-operatória
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pela criação de uma Unidade de Radioterapia, imprescindível num Hospital moderno e universitário,
que é actualmente uma das mais notáveis ao nível
nacional. Foi inaugurada em 1990 e atribuído o seu
nome à mesma, em placa comemorativa, descerrada
em 30 de Maio de 1994.
Todas estas inovações técnicas obrigaram a muitas
obras no Hospital e a treino adequado de vários
médicos do Serviço, em estágios em Portugal e no
estrangeiro, com o apoio do Ministério da Saúde,
Hospital e Fundação Calouste Gulbenkian, numa
sequência quase ininterrupta.
Os resultados da sua aplicação na prática clínica foram comunicados em inúmeras reuniões e revistas
científicas nacionais e internacionais, por si e pelos
seus colaboradores (4-6).
Sempre promoveu o intercâmbio e estágio com
bolsas de estudo nos melhores centros europeus
ou latino-americanos de cirurgia, mantendo profundos laços de amizade com grande número dos
maiores nomes da cirurgia e medicina contemporânea (Profs. Bismuth, Fékète, Mercadier, Asdrup,
Armengol Miró, Sancho Fornos, Mosnier, etc.).
O seu interesse na formação de quadros da Faculdade está sobejamente patente com a obtenção do
título de Professores Catedráticos da Faculdade de
Medicina do Porto, dos seus colaboradores, Prof.
António Braga (Director da Cirurgia Vascular) e do
Prof. Doutor António da Silva Leal (Director, que
lhe sucedeu, na Cirurgia I / Propedêutica Cirúrgica) seus directos colaboradores no Serviço e no
ensino, e com a concretização do doutoramento de
vários médicos do Serviço de Cirurgia I / Propedêutica Cirúrgica, a saber: Dr. Rogério Alberto Ferreira
Gonzaga; Dr. José Manuel Lopes Teixeira Amarante
(Prof. Catedrático actualmente); Dr. Mário Lino da
Costa Madureira; Dr. Jorge Pires Maciel Barbosa
(com agregação em 1997); Dr. Silvestre Porfírio Ramos Carneiro e, proposto para doutoramento, o Dr.
José Adelino Lobarinho Barbosa, que concretizou o
acto académico no ano 2000, já sob a orientação do
Prof. Doutor António da Silva Leal (1,5,8).
Sob a sua orientação muitas dezenas de cirurgiões
tiraram a especialidade, ocupando ou tendo ocupado lugares cimeiros como Cirurgiões Gerais nos
Hospitais Portugueses, testemunhando a excelência
do ensino adquirido no Hospital de S. João (4).
A sua excepcional capacidade de trabalho e o alto
prestígio alcançado, levaram-no a ocupar inúmeros cargos da Faculdade de Medicina do Porto e
do Hospital de S. João, onde sempre se distinguiu
pela capacidade de captar vontades, sanar discordâncias, vencer dificuldades e criar amizades com
todos os colaboradores (1,5).
Atingiu o limite legal de idade jubilando-se no dia
9 de Julho de 1994, tendo sido distinguido, em

homenagem, no Hospital de S. João, pela Direcção
Clínica e médicos do Serviço de Cirurgia I e de todos os Serviços do Hospital (1,5).
Em face do percurso da sua vida e resultado da
mesma, foi distinguido pelo Governo da Nação com
a medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde em 2 de Abril de 1993 e com a Medalha de Honra da Ordem dos Médicos.
O Presidente da República Portuguesa condecorou-o com o grau da Ordem do Infante D. Henrique no
dia de Portugal em 1994 (6).
O Prof. Doutor Amarante Júnior foi um precioso elo
da Cirurgia Portuguesa, que contribuiu, em muito,
para a Excelência que a mesma apresenta nas faceta
teórica e prática, mas emoldurada por um humanismo, bondade e saber, que considero modelar da
profissão de Médico, Universitário e Homem.
Faleceu em 17 de Julho de 2010 como sempre viveu,
na modéstia do seu viver, na companhia dos seus
amigos e familiares.
Homens destes, dão-nos ânimo para sempre considerar, em todas as circunstâncias, uma honra trabalhar nas Faculdades e Hospitais de Portugal.
Não me foi fácil elaborar uma memória sobre a vida
de um homem tão ilustre como foi o Prof. Doutor
Amarante Júnior.
Esta resenha está isenta de facciosismos, elegias,
ou, tão pouco, inverdades. Representa o humilde
testemunho, incompleto, não de mim, mas creio de
todos os homens e mulheres que tiveram a honra
de trabalhar, aprender e viver, com o Prof. Doutor
Manuel Teixeira Amarante Júnior.
“Só honrando o passado, podemos apreciar o presente e ter um futuro”
Setembro de 2010 n

BIBLIOGRAFIA
1. Actividades do Serviço de Cirurgia 1
/ Propedêutica Cirúrgica 1959 a 1994.
Hospital de S. João, Porto.
2. Manuel Teixeira Amarante Júnior
“Curriculum Vitae”. Biblioteca da Faculdade
de Medicina do Porto.
3. História da Informática Médica. Serviço
de Cirurgia 1 do Hospital de S. João.
Fernando Reis Lima. Revista Nortemédico,
órgão oficial da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, nº 41, 2009.
4. História do Serviço de Cirurgia 1.
Propedêutica Cirúrgica. Fernando Reis Lima.
Revista Nortemédico, órgão oficial da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
nº 43, 2010.
5. Vida Cultural. António da Silva Leal.
O Tripeiro. 7ª Série Ano XIII – nº 6; Junho
de 1994.
6. Prof. Doutor Manuel Teixeira Amarante
Júnior. Enciclopédia Luso Brasileira.
7. A disposição vascular da sub-mucosa do
estômago; contribuição para as alterações
vasculares da úlcera gástrica. Tese de
doutoramento; Julho de 1958. Biblioteca da
Faculdade de Medicina do Porto.

8. Professor Doutor Manuel Teixeira
Amarante Júnior. Professor Catedrático da
Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto. Director do Serviço de Cirurgia 1, do
Hospital de S. João. António da Silva Leal;
1964. Memória Descritiva apresentada ao
Governo da Nação, pela Direcção Clínica do
Hospital de S. João
9. Considerações sobre algumas anomalias
do aparelho urinário superior. Fernando Reis
Lima. Tese de licenciatura. 1960. Biblioteca
da Faculdade de Medicina do Porto.
10. Curriculum Vitae de Fernando Reis Lima.
Actualizado até Outubro de 2009.
11. Lágrimas e Sorrisos da Vida de um
Médico. Fernando Reis Lima. Modo de Ler.
Editores e Livreiros limitada, 2008.
12. Pérolas da Vida de um Médico.
Fernando Reis Lima. Modo de Ler. Editores e
Livreiros limitada, 2009.
13. Projecto de desenvolvimento de uma
Unidade de Cirurgia do Ambulatório, do
Hospital de S. João. Fernando Reis Lima.
Colaboração com Vítor Devesa. Arquivos
Portugueses de Cirurgia, 1, 3, Março, 1993.

36

NOTÍCIAS

BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS
NA CERIMÓNIA DE JURAMENTO DE
HIPÓCRATES:

“UM GRITO CONTRA
A FALTA DE CONSCIÊNCIA”
NUMA INICIATIVA QUE JÁ MARCA O CALENDÁRIO DOS RECÉM-LICENCIADOS EM MEDICINA, A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM) CUMPRIU,
NO PASSADO DIA 18 DE DEZEMBRO, A CERIMÓNIA DO JURAMENTO DE HIPÓCRATES. APESAR DO MOMENTO SER DE FESTA,
AS PREOCUPAÇÕES SOBRE O FUTURO DA
PROFISSÃO FORAM EVOCADAS PELO BASTONÁRIO PEDRO NUNES E PELO PRESIDENTE
DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE, JOSÉ
PEDRO MOREIRA DA SILVA.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Mais de meio milhar de
jovens médicos recém-licenciados nas faculdades da região norte,
acompanhados dos seus
familiares, cumpriram,
este ano, o Juramento de
Hipócrates, numa cerimónia marcada por vários
avisos quanto aos problemas que poderão enfrentar
no futuro. Na Casa do Médico, no passado dia 18 de
Dezembro, Pedro Nunes mostrou-se preocupado
sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
“universal e gratuito” que, vaticinou, pode estar a
acabar.
Centrado nos valores éticos e morais, o bastonário
da Ordem dos Médicos questionou os efeitos da
optimização do processo produtivo e condenou a
lógica de mercado “onde não há lugar para a solidariedade de rosto humano”. “Num mundo onde
se contratualiza a consulta nos sete ou dez minutos
e se discute o número diário desses actos impessoais, não há lugar para juramentos de Hipócrates”,
criticou. Talvez por isso, Pedro Nunes recordou
aos jovens recém-licenciados em Medicina que o
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Ora, criticou, “a Ordem dos
Médicos tem alertado para a
diminuição da qualidade, consubstanciada na autorização de
entrada em Portugal de médicos licenciados fora da Europa
que têm reprovado nos exames
feitos nas faculdades de Medicina portuguesas”. Solidário,
ainda, com as outras ordens
profissionais, Pedro Nunes
acusou o Governo de “laxismo”
na atribuição de títulos: “O
mais flagrante foi quando se fez
a adaptação a Bolonha, na qual
os antigos bacharéis passaram
a ser chamados de licenciados,
esquecendo-se que o licenciado
equivalia a uma formação de
cinco anos”.

DENUNCIAR
CONDIÇÕES
DE FORMAÇÃO

Juramento de Hipócrates é, apesar de tudo, “um
código de conduta, um grito contra a falta de consciência, contra o abuso dos conhecimentos usados de forma perversa” e, ainda, um apelo contra a
“charlatanice” ao serviço dos interesses materiais.
“Lembrem-se que a esmagadora maioria dos erros
e da negligência não é cometida por jovens inexperientes, mas por médicos no esplendor da vida e da
carreira, auto-confiantes, desatentos e arrogantemente convencidos”, advogou.
A par da defesa dos valores da profissão, o bastonário assumiu ainda a defesa da Ordem dos Médicos.
À margem da cerimónia do Juramento de Hipócrates, em declarações à Nortemédico, Pedro Nunes
reagiu às declarações do ministro da Ciência e Ensino Superior, Mariano Gago, que acusou as ordens
profissionais de “canibalizar” e “controlar” o acesso
ao mercado de trabalho. “Desminto, formalmente,
que alguma vez a Ordem dos Médicos tenha pedido
ao Dr. Mariano Gago para diminuir o número de
vagas nas faculdades de Medicina”, reagiu o bastonário. Admitindo que as ordens são “incómodas”,
Pedro Nunes justificou essa posição com o “dever
de garantir a qualidade do exercício profissional”.

As críticas dirigidas ao Governo repetiram-se na voz do
presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos. José Pedro Moreira
da Silva reiterou a sua posição
contra a criação de novas faculdades de Medicina,
recordando que, actualmente, o número de licenciados é de cerca de 1600 médicos por ano, quando
as necessidades apontavam para mil por ano. “É um
verdadeiro disparate que vai levar, a curto prazo, ao
desemprego médico”, antevê.
O excesso formativo não foi a única preocupação
demonstrada. “Ao longo dos últimos dois mandatos, pude visitar locais onde muitos colegas trabalham em condições precárias, não só ao nível
das instalações, mas também dos equipamentos”,
denunciou, acrescentando: “A Ordem dos Médicos
tem de ter uma palavra importante para os médicos
e para os doentes, pois os locais que visitei são tão
indignos para atender pessoas como para a prática
da Medicina de qualidade”. Dirigindo-se aos recém-licenciados, e a pouco tempo de iniciarem o seu
internato, José Pedro Moreira da Silva desafiou-os
a ter uma palavra a dizer. “Tereis de estar preocupados com as condições de formação, sendo importante que ajudem a direcção da Ordem com as
vossas críticas e sugestões”, apelou.
Por outro lado, o presidente do Conselho Regional
do Norte não esqueceu a humanização dos serviços
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de saúde. O grande objectivo dos médicos, evocou,
“é o bem-estar dos doentes e a humanidade com
que os tratamos”. Por isso, concluiu, “temos de ter a
paciência para ouvir, tratar e acarinhar”.

JOVENS LICENCIADOS
COMEÇAM NO SNS
MAS NÃO FECHAM PORTAS
AO PRIVADO
Ainda não eram 17h00, hora marcada para o início
da cerimónia, e já a mega tenda montada na Casa
do Médico estava cheia. O Juramento de Hipócrates já marca a agenda dos jovens licenciados em
Medicina que aderiram em massa, acompanhados
pelos seus familiares, à iniciativa promovida pela
SRNOM. Naquele que é o primeiro contacto com
a Ordem, e depois de fazerem o juramento e receberem a cédula profissional, a expectativa quanto
ao futuro toma conta das conversas entre colegas.
Por enquanto, ninguém parece estar preocupado
com a falta de emprego. “Actualmente, penso que
não vamos ter problemas em encontrar emprego.
Admito que dentro de alguns anos, com o número
de médicos que estão a ser formados, a situação
se possa complicar”, referiu André Cunha, recém-licenciado pelo Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar (ICBAS), secundado por Leonor Rodo,
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP): “Estamos todos de acordo que, no futuro,
irá haver um excedente de licenciados em Medicina, o que em termos de qualidade de formação
pode revelar-se prejudicial, não só para os jovens
médicos, mas também para os doentes”.
Passados os anos do curso (agora “mestrado integrado”), e apesar da cadeira de Anatomia continuar a ser uma das grandes dores de cabeça dos
estudantes de Medicina, o balanço é positivo. Carla
Fernandes completou o curso na Universidade da
Beira Interior e, agora, acredita que vai começar a
prova de fogo. “Estou cheia de vontade de começar a
trabalhar, mas não nego que estou bastante ansiosa

e com muita expectativa. A responsabilidade é elevada”, antevê. António Lopes, licenciado pela FMUP,
também partilha os receios: “Confesso que me sinto enferrujado devido ao tempo de estudo. Acredito,
no entanto, que vou ter tempo para
aprender com os mais velhos”.
Uma das ideias comuns aos jovens
licenciados é a decisão de optarem
pelo Serviço Nacional de Saúde
(SNS) para exercer a profissão. Pelo
menos no início, pois nenhum fecha as portas ao sector privado.
“Quero iniciar a minha carreira no
SNS, mas nada está fechado, pois o
futuro vai depender das oportunidades que irão surgir”, aponta António Lopes. “Pretendo manter-me sempre no SNS,
mas não tenho entraves em trabalhar no sector privado, em paralelo”, responde, por seu turno, Leonor
Rodo. Já André Cunha está mais indeciso: “Estou a
pensar escolher clínica geral, dado tratar-se de uma
área mais estável e que me poderá proporcionar
maior qualidade de vida. Mas ainda não sei se irei
optar pelo SNS ou pelo sector privado”. n

“SETE CENTÚRIAS” DE AMATO LUSITANO
A Ordem dos Médicos editou o
segundo volume
da versão em português do livro
“Sete Centúrias”
de Amato Lusitano
(João Rodrigues,
de na scimento).
“É simbólico editar
um médico português que tanta importância teve no
século XVI e que
tão esquecido está, por nós, quando noutros
países é tão conhecido”, realçou o bastonário
Pedro Nunes, durante a apresentação da obra,
cerimónia que decorreu também no dia 18 de
Dezembro, na Casa do Médico, antes do Juramento de Hipócrates.
A apresentação do livro esteve a cargo de Victor
Machado Borges. Segundo o médico, a obra é
composta por reflexões que resumem a vida profissional do autor, sendo este o texto que encerra
a sua obra escrita. “Sete Centúrias” de Amato
Lusitano “foi um dos textos inspiradores da Declaração de Genebra, adoptada pela Assembleia
Geral da Associação Médica Mundial”, sendo o
texto da sua última revisão um “modelo de conduta dos médicos de todo o Mundo”, assinalou.
Contendo mensagens intemporais, acrescentou,
Amato Lusitano “transmite respeito pela formação médica e a necessidade de uma permanente
actualização”.
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FESTA PROMOVIDA
PELA SRNOM VAI JÁ NA
OITAVA EDIÇÃO

MAGIA DO NATAL
VOLTOU À CASA
DO MÉDICO
PARA UNS A FESTA REPETE-SE. PARA OUTROS É PARA REPETIR. A
FESTA DE NATAL PROMOVIDA PELA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS VOLTOU A FAZER SUCESSO ENTRE PAIS,
AVÓS E, CLARO, AS CRIANÇAS. TEATRO, MÚSICA, BALÕES “ENCANTADOS” E PRENDAS. O PAI NATAL PASSOU, UMA VEZ MAIS, PELA
CASA DO MÉDICO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Um pouco mais cedo do que é habitual. É verdade.
A proximidade das eleições para os órgãos dirigentes da Ordem dos Médicos antecipou para dia
4 de Dezembro a Festa de Natal que todos os anos
enche a tenda gigante, devidamente preparada para
receber filhos, netos, pais e avós. Não há limite de

idades e se para uns
ainda é a primeira
vez, há outros que
repetem presença há
tantos anos quantos
a festa se realiza.
Oito anos após a
primeira edição, a Festa de
Natal promovida pela Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos continua a granjear elogios.
De pequenos e graúdos. Isabel Vieira,
fisiatra no Centro
de Paralisia Cerebral
do Porto, assistiu à
segunda sessão de
teatro, pelas 14h30,
protagonizada pelo
grupo Orlandito, na
companhia do André e da Maria Beatriz. No final da sessão, os dois
filhos, ele de sete anos e ela de dez, foram unânimes
nos comentários: “Gostámos muito”, responderam,
quase em uníssono. “Este ano a história era ainda
mais animada do que no ano passado”, completou
a Maria Beatriz.
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Rita Araújo, anestesista na Maternidade
Júlio Dinis, foi outra das repetentes.
“Costumo vir todos
os anos. Acho uma
iniciativa óptima.
As crianças divertem-se muito e nós
acabamos por rever os colegas e conhecer os seus
filhos”, argumenta.
Mas também há relatos de primeira vez. Miguel
Ferraz é pneumologista no Centro Hospitalar de
Vila Nova de Gaia/Espinho e já é avô. Acompanhado por três dos quatro netos – Francisco de oito
anos e Manuel e Miguel de seis –, justifica que a inscrição na Festa de Natal da SRNOM tinha vindo a
ser adiada por falta de oportunidade. Mas, assinala,
“eles gostaram muito e, por isso, voltarei para o ano,
caso se repita”. Francisco,
Manuel e Miguel abanavam a cabeça, afirmativamente. Já com as prendas
nas mãos – este ano as
prendas variaram entre
um quadro em madeira
para encaixe de cores (0
aos 2 anos), o CD-ROM
“Zito, o mosquito” (três
aos seis anos), jogos magnéticos (sete aos nove anos)
e cubiletras (a partir dos 10 anos). “Gostei muito,
principalmente do pai Natal e das músicas”, referiu
Francisco. Manuel e Miguel, mais envergonhados,
lá foram dizendo que também se divertiram.

INICIATIVA SOLIDÁRIA
Durante o dia 4 de Dezembro, o grupo Orlandito
dividiu-se por três sessões de espectáculos, uma
da parte da manhã e duas à tarde. Entre canções,
teatro e muita interacção com as crianças da plateia,
a alegria da cantora Caroll ou o engraçado MestrePitosga em clarinete e sax, o brincalhão Paganini na
percussão, o cão Dartacão, e no piano o professor
Quim Roberto, deixaram as crianças encantadas.
No exterior da tenda gigante, o programa dividia-se entre um palhaço que dava vida aos balões, em
formas de flores, coroas ou espadas, ao pai Natal e
às pipocas.
Porque em Dezembro a esperança renasce e muitos dos sonhos podem tornar-se realidade, a magia
que a SRNOM criou em torno desta Festa de Natal
dirigida aos médicos e seus familiares estendeu-se,
também, àqueles que mais precisam. À semelhança
do ano passado, a Secção Regional teve como convidados especiais cerca de 40
crianças do Centro de Acolhimento de Campo Lindo. “Foi um
pequeno gesto que deu um calor
especial à nossa festa. Estamos
numa altura de grande solidariedade e, por isso, achamos importante levar um pouco do nosso
Natal às crianças mais desprotegidas. É um pequeno gesto, mas
espero que este tipo de iniciativas se possa repetir
ao longo do ano e, até, estender-se a outras instituições”, referiu Miguel Guimarães, ainda antes de
ter sido eleito presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos. n
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CONFERÊNCIA
“HISTÓRIA
ELECTRÓNICA
E INTELIGÊNCIA
CLÍNICA”,
ORGANIZADA
PELA APEGSAÚDE E
PELA ORDEM DOS
MÉDICOS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
AO SERVIÇO DA EFICIÊNCIA
CLÍNICA
“NÃO É FICÇÃO CIENTÍFICA, ESTÁ A ACONTECER”. A AFIRMAÇÃO DE EDUARDO VIGIL,
PRINCIPAL CONVIDADO NO DEBATE “HISTÓRIA ELECTRÓNICA E INTELIGÊNCIA CLÍNICA”,
FOI SINTOMÁTICA QUANTO À NECESSIDADE
DA COMUNIDADE MÉDICA ACOLHER A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE ESTÁ À SUA
VOLTA. EM BUSCA DE MELHOR EFICIÊNCIA
NOS CUIDADOS DE SAÚDE, O MÉDICO ESPANHOL DEIXOU UM REPTO À ABERTURA
FACE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS E UM ALERTA
PARA A URGÊNCIA EM COLOCAR OS MÉDICOS A PARTILHAREM INFORMAÇÃO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA Vitor Silva/Medesign

A introdução das
novas tecnologias
de informação nos
cuidados de saúde
serviu de mote à
conferência realizada em 2 de Novembro no Centro
de Cultura e Congressos da SRNOM. Eduardo Vigil, chefe de documentação do Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevilha, introduziu
as questões da inteligência clínica baseando-se na
evidência de que “ter sistemas de informação mais
eficientes significa uma saúde mais eficiente”.
O exemplo paradigmático desta nova dinâmica é
a digitalização do historial clínico dos pacientes.
“Não é ficção científica, está a acontecer. Podemos ter toda a informação clínica que precisamos,
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INFORMAÇÃO
QUE CONDUZ A
CONHECIMENTO

disponível em rede”, sublinhou Vigil, para quem a
tecnologia permitirá “cometer menos erros e trabalhar com maior segurança”.
O cardiologista reconheceu existirem ainda diversas resistências à adopção de novas tecnologias e
ciências, como a bioestatística, mas aponta um caminho de abertura: “o espectro tem de ser mais
amplo do que aquele com que trabalhamos hoje e
não o vamos conseguir se continuarmos a excluir os
bioinformáticos e até os informáticos”.

HISTÓRIA
CLÍNICA
UNIFORME
Eduardo Vigil passou
da teoria à prática, fazendo uma ligação em
tempo real ao sistema
informático do “Virgen del Rocío”. Depois
de revelar alguns pormenores do sistema,
o convidado alertou
para a necessidade de
uniformizar os dados
clínicos de um paciente, tendo em conta que “não
podemos ter uma história clínica de enfermaria,
outra de fisioterapia e outra de cardiologia”.
O ponto mais importante para Eduardo Vigil é o
diálogo permanente que a era digital pode introduzir na comunidade médica. “Os pacientes estão
23 horas e 55 minutos com os enfermeiros e apenas
5 minutos com os médicos. Temos de saber o que
se passou naquele período e de deixar de trabalhar isoladamente. A isto chama-se a “sala digital”,
sustentou.

António Oliveira e Silva, ex-director clínico do Hospital São
João e um dos presentes no painel de debate, corroborou algumas das ideias defendidas pelo
orador e relevou a importância
de “termos informação que nos
leve ao conhecimento”.
O actual director do Hospital
de Valongo sublinhou o desafio que se coloca em “sermos
melhores ao menor custo”, o
que pressupõe “sistemas com indicadores qualitativos e quantitativos”. Oliveira e Silva concluiu,
denunciando uma “certa defesa corporativa” nesta
questão, particularmente no âmbito da avaliação:
“estes sistemas de gestão da informação colocam-nos sob observação e avaliação, e ninguém gosta
de ser avaliado”.

DOENTE PROPRIETÁRIO
E HOSPITAL GUARDIÃO
O presidente da Associação Portuguesa de Informática Médica, Altamiro Costa Pereira, introduziu o tema incontornável da propriedade intelectual e da confidencialidade dos dados. “Até que
ponto isto pode ser feito por qualquer profissional?”, questionou. Javier del Rio, chefe do serviço
de gestão de projectos de sistemas de informação
do Serviço Galego de Saúde, partilhou o problema,
sugerindo “uma estratégia para controlar os dados
de ambulatório”.
Eduardo Vigil respondeu às dúvidas, mostrando as
regras definidas pelo sistema do Virgen del Rocío:
“só podem aceder aos dados os médicos da unidade em actuação e com permissão do Chefe de
Serviço. Se queremos dados de outro serviço, temos
de apresentar um projecto de investigação”. Oliveira
e Silva voltou a solicitar a Vigil um esclarecimento
sobre a propriedade dos dados e o médico espanhol
respondeu afirmando que “a história física é do hospital, os dados são do paciente”.
Um dos elementos da plateia que interveio no debate sustentou que “o doente é proprietário dos
registos clínicos e o hospital o seu guardião”. Rui
Guimarães, director da Unidade Integrada de Gestão de Processos Documentais (UIGPD) do Hospital
São João criticou, nesse âmbito, o papel dos tribunais, “que são os primeiros a infringir”, ao acederem
a informação confidencial. n
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DOAÇÃO DO SANGUE DO CORDÃO
UMBILICAL ULTRAPASSOU AS EXPECTATIVAS

MÉDICOS AJUDARAM
NO SUCESSO DOS
PRIMEIROS 15 MESES
DA LUSOCORD
AO FIM DE 15 MESES DE VIDA, O LUSOCORD
TEM QUASE SEIS MIL AMOSTRAS CRIOPRESERVADAS. O SUCESSO DO BANCO PÚBLICO
DE CÉLULAS ESTAMINAIS DO CORDÃO UMBILICAL ULTRAPASSOU AS EXPECTATIVAS,
GRAÇAS À ADESÃO DOS PAIS, MAS TAMBÉM
À INFORMAÇÃO PRESTADA POR MÉDICOS E
ENFERMEIROS. PARA HOMENAGEAR OS “CIDADÃOS DE FRALDAS”, A CASA DO MÉDICO
RECEBEU O 1.º ENCONTRO DE BEBÉS DADORES DE CÉLULAS ESTAMINAIS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Nem as melhores expectativas faziam prever que 15
meses após a entrada em funcionamento, o banco
público de células estaminais tivesse criopreservado 5600 amostras. Uma ideia repetida várias
vezes pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel
Pizarro, durante o 1.º Encontro de Bebés Dadores

de Células Estaminais, promovido pelo Centro de
Histocompatibilidade do Norte, no passado dia 8 de
Dezembro, na Casa do Médico. “Imaginávamos que
no primeiro ano podíamos atingir as três mil amostras. A adesão dos portugueses foi muito superior ao
que nós contávamos e isso também se ficou a dever
à adesão dos profissionais de saúde, na divulgação
deste projecto”, elogiou Manuel Pizarro. Embora
tenha admitido que nem todas as instituições públicas de saúde estavam preparadas para responder ao
processo de recolha das células estaminais, o secretário de Estado preferiu valorizar o empenhamento
dos profissionais e o acto de dádiva dos pais.
As dificuldades foram também assumidas por Helena Alves. “Muitos pais deixaram as esposas e os
filhos acabados de nascer para entregar o kit ao
banco, de forma a preservar as células em óptimas
condições”, elogiou, em forma de agradecimento,
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cordão umbilical. As que não foram congeladas, explicou Helena Alves, são igualmente
importantes na área da investigação. “É um
passo importante, pois há todo um trabalho
que pode e está a ser desenvolvido no campo
da medicina regenerativa e que se pode revelar crucial nos próximos anos, no âmbito das
investigações em curso”, salientou.

“SOU DADOR
DESDE QUE NASCI”

a directora do Centro de Histocompatibilidade do
Norte, local onde esta sedeado o Lusocord.
Questões logísticas à parte, Helena Alves acredita
que os profissionais de saúde, em particular os médicos, estão sensíveis quanto à questão da dádiva.
De qualquer das formas, referiu em declarações
à revista Nortemédico, “queremos promover uma
maior articulação interna e de integração do trabalho realizado nas salas de partos e nas consultas
pré-natais sobre a questão da doação das células
estaminais”.
Já o presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, José Pedro Moreira da Silva,
mostrou-se satisfeito com “o contributo que tem
sido dado pela comunidade médica, ao incentivar
as pessoas a serem dadoras”. “Tem de haver vontade
de ser dador. Mas também é verdade que as pessoas
aconselham-se, muitas vezes, com os médicos da
sua confiança e, neste sentido, é extremamente importante o papel que o médico pode e deve assumir
no aconselhamento”, aludiu.
No total e nos primeiros 15 meses de actividade, o
Lusocord recolheu 11500 amostras de células do

Foi para homenagear os “cidadãos de fraldas” que se realizou este 1.º Encontro de Bebés Dadores, numa cerimónia apoiada pela
SRNOM.
Os milhares de pais que já aderiram ao Lusocord pensaram, talvez, nesta frase. Isabel,
a mãe que há uns anos desencadeou uma
campanha de solidariedade para a dádiva de
medula óssea para a filha, Inês, lembra: “todos são potenciais candidatos a salvar uma
vida. Eu sei o que é a angústia de procurar
um dador para uma filha e não o ter”.
Guilherme tem oito meses. A Carolina e a
Maria João também ainda não atingiram o
ano de idade, mas os três têm em factor em
comum: “Sou dador desde que nasci”. A opção foi, claro, dos pais. Depois de ter criopreservado as células estaminais do primeiro
filho num banco privado, Mónica Simões
optou, agora, pelo Lusocord. “Penso que não
é uma decisão tão egoísta, porque podemos estar a
contribuir para o bem-estar de mais pessoas. Por
outro lado, continua a ser uma garantia para o Guilherme, caso aconteça alguma coisa no futuro”.
Patrícia Martins também considera importante
contribuir. “Amanhã podemos ser nós a precisar”,
justifica. Teve a pequena Maria João no Hospital
de Santa Maria da Feira. Recorda que foi através
das enfermeiras que ouviu, pela primeira vez, falar
no Lusocord. “Apesar de ter recebido esta informação, acho que ainda existe pouca divulgação sobre
a existência de um banco público em Portugal”,
aponta. De qualquer das formas, não se mostra arrependida: “Correu tudo muito bem. Recebemos o
kit e na altura do parto estava tudo preparado”.
Dentro em breve, estes cidadãos de fralda serão
também cidadãos do mundo. Terminada a fase
de quarentena das unidades congeladas, em 2011
parte das amostras criopreservadas no Lusocord
estarão disponíveis a nível internacional, o que
significará que doentes de todo o mundo poderão
encontrar nos pequenos dadores portuguesas uma
solução para a vida. n
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MIGUEL LEÃO
REITERA
IMPORTÂNCIA DO
SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE
NUM JANTAR-DEBATE ORGANIZADO PELO MOVIMENTO
DOURO LITORAL, O EX-PRESIDENTE DA SRNOM, MIGUEL
LEÃO, COLOCOU A DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE
SAÚDE COMO UM DOS EIXOS IDEOLÓGICOS ESSENCIAIS
DAQUELE GRUPO DE REFLEXÃO POLÍTICA. O ENCONTRO,
SUBORDINADO À QUESTÃO DOS CÍRCULOS UNINOMINAIS, CONTOU COM A PRESENÇA DE ANTÓNIO JOSÉ
SEGURO E PEDRO SANTANA LOPES, QUE DEFENDERAM
VÁRIAS REFORMAS NO SISTEMA POLÍTICO PORTUGUÊS.

Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA António Pinto

JANTAR-DEBATE
ORGANIZADO PELO
MOVIMENTO DOURO
LITORAL JUNTOU VÁRIAS
PERSONALIDADES PARA
DISCUTIR OS CÍRCULOS
UNINOMINAIS
n

A Fundação Cupertino de Miranda acolheu, no
início de Novembro, um jantar-debate organizado
pelo Movimento Douro Litoral (MDL) sobre círculos uninominais. No discurso de abertura, Miguel
Leão, vice-presidente daquele movimento político
e ex-presidente da SRNOM, abordou o posicionamento ideológico do MDL e definiu a preservação
de “instrumentos de solidariedade, regulados pelo
Estado” como ponto essencial. Entre estes, destacou a “segurança social e a existência de um SNS
de características universais, em que todos pagam
através dos seus impostos, independentemente do
respectivo estado de saúde ou doença”.
Miguel Leão acrescentou a sua “preocupação” pelo
facto do debate “intra e interpartidário vir a desaparecer” e denunciou o “desconhecimento” que os
representantes políticos têm dos representados.

PRIMEIRO OS
PARTIDOS, DEPOIS
OS ELEITORES
André Freire, o primeiro convidado a intervir sobre
os círculos uninominais, admitiu existir em Portugal “um excesso de partidocracia” que faz com que
os “deputados se preocupem primeiro em agradar
às lideranças partidárias” e depois aos eleitores. Reconhecendo “virtudes e defeitos” ao sistema político nacional, o conhecido politólogo e professor do
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“OS PARTIDOS SÓ VÃO EVOLUIR
QUANDO A SOCIEDADE FOR
MAIS EXIGENTE”
O vice-presidente do MDL, José Paulo
Carvalho, falou à Nortemédico sobre a adesão
da comunidade médica ao movimento e sobre
as ideias que presidiram à criação de um novo
fórum de intervenção política.

ISCTE, valorizou o multipartidarismo por ser o método mais participativo e apresentou alternativas
complementares.

LIBERDADE DE VOTO
AOS DEPUTADOS E
CÂMARA ALTA
Uma das propostas de André Freire
– o voto preferencial – foi admitida
por António José Seguro como alternativa ao actual
sistema. “Subscrevi este conceito porque as pessoas
podem continuar a votar no partido, mas também
votam no candidato que preferem”, salientou o antigo líder parlamentar socialista. Seguro acrescentou “não ter nada contra os círculos uninominais”,
mas considerou que o actual sistema não está esgotado e pode ser melhorado com várias reformas
como a liberdade de voto nos grupos parlamentares: “a disciplina de voto só é essencial em matérias
de governabilidade ou de contrato eleitoral”.
Coube a Pedro Santana Lopes encerrar os discursos
e defender de forma mais vincada a adopção dos
círculos uninominais. O antigo primeiro-ministro
admitiu ser “adepto dos círculos uninominais” e da
redução do número de deputados. “O actual sistema
já prevê uma redução para 180 deputados, que seria um passo significativo, mas podíamos ir mais
longe”, acrescentou Santana Lopes. n

Qual a génese deste movimento?
O MDL nasce pela falta de capacidade crítica
da sociedade civil, que não pode estar constantemente a dizer mal do poder instituído e não
fazer nada de verdadeiramente alternativo. Os
partidos só vão evoluir quando a sociedade for
mais exigente e apresentar propostas sólidas.
É neste quadro que nasce o MDL, com o impulso
decisivo do José Luís Mateus e do Dr. Miguel
Leão, ao qual várias pessoas foram aderindo.
Curiosamente com grande adesão da parte da
comunidade médica…
Há vários médicos que fazem parte dos órgãos
fundadores e dirigentes, o que revela que são
pessoas com grande capacidade participativa
e uma noção concreta do importante papel social que desempenham. A política não se faz
apenas de pragmatismos e tecnocracias. Faz-se
também de valores e princípios como a ética e a
defesa da vida.
A designação do movimento remete para
uma região específica, o Douro Litoral. Foi
uma forma de se assumirem claramente
pró-regionalização?
A designação não foi aleatória. Somos um movimento claramente pró-regionalização. Não queremos fragmentar o país, não queremos criar
divisões regionais, queremos pensar na reorganização administrativa do país e em aproximar
os centros de decisão dos eleitores. Isso pode
conseguir-se através dos círculos uninominais ou
da regionalização.
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DEBATE “COMO COMBATER
O DESPERDÍCIO?” JUNTOU
ADMINISTRADORES HOSPITALARES

“PRIMEIRA MEDIDA
SERÁ ACABAR
COM ACSS”
NUMA ALTURA EM QUE O DISCURSO POLÍTICO ESTÁ CENTRADO NO “COMBATE
AO DESPERDÍCIO”, A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHARIA DA SAÚDE PROMOVEU UM DEBATE SOBRE ESTE TEMA QUE JUNTOU A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS, ADMINISTRADORES
HOSPITALARES E O PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO IBERO-AMERICANA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JOSÉ SOTO.
PARA MIGUEL GUIMARÃES NÃO EXISTEM
DÚVIDAS DE QUE SÓ A APOSTA NA QUALIDADE PODE DITAR A REDUÇÃO DE CUSTOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

O presidente do Conselho de Administração do
Hospital de S. João, António Ferreira, defende, como
primeira medida de reforma no combate ao desperdício, o encerramento da Administração Central do
Sistema de Saúde (ACSS). “Será a primeira medida a
tomar para acabar com o desvio de dinheiro e com
o despesismo”, criticou, durante um debate promovido pela Associação Portuguesa de Engenharia da
Saúde sobre “Como combater o desperdício?” que
decorreu no passado dia 12 de Janeiro, no Hospital
de Santo António, no Porto.
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Bastante cáustico relativamente aos cortes em curso,
e já depois de ter referido ser impossível ao Hospital
de S. João reduzir 15 por cento de custos, tal como
solicitado pelo Ministério das Finanças, António
Ferreira criticou as ferramentas que actualmente
estão à disposição dos gestores, chegando mesmo a
classificar o actual modelo de gestão de “caricatura”,
nomeadamente por não permitir flexibilidade na
gestão dos recursos humanos. Além disso, lamentou as discrepâncias de financiamento entre Norte
e o Sul. Segundo assinalou, cada cidadão doente
da Região de Lisboa e
Vale do Tejo teve direito,
no Orçamento de Estado
de 2010, a 1235 euros
por ano, enquanto que os
gastos com os doentes da
zona de influência da Administração Regional de
Saúde (ARS) do Norte se
fixaram apenas nos 735
euros por ano. Uma discrepância que se estende
a outros domínios: os três
maiores hospitais da região de Lisboa e Vale do
Tejo tiveram um financiamento 47 por cento
superior ao Hospital de
S. João, Santo António e
Gaia juntos, embora a
produtividade tenha sido
30 por cento inferior. A
somar, “grande parte dos
administradores dos três
hospitais da região de
Lisboa têm ordenados
francamente superiores
aos do Norte. Portanto,
fica provado que quanto
mais se paga, maior é a
ineficiência”, ironizou,
numa alusão a uma das
mensagens proferidas por
José Soto, presidente da
Organização Ibero-americana de Prestadores de
Serviços de Saúde. É que,
segundo assinalou o também administrador do
Hospital de San Carlos, em Madrid, “nem sempre
quem é mais bem pago é mais produtivo”. “Está
provado que o que mais motiva os profissionais não
é o reconhecimento interpares, nem sequer o poder.
É sim, o sentido de pertença, o sentir-se parte de

um grupo, de uma família”, sublinhou, acrescentando que os índices de produtividade e eficiência
poderão aumentar se as pessoas forem consideradas como parte do negócio. Por isso, advogou, “há
que procurar “sócios” e não trabalhadores”. Ainda
no combate ao desperdício, José Soto considerou
extremamente importante “analisar e comparar resultados, de forma a melhorar a competitividade e
a eficiência”, bem como “reinventar os hospitais”.
Dando o exemplo do
seu, em Madrid, José
Soto referiu que foram
“voluntariamente, formadas unidades de gestão clínica”. Resultado?
“Somos mais baratos em
quase 80 por cento dos
processos”.
Miguel Guimarães, recém-eleito presidente da
SRNOM, também criticou a opção do Governo
em reduzir os custos em
15 por cento. “Os hospitais não são todos iguais
e, por isso, não é possível exigir esta redução
a todos por igual”, sustentou. Em contrapartida,
Miguel Guimarães desafiou o Governo a definir
prioridades, pondo de lado as grandes obras públicas, e valorizando matérias como a Saúde e a Educação. “Estas deverão ser as prioridades absolutas”,
defendeu. Neste sentido, e para além de defender o
papel “importantíssimo” dos médicos na governação clínica, o responsável acredita que a Ordem dos
Médicos pode ter um importante papel a desempenhar nesta área, no sentido de promover e avaliar
a qualidade dos cuidados de saúde que são prestados. A melhoria da qualidade, salientou, “significará
uma diminuição de custos”.
Este debate, que durou cerca de três horas, juntou
ainda muitos outros administradores hospitalares,
nomeadamente Pedro Esteves, presidente do Centro Hospitalar do Porto, Henrique Capelas, presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Nordeste, Franklim Ramos, director
Clínico da Unidade Local de Saúde do Alto Minho,
João Ferreira, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, Torcato Santos, presidente do Conselho
de Administração da ULS Matosinhos, Francisco
Miranda Duarte, da administração do Novo Hospital de Braga, Fernando Regateiro, presidente dos
HUC (Hospitais da Universidade de Coimbra), e
Rosa Reis Marques, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Coimbra. n
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NOTÍCIAS

CONSELHO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO

NOVA SEDE PARA O
DISTRITO MÉDICO
DE VIANA
O NATAL CHEGOU UM DIA ANTES AO DISTRITO MÉDICO DE VIANA DO CASTELO. DIA
23 DE DEZEMBRO MARCOU O VIRAR DE PÁGINA DA INSTITUIÇÃO COM A COMPRA DO
NOVO EDIFÍCIO SEDE, SITUADO NO CENTRO
DA CAPITAL DO ALTO MINHO. O DISTRITO
MÉDICO PASSOU, ASSIM, A DISPOR DE UM
ESPAÇO PRÓPRIO PARA DESENVOLVER AS
SUAS ACTIVIDADES E SERVIR DE PONTO DE
ENCONTRO A TODOS OS SEUS MEMBROS.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Nuno Almeida/Medesign

No acto notarial, compareceram
diversas individualidades da Ordem dos Médicos. Desde logo, o
Bastonário Pedro Nunes, o presidente do Conselho Regional Norte,
José Pedro Moreira da Silva e o seu
sucessor, Miguel Guimarães. Para
além, destes responsáveis, estiveram presentes vários elementos do Distrito Médico
de Viana que não quiseram deixar de se associar ao
momento, como Nelson Rodrigues, Alberto Midões
e Diana Guerra.
Concluída a celebração da escritura, o presidente
do Conselho Distrital, Nélson Rodrigues, valorizou
a aquisição de uma nova sede, afirmando, porém,
que o mais importante chegará com o tempo. “Esta
sede representa um local de encontro para os médicos, o que por si só é importante, mas o que é
verdadeiramente importante é o que se faz a seguir
com ela. Para já, é apenas um edifício”, observou.
O especialista em Medicina Geral e Familiar do
Centro de Saúde de Darque apontou diversas pistas
para o futuro do espaço, sendo que o primeiro é a
necessidade de este se tornar “um meio para que se
faça alguma coisa pela Medicina do Alto Minho”.
“Há que recheá-lo com atitudes e comportamentos
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“FIZEMOS ALGUMAS
COISAS SEM SEDE,
AGORA PODEMOS
FAZER BASTANTE MAIS”
que representem o que é ser médico” reforçou o dirigente do CD de Viana do Castelo.
Nelson Rodrigues reiterou a intenção de
dinamizar a nova casa do Distrito Médico
a que preside com a prestação de apoio administrativo e jurídico, bem como a criação de um auditório e de uma sala de formação. “Queremos continuar a debater os
mais diversos assuntos de interesse para
os médicos e ter também uma parte cultural”, acrescentou. Todas as valências que o
espaço tiver, não estarão disponíveis, como
recordou Nelson Rodrigues, antes de se
“adaptar o espaço disponível à função que
pretendemos”. “Esse, para já, é o principal
objectivo”, sustentou.
Prestes a iniciar um novo mandato, o presidente do Conselho Distrital reflectiu sobre o trabalho feito e antecipou os principais objectivos do triénio que se aproxima.
“No mandato anterior, não tínhamos
sede e penso que fizemos algumas coisas.
Agora, com estes espaços podemos fazer
mais. Queremos organizar o Distrito Médico em termos administrativos e manter
o trabalho que temos vindo a desenvolver,
adequando-o às exigências dos novos tempos. O exercício da Medicina tem, necessariamente, de se adaptar à realidade do seu
tempo”, reflectiu. n

DISTRITO MÉDICO DE VIANA DO CASTELO EM VIAGEM AO JAPÃO

As Ordens com representação em
Viana do Castelo (Ordens dos Médicos,
Economistas, Advogados e Engenheiros)
juntaram-se para uma viagem ao Japão
no último mês de Agosto. O grupo

de 38 elementos visitou, ao longo de
13 dias, algumas das maiores cidades
japonesas e teve ainda oportunidade
de conhecer alguns dos costumes mais
tradicionais do Japão antigo.

A visita ao país do sol nascente despertou o interesse da comitiva para novas
experiências conjuntas, estando já em
preparação uma nova viagem em 2011.
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CULTURA

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
DE AURELIANO DA FONSECA
NO CENTRO DE CULTURA E
CONGRESSOS

IMAGENS QUE
CONTAM HISTÓRIAS
DE UMA VIDA
MAIS DE 200 FOTOGRAFIAS CONTAM A HISTÓRIA DA VIDA DE AURELIANO DA FONSECA.
NUMA GRANDE EXPOSIÇÃO NO CENTRO
DE CULTURA E CONGRESSOS DA CASA DO
MÉDICO, O DERMATOLOGISTA MOSTROU
O SEU ACERVO FOTOGRÁFICO NA ÁREA
CLÍNICA, MAS TAMBÉM AS IMAGENS “DE
OCASIÃO”. POR DETRÁS DE CADA IMAGEM,
HÁ HISTÓRIAS A DESCOBRIR. A INAUGURAÇÃO DECORREU NO DIA 15 DE OUTUBRO E
A NORTEMÉDICO ESTEVE LÁ.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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Começou a fotografar nos tempos de estudante,
na Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto e já em 1945 levava a máquina fotográfica
para o consultório, pois cedo descobriu que
estava perante um instrumento de trabalho
essencial. “A dermatologia é uma especialidade
exterior. É através da imagem que chegamos a
um diagnóstico, muito embora exista sempre
uma causa interna. Por isso, quando iniciei as
consultas, comecei a fotografar os casos que, do
ponto de vista clínico, considerava mais interessantes”, recorda Aureliano da Fonseca. Um
hábito que manteve religiosamente ao longo
do seu percurso profissional e que ainda hoje
repete: “Actualmente, ainda tenho uma máquina fotográfica no consultório que utilizo
sempre que considero relevante”. Resultado?
Um acervo de quatro mil fotografias de registos clínicos de dermatopatias, verdadeiramente
impressionantes, algumas das quais partilhadas numa exposição realizada no Centro de
Cultura e Congressos da Casa do Médico, entre
15 e 30 de Outubro. “Escolhi aquelas que me
pareceram ter maior impacto figurativo e em
termos de imagem”, justifica.

As 140 imagens que, neste período,
deram vida às paredes do Centro foram, ainda, as mesmas utilizadas como
ferramenta pedagógica. Durante o período dedicado ao exercício da docência na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o dermatologista
abordou os casos teóricos, com casos
reais. Não há dúvidas, realça, “que estas fotografias ajudaram, sobretudo, na
parte do ensino. Foi muito importante
mostrar as imagens, enquanto falava
nos casos clínicos”.
Paralelamente, Aureliano da Fonseca passou a utilizar a máquina como hobby. É desta forma que
surge a segunda parte da exposição. “Fotografias
de Ocasião. Olhei – gostei – fotografei” é o título
dado às 80 imagens que eternizam momentos como
“A findar o dia”, “Varandas de Miragaia”, “Troncos
de árvores” ou “Celeiro Minhoto”. E quando lhe
perguntámos o que mais prazer lhe dá fotografar,
Aureliano da Fonseca responde sempre da mesma
forma: “Olhei, gostei, fotografei”. “Hoje, fotografo
sempre que posso. Não faço sempre tudo o que
quero, porque cada fotografia que tiro é resultado
de um estudo demorado e pensado”, complementa.
Aos 95 anos, o dermatologista mantém uma memória excepcional e, por detrás de cada imagem,
relembra as histórias que, também, contam a sua
vida. Depois de nos últimos anos ter sido uma presença assídua na exposição Artemédica, organizada
pela SRNOM, Aureliano da Fonseca aceitou realizar
esta mostra, após de ter sido desafiado por dois
colegas médicos, seus antigos alunos. “Como a fotografia de dermatologia era um pouco monótona,
porque não interessa a toda a gente, decidi juntar a
vertente da fotografia de ocasião”. E é isso que aqui
mostro, concluiu. n
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CULTURA

EXPOSIÇÃO
NA CASA DO
MÉDICO

PINTURA DE
MÁRIO BOURBON
PIMENTEL E
PAULA CRUZ
POUCO MAIS DE UM ANO APÓS A SUA PRIMEIRA GRANDE EXPOSIÇÃO EM PORTUGAL,
MÁRIO DE BOURBON PIMENTEL VOLTOU
À CASA DO MÉDICO. MAS DURANTE ESTE
INTERVALO TEMPORAL NÃO ESTEVE PARADO, TENDO SIDO SELECCIONADO PARA
O GRANDE PRÉMIO DOS ARTISTAS FRANCESES, NO GRAND PALAIS, EM PARIS, E TENDO
MARCADO PRESENÇA NO PATRIMÓNIO
MUNDIAL DA ARTE, EM ANVERS. EM NOVEMBRO, NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS, O TAMBÉM CONHECIDO COMO
CONDE DE BENAVENTE INAUGUROU UMA
MOSTRA, EM CONJUNTO COM A PINTORA
PAULA CRUZ.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto e Vitor Silva (VS)

POR DETRÁS DE
UM QUADRO,
HÁ SEMPRE UMA
HISTÓRIA
Cada tela tem um significado especial, uma luz que nos preenche
a alma e um significado que a descrição apaixonada do autor nos
faz procurar, através do seu/nosso
imaginário. A segunda exposição
de Mário de Bourbon Pimentel na
Casa do Médico, em Novembro de
2010, voltou a superar as expectativas. Uma explosão de cores em cada trabalho, fruto
do fluir do pincel, mas também do estado de espírito do artista. “Deixo as coisas saírem livremente.
Perguntam-me, frequentemente, se existe alguma
temática por detrás da minha pintura. A verdade,
é que a minha obra nasce do meu estado de espírito e a sua leitura depende da sensibilidade de
quem a vê, analisa e interpreta”, descreve o Conde
de Benavente. “Chez Madame Arthur” é o retrato
desta interpretação. A história centra-se nas duas
figuras – uma masculina e outra feminina – que
parecem surgir de um mesmo corpo. “A ideia surgiu de um restaurante parisiense, muito na moda,
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que é frequentado especialmente por casais
com idades a rondar os
50 anos. Funciona sempre ao jantar e é conhecido pelo espectáculo
de travestis que cantam e dançam música
francesa. Daí surgiu a ideia de construir
um corpo feminino que acaba por derivar
na cara de um homem e de uma mulher”,
revela.
Por trás de um quadro, há sempre uma
história. Passariam horas para as contar a
todas. Certo é que a sua pintura é reconhecida internacionalmente. Após Nova Iorque, Paris e outras grandes cidades da arte
na Europa, as obras do Conde de Benavente
têm recebido os mais rasgados elogios da
crítica. Já depois de ter apresentado, pela
primeira vez, a sua obra em Portugal, na
Casa do Médico, em 2009, Mário de Bourbon Pimentel foi seleccionado para o grande prémio dos
artistas franceses, em 2010, que decorreu no Grand
Palais, em Paris, tendo ainda sido convidado a participar, no mesmo ano, no Património Mundial da
Arte, em Anvers, com duas das suas obras. “É um
prestígio. Trata-se de uma exposição que reúne
obras artistas conceituados de todo o mundo e que
são seleccionados”, advoga.
Embora se mostre descontente com a receptividade
do seu trabalho em Portugal, em termos comerciais – “apesar do número de pessoas que visitaram a exposição, a verdade é que as vendas não

têm reflectido a procura”, lamenta
–, o artista, também médico, levou
à mostra da Casa do Médico uma
produção de quatro serigrafias de
quadros seus: “Labyrinthe”, “La
Chancelle”, “L’inconnu” e “La Crucifixion”. “São 50 exemplares assinados e numerados de cada quadro que contêm,
ainda, gravadas
as minhas armas”,
explica.
A par das suas
obras, Mário de
Bourbon Pimentel juntou a esta
mostra um trabalho especial. Um
pequeno quadro
da sua mãe, Maria
Hélène de Bourb on P i mentel.
“Foi uma forma
de a homenagear”,
justifica.
Depoi s de ter
construído a sua carreira profissional em Paris,
como patologista oral e membro do conselho científico do conceituado Instituto Pasteur, Mário de
Bourbon Pimentel continua a ser reconhecido na
cidade luz. Recentemente, como revelou à Nortemédico, foi convidado a integrar a Academia de
Medicina francesa, pelo seu percurso profissional.
“Fiquei muito honrado e orgulhoso, pois este convite não é extensivo a todos os médicos franceses”,
congratula-se.

PAULA CRUZ, EM TONS DE
PRETO E VERMELHO
A mostra que realizou na Casa do Médico foi feita
em conjunto com Paula Cruz. “A pintura vivencio-a visceralmente. Evoco a emoção sentida a cada
momento. O Absoluto, o toque espiritual, a cura é
parte abrangente ao gesto interactivo do conhecimento e da busca de mim própria”. É desta forma
que a artista descreve o seu trabalho, onde o preto
e o vermelho continuam a ser as cores dominantes:
“O preto tem muito a ver com sabedoria. Trata-se de
uma cor que condensa as outras. Tem também a ver
com o oculto e o inconsciente. O vermelho é a vida,
é a paixão, é a força”, resume. n
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CULTURA

EXPOSIÇÃO DE OLHARES SOBRE SI PRÓPRIO

“ROSTO”
ASSINALOU 35 ANOS
DE FOTOGRAFIA DE
MIGUEL LOURO
“ROSTO” É O NOME DA ÚLTIMA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS QUE
MIGUEL LOURO INAUGUROU NA CASA DO MÉDICO. UMA MOSTRA
ONDE A PRESENÇA DO AUTOR DOS “DISPAROS” É PATENTE EM TODAS AS IMAGENS, NUMA EXPOSIÇÃO DE OLHARES SOBRE SI PRÓPRIO. UMA FORMA ORIGINAL DESTE ESPECIALISTA EM MEDICINA
GERAL E FAMILIAR ASSINALAR OS 35 DE ANOS DEDICADOS À ARTE
DE FOTOGRAFAR.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Um conjunto de fotografias toma o rosto
como fio condutor.
Assim começa a história desta exposição
inaugurada por Miguel Louro no dia 16 de Novembro, na Casa do
Médico. No ano que assinalou 35 anos de fotografia, o autor, também médico de profissão, decidiu,
mais uma vez, ser original e produzir uma auto-exposição de olhares sobre si próprio, em situações
de viagem por este mundo fora, por dentro de seu
país e no íntimo de sua cidade. Mas o que leva um
fotógrafo a expor-se perante as objectivas, quando
todos os outros tentam ficar por detrás da câmara?
“Qualquer exposição deve ter um ponto de partida.
Gosto de ser original e, por isso, optei por escolher
um tema que nunca vi ser explorado”, justifica Miguel Louro.
O resultado é “Rosto”, um conjunto de fotografias
“divertidas, onde o jogo de espelhos e de sombras
eterniza situações singulares, tirando partido do

desejo secreto que o fotógrafo sempre teve, o de
captar os caminhos inversos ao seu ofício de olhar
em frente e de se focar nos outros”, analisa José
Machado, amigo do autor e responsável pela elaboração dos textos que acompanham as fotografias de
Miguel Louro.
Nessas variações sobre “mim”, como caracteriza o
especialista em Medicina Geral e Familiar, o preto
e o branco “asseguram a tradição da história da
fotografia se fazer representar, com a preocupação
de acentuar o rigor formal e manter uma estética
de nostalgia sobre aprendizagens e experimentações anteriores”. Um caminho de celebração de 35
anos na arte da fotografia. Miguel Louro tem 54
anos, é médico desde 1982, trabalha em Braga e tem
captado fotografias um pouco por todo o mundo.
“Adoro a minha profissão. Adoro ser médico de
Medicina Geral e Familiar de manhã, estar nas fábricas no âmbito da Medicina de Trabalho à tarde,
e exercer medicina no meu consultório, à noite. A
fotografia é a minha opção de viagem, de sair da
vida intensa do trabalho”, conclui. n
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EXPOSIÇÃO COLECTIVA

GALERIA
QUADRADO AZUL
LEVOU ARTE AOS
MÉDICOS
LEVAR A ARTE FORA DE PORTAS. FOI ESTE O MOTE QUE LEVOU
MANUEL ULISSES, DA GALERIA QUADRADO AZUL, A ORGANIZAR UMA EXPOSIÇÃO COLECTIVA NA CASA DO MÉDICO.
A NOMES CONSAGRADOS COMO OS DE JOSÉ DE GUIMARÃES,
ÂNGELO DE SOUSA E HUGO CANOILAS JUNTARAM-SE AS NOVAS
APOSTAS, COMO O EXEMPLO DE
CARLOS AMARAL, NUM TOTAL DE
15 OBRAS EXPOSTAS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Os médicos continuam a ser bons apreciadores de
arte. Mas a pensar na falta de tempo que por vezes, os impossibilita de visitar exposições, a Galeria
Quadrado Azul promoveu uma mostra num espaço
especial. “A ideia consistiu em levar a arte fora de
portas. Os médicos têm pouco tempo para visitar as
galerias e na Casa do Médico acabam por participar
em diferentes iniciativas, como colóquios ou conferências, que podem constituir uma oportunidade
para visitar a exposição”, explica à revista Nortemédico Manuel Ulisses, da Galeria Quadrado Azul,
justificando, assim, a origem deste projecto. Por
isso, acrescenta, “esperamos que esta experiência se
possa repetir”.
A mostra colectiva, inaugurada a 19 de Novembro, reuniu 15 trabalhos de artistas de renome internacional e outros menos conhecidos do grande
público, mas que, de acordo com Manuel Ulisses,
começam a mostrar valor. A escolha das obras
em exposição, explica, “teve como critério o facto

de haver alguma ligação entre si, mas também
a vontade de mostrar o trabalho de jovens artistas, como Carlos Amaral, lado a lado com nomes
consagrados”.
As grandes diferenças reflectem-se, contudo, no
valor comercial das obras. Um quadro de José de
Guimarães, por exemplo, podia variar entre os 35
e os 42 mil euros e um de Ângelo de Sousa poderia atingir os 22.500 euros. Ainda em ascensão, os
trabalhos de Carlos Amaral apresentava preços na
ordem dos 1600 euros. Mas, em tempo de crise,
são os mais caros ou os mais baratos a registar uma
maior procura? “Depende do que os apreciadores
ou investidores em arte procuram. Os nomes consagrados, obviamente, nunca perderão valor, mas
também começa a haver muita gente interessada
em investir em artistas menos conhecidos, mas com
um futuro promissor”, responde Manuel Ulisses.
Fundada em 1986, a Galeria Quadrado Azul está
sedeada na Rua de Miguel Bombarda, no Porto,
tendo ainda um espaço em Lisboa. O nome surgiu de “K4 O Quadrado Azul” – obra futurista em
forma de folheto da autoria de Almada Negreiros
editada no ano de 1917 em conjunto com Amadeo
de Souza Cardoso e que pretendia ser uma sátira social”. Actualmente, representa artistas portugueses
e estrangeiros, nomes consagrados do panorama
artístico actual, mas também jovens artistas “que,
desde sempre, encontraram na galeria um espaço e
um apoio para o desenvolvimento das suas actividades artísticas”. n
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GALERIA DO PALÁCIO ACOLHEU
EXPOSIÇÃO DE LEVI GUERRA

“SINTOMAS E PROJECÇÕES”
DE UM MÉDICO PINTOR
LEVI GUERRA É MÉDICO, INVESTIGADOR,
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E ARTISTA
PLÁSTICO. AOS 80 ANOS, INAUGUROU
“SINTOMAS E PROJECÇÕES”, O TÍTULO DA
SUA ÚLTIMA EXPOSIÇÃO DE PINTURA QUE
DECORREU NA GALERIA DA BIBLIOTECA ALMEIDA GARRETT, NO PORTO, ENTRE DEZEMBRO E JANEIRO. UMA MOSTRA CULTURAL
QUE PRETENDEU SER UMA VISÃO GLOBAL
SOBRE A SUA OBRA.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

O que se encontra e se mostra na pintura de Levi
Guerra? O texto de apresentação de “Sintomas e
Projecções” começa exactamente com esta questão. A resposta é longa e para a responder é quase
necessário reviver os 80 anos que perfazem a vida
do autor que se fez médico “para aliviar ou cuidar
os doentes”.
A vida, preenchida, de Levi Guerra é recheada de
histórias, umas atrás das outras, em catadupa, fazem-nos ficar parados, no tempo, apenas para as
ouvir. Como aquela que o fez marcar, para todo o
sempre, que era médico que queria ser. “De facto, a
entrada do Sr. Dr. Costa no meu quarto transmitiu-me uma alegria indizível, sobretudo pelo alívio
que trouxe à minha Mãe. E vi-me tomado por este
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pensamento forte: Ser médico
é o que quero ser na vida!
Nunca mais esqueci esse facto,
este quase compromisso que
assumi perante mim mesmo,
qual luz que brilhou e não mais
se apagou”.
Cedo Levi Guerra percebeu
que seria médico. E foi. Mas
também cedo, Levi Guerra percebeu que pintar lhe trazia “a
repetição dos estados de alma”
que viveu durante as experiências nos laboratórios de ciência.
Como explicou à revista Nortemédico numa entrevista concedida em 2000, foi com mais
de 20 anos de vida profissional
ligada à Medicina que a pintura
o atraiu: “Não como um hobby,
mas como a alternativa que se
me oferecia nela projectar todas as facetas adquiridas na vivência da minha actividade clínica e, especialmente, da experiência de investigação científica
laboratorial adquirida durante cerca de oito anos
nos EUA, em França e na Dinamarca e que, chegado
ao meu país, não pude continuar”, explicou, nessa
altura. Hoje, diz: “A pintura veio preencher em mim
um terrível vazio, agora transformado no encantamento da produção pictórica e criativa”.
“Sintomas e Projecções” pretendeu ser o encontro
entre as duas artes que abraçou ao longo da sua

vida: a de médico, nefrologista, e a de
pintor. “A palavra sintoma é sinónimo
de uma determinada manifestação. Ao
expor-me nesta cidade, estou a revelar
sinais e manifestações que se traduzem
na minha pintura. Por outro lado, cada
pintura tem um conteúdo e uma vida
própria. Desses sintomas surgem causas
e projecções”, explica. De outra forma,
“existe uma projecção causal e consequente” entre a carreira médica e a obra pictórica,
reflectida nesta grande mostra. Por isso, no espaço
expositivo da Galeria do Palácio, duas imagens fortes: a bata imaculada do médico e a bata do pintor,
onde se exibia a sujidade dos pincéis.

PINTURA, AGUARELA…
Os dois comissários da mostra – Paula Pinto e Albuquerque Mendes (mentor da exposição) –, criaram
“Sintomas e Projecções” como se de uma viagem à
vida e obra de Levi Guerra se tratasse. Foram escolhidas 79 pinturas e três dezenas de aguarelas e
vários mostruários de instrumentos clínicos. “Levi
Guerra recorreu ao desenho como elemento de análise para o estudo anatómico do crânio, acerca do
qual fez o doutoramento; usou a ideia da radiografia
enquanto meio revelador do que se não vê a olho
nú, para produzir algumas obras pictóricas; repetiu
paisagens à semelhança de quem analisa gráficos
de dados clínicos; e sonhou com aulas de anatomia
com projecções dos grandes mestres da pintura”,
escreve-se na descrição desta exposição.
E como é que Levi Guerra se caracteriza como
pintor? “Nunca pretendi fixar-me como um pintor
temático. Tudo o que fiz não foi com a intencionalidade de ser artista e a verdade é que as exposições
surgem como uma consequência da vida”, começa
por responder. “Fui um autodidacta e embora entenda que a pintura tem uma parte técnica, o essencial é o espírito, porque a pessoa projecta-se naquilo
que faz”. O público agradece. n
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“TEMAS DE
PEDOPSIQUIATRIA”,
EM LIVRO
OBRA DIRIGIDA A TODOS OS
QUE LIDAM COM A PATOLOGIA
PSIQUIÁTRICA DA INFÂNCIA
NUMA ALTURA EM QUE CELEBRA OS SEUS
75 ANOS E EM QUE ASSINALA, TAMBÉM,
MEIO SÉCULO DE CARREIRA, JORGE MIRA
COELHO LANÇOU, EM CO-AUTORIA COM
A FILHA ALDA MIRA COELHO, “TEMAS DE
PEDOPSIQUIATRIA”. DIRIGIDO A TÉCNICOS,
PSICÓLOGOS E CLÍNICOS QUE LIDAM COM
A PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA DA INFÂNCIA,
O LIVRO ABRAÇA “A DIFÍCIL TAREFA DE AJUDAR A CONSTRUIR O FUTURO”.

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Foi o fundador do Centro de Saúde Mental Infantil
e Juvenil do Porto e desempenhou um papel de relevo na pedopsiquiatra em Portugal, tendo mesmo
sido o responsável pela autonomia da especialidade.
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“ENCONTREI MÉTODOS
FENOMENAIS PARA LIDAR
COM AS CRIANÇAS”

UMA TRANSIÇÃO ENTRE OS
CONHECIMENTOS DE DUAS
GERAÇÕES
Uma vida repleta de casos
clínicos que, ainda hoje, aos
75 anos, o fazem continuar a manter o seu consultório privado. “Temas de Pedopsiquiatria”, o livro
que Jorge Mira Coelho lançou em co-autoria com
Alda Mira Coelho – filha e também pedopsiquiatra –, não pretende ser uma obra de histórias de
casos clínicos. Pretende, antes, ser uma obra que
integra vários conhecimentos e reflexões relevantes sobre a prática da especialidade. “O livro surge
exactamente porque sentimos que existia um vazio
científico relativamente à pedopsiquiatria”, explicou
à Nortemédico Alda Mira Coelho. Dirigido a técnicos, psicólogos e clínicos que lidam com a patologia

psiquiátrica da infância, “pretende-se alertar
para o risco da super-especialização e compartimentação da Medicina e da própria psiquiatria que podem levar a uma abordagem
demasiado redutora”.
Escrito por pai e filha, “Temas de Pedopsiquiatria” procura, também, fazer uma transição entre os conhecimentos de duas gerações.
Nos primeiros capítulos, descreve Jorge Mira
Coelho, “fazemos uma pequena passagem
pela evolução da pedopsiquiatria, reflectindo
sobre a complexidade e falência dos sistemas
de classificação das patologias”. No terceiro
capítulo, “realçamos a importância do desenvolvimento afectivo e da vinculação para
poder compreender melhor as bases em que
se constrói a personalidade”. Nos capítulos seguintes, “abordamos algumas das principais
perturbações que aparecem habitualmente
na consulta de pedopsiquiatria e, por fim,
fazemos referência a
estratégias de abordagem e intervenção
em pedopsiquiatria,
com algumas sugestões originais”.
A par da pedopsiquiatria, Jorge Mira
Coelho sempre dedicou parte da sua
vida às artes, tendo
participado em diversas exposições.
Na mesma altura em
que apresentou “Temas de Pedopsiquiatria”, no passado dia
8 de Janeiro, na Casa
do Médico, Jorge Mira Coelho inaugurou também
uma exposição de desenho e escultura da sua autoria, como forma de comemorar os seus 75 anos,
50 dos quais como médico. Aliás, cedo descobriu
a importância da arte no trabalho psicoterapêutico:
“Encontrei métodos fenomenais para lidar com as
crianças. O desenho consegue ajudá-las a libertarem-se dos problemas e, nesse sentido, conduzem-me a um diagnóstico”. Uma carreira de sucesso,
agora reflectida nos inúmeros convidados que no
dia 8 marcaram presença na Casa do Médico para
cumprimentar Jorge Mira Coelho. n
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TERCEIRO LIVRO
DE JOSÉ ALVES VAI
SER APRESENTADO
NA CASA DO
MÉDICO
SESSÃO IRÁ DECORRER
A 17 DE FEVEREIRO,
PELAS 21H30
“ALMA DE CÃO” É A TERCEIRA OBRA DO MÉDICO
JOSÉ ALVES. COM PREFÁCIO
DE MÁRIO ZAMBUJAL, O LIVRO CONTA A HISTÓRIA DE TRÊS HOMENS
QUE, APÓS UM GRAVE ACIDENTE, “FUGIRAM DO BULÍCIO CITADINO PARA A CALMA
PAISAGEM RURAL, ONDE JERÓNIMO, O
CÃO, SEMPRE PRESENTE, LHES VIRÁ A DAR
RAZÃO PARA FICAR”. A APRESENTAÇÃO DO
LIVRO IRÁ DECORRER NO PRÓXIMO DIA 17
DE FEVEREIRO, PELAS 21H30, NA CASA DO
MÉDICO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

“Não aconteceu nada de estranho no ano em que
ele nasceu”. Foi com esta frase que Francisco José
Pereira Alves iniciou o seu périplo pelo mundo da
literatura: “Olhando para trás, tenho a impressão
que desde a primeira frase percebi que era um texto
para ser publicado, ao contrário de muitos outros
que escrevi”.
Três anos volvidos desde a edição de “Planalto”,
e depois da publicação de “Lua Nova”, em 2008,
Francisco José Pereira Alves lança mais um livro.
“Alma de cão” conta a história de três homens que
se envolvem num mesmo acidente: José, antigo juiz;
Joaquim, motorista do camião que, desgovernado,
embateu na fila de carros; e Júlio, bancário de profissão, que acabou por ser salvo da morte pelo fiel
Jerónimo. “Escusado será dizer que o cão, que também deu entrada no hospital, conheceu tratamento
de excepção. Depois de terem alta, ficaram incapazes de tornar a assumir tanto as suas obrigações
como hábitos anteriores. Fugiram do bulício citadino para a calma paisagem rural, onde Jerónimo, o
cão, sempre presente, lhes virá a dar uma razão para
ficar”, conta-se na sinopse da
obra.
O acidente na Rotunda dos
Produtos Estrela e o mundo
hospitalar abordados no livro
não escondem as origens do
autor. Francisco José Pereira
Alves concorda, mas acredita
que todos os autores escrevem de forma “projectiva”,
mais até do que de forma
“auto-biográfica”. “Escrevo as
minhas experiências, o que
não significa que as situações tenham acontecido comigo. Podem ter acontecido
com outras pessoas, mas eu
acabei por as interiorizar”,
explica. Depois, surge o prazer da escrita. “Sempre que
escrevo, saio da realidade e
vivo essa situação de uma
forma tão agradável que um
dia posso deixar de publicar,
mas nunca irei deixar de escrever”, garante.
As primeiras reacções a “Alma de cão” foram as melhores. Lançado em Novembro de 2010, a primeira
edição do livro esgotou em várias livrarias. E para
que público é dirigido esta obra? “Inicialmente, o
público era composto pelos meus amigos. Com a
publicação do segundo livro começaram a aparecer
ecos de outros leitores. Eu espero que seja uma obra
para todos”, responde.
Publicado pela Oficina do Livro, “Alma de cão” tem
prefácio de Mário Zambujal. A 17 de Fevereiro, pelas 21h30, Francisco José Pereira Alves irá estar na
Casa do Médico, juntamente com Salvato Trigo,
reitor da Universidade Fernando Pessoa, para uma
sessão de apresentação da obra. n
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CECÍLIA FONTES (VOZ) E JOSÉ PARRA
(PIANO) ACTUARAM NO CENTRO DE
CULTURA E CONGRESSOS

MAGIA DO NATAL
INTERPRETADO
PELA MÚSICA
FOI MAIS UM CONCERTO INESQUECÍVEL. A VOZ DA SOPRANO CECÍLIA FONTES FOI ACOMPANHADA, AO PIANO, POR JOSÉ PARRA,
NA INTERPRETAÇÃO DE UM PROGRAMA QUE JUNTOU ALGUMAS
PEÇAS POPULARES E OUTRAS ERUDITAS. O CONCERTO DE NATAL
DO PASSADO DIA 11 DE DEZEMBRO MARCOU MAIS UM SERÃO NO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

O programa de Natal da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM) ficou marcado,
uma vez mais, pelo tradicional Concerto de Natal.
Uma iniciativa que se repete há quatro anos e que,
como explicou à Nortemédico Rui Soares da Costa,
da Comissão de Actividades Culturais e de Lazer da
SRNOM, pretende “dar a conhecer outros géneros
musicais”. “É sempre difícil trazer as pessoas até à
Casa do Médico, mas a verdade é que começamos a
ter um público regular que procura os espectáculos
que promovemos”, enalteceu.
Foi assim que, no passado dia 11 de Dezembro, o
Centro de Cultura e Congressos recebeu Cecília
Fontes (voz) e José M. Parra (piano). Com um programa especialmente concebido para este Concerto
de Natal, o repertório juntou algumas peças populares, como “Nana” (das Siete Canciones Populares
Españolas), a peças eruditas. “Mariä Wiegenlied”
de Max Reger, “Gebet” de Hugo Wolf ou “Wiegenlied” de Brahms foram alguns dos temas que preencheram esta noite. “Os temas deste concerto são,
certamente, universais. Uns falam de amor e de fé,
outros evocam simplesmente sensações de alegria e

de caloroso acolhimento
que todos associamos
ao Natal. Trazem uma
mensagem de diferentes países do mundo:
França, Alemanha, Espanha, Itália e Portugal.
Algumas foram escritas por compositores
conhecidos e célebres,
outras por pessoas do
povo”, explicou Cecília
Fontes. A soprano, de
voz “expressiva”, como é caracterizada por Rui Soares da Costa, estudou em Inglaterra, onde tirou o
doutoramento. Actualmente, é professora de canto
do Conservatório de Música do Porto e uma cantora
com uma “classe de canto pujante”.
José M. Parra é espanhol e marido de Cecília Fontes. Talvez por isso, descreve Rui Soares da Costa,
“fazem um par com uma cumplicidade especial,
quando estão em palco”. Foi, assim, mais um agradável serão na Casa do Médico. n
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MÚSICA DE MÉDICOS

MÚSICA E
MEDICINA TIVERAM
CASAMENTO FELIZ
NA ALFÂNDEGA
O AMBIENTE MAJESTÁTICO DA SALA DO ARQUIVO DA ALFÂNDEGA DO PORTO ACOLHEU UM EVENTO MUITO ESPECIAL
ONDE A MÚSICA E A MEDICINA TROCARAM AFECTOS E CUMPLICIDADES. ALGO, DE RESTO, TIDO COMO “PARTICULARMENTE ESPECIAL” PELO REPRESENTANTE DA COMISSÃO CONSULTIVA DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA SRNOM,
FERRAZ DE OLIVEIRA, QUE RECORDOU, NA APRESENTAÇÃO DO
ESPECTÁCULO, O FACTO DE “EM TODA A HISTÓRIA DA MÚSICA
CONTEMPORÂNEA TEREM EXISTIDO APENAS 5 COMPOSITORES
COM FORMAÇÃO MÉDICA”. UM DELES, PORTUENSE E QUE FOI
O GRANDE PROTAGONISTA DA NOITE: RUI SOARES DA COSTA.

Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA António Pinto

Ferraz de Oliveira acrescentou, a esse respeito, “o
enorme gosto e satisfação”, não apenas pela concretização do evento, como pelo contributo do compositor e médico do Porto.
Dividido em dois actos, o espectáculo abriu com a
composição de Rui Soares da Costa, “Homenagem”
para Orquestra de Arcos, interpretada pela Orquestra do Norte. A peça invoca pequenas re-leituras das
obras de grandes compositores do início do século
XX, de Britten a Ravel, oscilando entre a delicadeza do primeiro andamento (inspirado na Sinfonia
Simples de Benjamin Britten) com a intensidade
da Marcha Final (influência da ópera “O Amor das
Três Laranjas” de Prokofiev).
Em noite de emoções fortes, a maior de todas viveu-se na segunda aparição. Em estreia absoluta, Rui
Soares da Costa apresentou o seu “Concerto para
Piano e Orquestra”, uma obra que compôs ainda na

sua juventude e que amadureceu progressivamente
até um “texto final” agora divulgado. Numa sequência de andamentos intermediada pelo próprio
compositor ao piano, a obra incute no espectador
nuances emocionais complexas. Desperta a mente
e a sensibilidade. O final, apoteótico, mereceu loas
da audiência e um estranhamente envergonhado
“Bravo” de um espectador.
No segundo tomo, as atenções viraram-se para outro médico e compositor, o russo Aleksander Borodin. “Nas estepes da Ásia Central”, poema sinfónico
poderoso, com referências imagéticas à geografia
oriental, foi a sua primeira obra apresentada. Seguiram-se os “Sonetos” de Rui Soares da Costa, obra
interpretada pela voz da soprano Cecília Fontes. Na
última aparição da Orquestra do Norte, regressou
a obra de Borodin com “Danças Polovtsianas”, um
clássico da ópera épica russa “Príncipe Igor”.
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RUI SOARES DA COSTA:

“TANTO A MEDICINA COMO
A MÚSICA AJUDAM-NOS A
OLHAR O MUNDO…”
(nortemédico) – Como é que viveu por dentro o
concerto, tendo este a particularidade de se destinar à comunidade médica?
(Rui Soares da Costa) – O concerto serviu, entre muitas coisas, para mostrar às pessoas que os médicos podem e devem ter outros interesses além da
Medicina. A Música é apenas mais uma forma de
Cultura, praticada na classe médica pelo menos
desde Borodin, e a sua importância para muitos
médicos está comprovada historicamente, alguns
deles dedicatários de obras de grandes compositores, como Brahms. Perdoe-me a imodéstia, mas
senti-me um pouco como um continuador dessa
saga, o que determinou uma dedicação e empenho
muito especiais para este concerto.
Estava à espera que o concerto tivesse este
impacto?
Naturalmente que esperávamos um impacto positivo, mas confesso que fiquei surpreendido com a
reacção que me manifestaram logo no final do concerto, com uma surpresa que eu julgava que não iria
existir… afinal de contas já me conhecem há mais
de trinta anos.
A primeira apresentação resulta de uma fusão de
várias inspirações. Que épocas ou compositores
lhe despertam maior interesse/admiração?
A obra “Homenagem” para Orquestra de Arcos resultou do pedido expresso pelo Maestro Ferreira
Lobo em 1987. Nela retratei, com o” engenho e arte”
que dispunha, quatro dos compositores que marcaram o meu crescimento na Música – Britten, Fauré,

Ravel e Prokofieff. Na História da Música encontramos numerosos compositores de génio. Se tivesse que escolher o CD para levar para aquela ilha
deserta não conseguia decidir-me por
um só. Preferiria levar menos roupa.
Teria de enumerar alguns que farão
sempre parte do meu quotidiano de
acordo com o “mood” do dia. A Escola
Alemã teve um grande domínio na
minha formação musical, mas com o
tempo fui descobrindo outros mundos
e os nacionalismos russo e dos Balcãs, o impressionismo dos franceses e a modernidade. Tornar-se-ia
fastidioso enumerar todos os compositores, mas é
indubitável que o meu maior interesse se centra nos
últimos cem anos. Basta lembrar que a Sagração se
estreou em 1910.
O trabalho como cirurgião oferece espaço para
compor?
É uma pergunta ingrata, mas a resposta franca é
não. É muito difícil manter um trabalho contínuo
de Composição com uma profissão tão envolvente
como a Cirurgia. Acabamos por retirar o pouco
tempo que temos à nossa família e a nós próprios.
Mesmo assim, para compor é necessária uma mente
livre de problemas e de trabalhos. No entanto, creio
que o prazer que advém de ambas as actividades se
sobrepõe às dificuldades.
Que afinidades encontra entre a Música e a
Medicina?
No meu Curriculum de final do Internato escrevi:
“a Cirurgia também é uma Arte”. Na verdade, a Medicina não pode nem deve cingir-se apenas aos livros e ao saber científico mas também deve levar em
conta o conhecimento do Homem e da sua essência.
Na Música, podemos dominar um instrumento e
ao tocá-lo não sermos capazes de transmitir sons
que atravessem a epiderme. Podemos dominar as
técnicas de composição mas não transmitimos nada
de nós próprios. Sempre que componho não o faço
só para meu gozo pessoal mas faço-o a pensar nas
pessoas que vão poder ouvir esse fragmento do
meu mundo, do meu ser, da minha cultura. Tanto a
Medicina como a Música ajudam-nos a ser melhores, a olhar para o Mundo que nos rodeia e do qual
fazemos parte integrante e a descobrir um papel a
desempenhar. Para isso, acabamos por ter de perder
um pouco de nós próprios. Na Medicina e na Música só quando se partilha se alcança a plenitude. n

66

CULTURA

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
CONTOS
Óscar Wilde

A ALMA DOS RICOS
Agustina Bessa Luís

FAUSTO
Johann Goethe

Nos seus contos infantis, Óscar Wilde
sempre tratou da
criança que vive em
nós, com lições de
moral e em linguagem simples. Nascido em Dublin, na
Irlanda, em 16 de
Outubro de 1854,
morreu a 30 de Novembro de 1900, em
Paris. Estudou na Portora Royal School de
Enniskillen e no Trinity College de Dublin,
tendo ganho depois uma bolsa de estudos
para o Magdalen College de Oxford, onde
permaneceu até 1878. Em 1883, e depois
de um período nos Estados Unidos, foi para
Paris e entrou para o mundo literário local,
o que o levou a abandonar o seu movimento
estético. Voltou depois para Inglaterra, onde
casou e teve dois filhos.
O seu melhor período literário foi considerado entre 1887 e 1895. Mas logo em 1892
começou uma série de bem sucedidas comédias, hoje clássicos da dramaturgia britânica, como o “O leque de Lady Windermere”,
“Uma mulher sem Importância”, “Um marido Ideal” e “A importância de ser Fervoroso”. Nesta última, o cómico começa logo
no título ambíguo: Earnest, “fervoroso” em
inglês, tem o mesmo som de Ernest, nome
próprio. Publica contos como “O Príncipe
Feliz” e “O Rouxinol e a Rosa”, que escreveu
para os filhos, e “O crime de Lord Artur Saville”. O seu único romance foi “O retrato de
Dorian Gray”, a obra de maior sucesso. Um
sucesso literário acompanhado de uma vida
mais mundana com atitudes excêntricas. Em
Maio de 1895, e após três julgamentos, foi
condenado a dois anos de prisão, com trabalhos forçados, por “cometer actos imorais…
com diversos rapazes”.

O romance “A Alma
dos Ricos” foi editado em 2002. É o
seg undo romance
da trilogia “O Princípio da Incerteza”,
que começa em 2001
com “A Jóia de Família” e termina com
a obra “Os espaços
em Branco”, editado em 2003. Os dois primeiros livros foram adaptados ao cinema
por Manoel de Oliveira, com os títulos “O
Princípio da Incerteza” e “Espelho Mágico”,
respectivamente.
Na história, a aristocrática Alfreda tem uma
fixação bíblica: espera uma nova anunciação
da Virgem Maria e acredita que as famílias de
Maria e Jesus teriam também pertencido às
aristocracias do seu tempo. Nessa incansável
espera ela é amparada pelo marido que, de
alguma forma, também espera a redenção.
Muito doente, Alfreda procura apoio num
professor inglês de Teologia, num padre e
numa freira. Esta revela-se uma dupla de vigaristas, recém saída da cadeia, interessada
na fortuna do casal e que encena a aparição
da Virgem Maria...
Agustina Bessa-Luís é o pseudónimo literário de Maria Agustina Ferreira Teixeira
Bessa, nascida a 15 de Outubro de 1922,
em Vila Meã. Estreou-se como romancista
em 1948 com a novela “Mundo Fechado”
e “Super-Homens”, mas seria o romance “A
Sibila”, publicado em 1954 e que conta já
25 edições, que lhe deu enorme sucesso e
trouxe imediato reconhecimento. Escreveu
até o momento mais de 50 obras, entre romances, contos, peças de teatro, biografias
romanceadas, crónicas de viagem, ensaios
e livros infantis. Em 2004, recebeu o mais
importante prémio literário da língua portuguesa: o Prémio Camões.

Fausto é o protagonista de uma popular lenda alemã
de um pacto com o
demónio, baseada
no médico, mágico
e alquimista alemão Johannes Georg Faust. Goethe
escreveu “Fausto”
em duas partes, tendo sido reescrito ao longo
de quase 60 anos. A primeira parte (e mais
famosa) foi publicada em 1806 e a segunda
em 1832, pouco antes da morte do autor.
Considerado símbolo cultural da modernidade, Fausto é um poema de proporções
épicas que relata a tragédia do dr. Fausto,
homem das ciências que, desiludido com o
conhecimento do seu tempo, fez um pacto
com o demónio Mefistófeles, que através de
energia satânica o encheu de paixão pela técnica e pelo progresso.
Johann Wolfgang von Goethe nasceu a 28 de
Agosto de 1749 em Weimar, na Alemanha e
morreu a 22 de Março de 1832. Foi uma das
mais importantes figuras da literatura alemã
e do romantismo europeu, nos finais do século XVIII e inícios do século XIX. Foi também um dos líderes do movimento literário
romântico alemão Sturm und Drang.
Da sua vasta produção fazem parte: romances, peças de teatro, poemas, escritos autobiográficos, reflexões
teóricas nas áreas de
arte, literatura e ciências naturais.

67

AS ESCOLHAS DE PEDRO BURMESTER
PEDRO BURMESTER NASCEU NO PORTO EM
1963. ENTROU NA ESCOLA DE MÚSICA AOS 6
ANOS INSPIRADO PELA MÃE E DETERMINADO
A APRENDER A TOCAR GUITARRA. MUDOU DE
IDEIAS QUANDO VIU UM OUTRO INSTRUMENTO ENORME, COM MAIS DE UM METRO E MEIO,
COM TECLAS PRETAS E BRANCAS. DURANTE
DEZ ANOS FOI ALUNO DE HELENA SÁ E COSTA
E TERMINOU O CURSO SUPERIOR DE PIANO DO
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO COM
A NOTA MÁXIMA, EM 1981. ENTRE 1983 E 1987
TRABALHOU NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉ-

RICA COM SEQUEIRA COSTA, LEON FLEICHER
E DMITRI PAPERNO. FOI TAMBÉM PROFESSOR
NA ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA E ARTES DO
ESPECTÁCULO DO PORTO. BURMESTER FOI AINDA COORDENADOR DA PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA “PORTO 2001, CAPITAL EUROPEIA DA
CULTURA”. FEZ PARTE DA ADMINISTRAÇÃO DA
CASA DA MÚSICA, ONDE FOI CONSULTOR E DIRECTOR ARTÍSTICO. APÓS DEZ ANOS DE SILÊNCIO, VOLTOU AOS DISCOS.
Texto Rui Martins

3 DISCOS

JOHANN SEBASTIAN BACH
A Paixão segundo São Mateus

AMÁLIA RODRIGUES
Busto

BEATLES
White Album

A “Paixão
S e g u n do S .
M ateu s” representa o
sofrimento
e a morte de
Cristo segundo o Evangelho de São
Mateus, com
libreto de Picander. Com uma duração de
mais de duas horas e meia é a obra mais extensa do compositor Johann Sebastian Bach.
Pensa-se ter sido escrita em 1727. A “Paixão
Segundo S. Mateus” e a “Paixão Segundo São
João” são as únicas paixões autênticas do
compositor conservadas na sua totalidade. A
“Paixão Segundo São Mateus” consta de duas
grandes partes, constituídas por 68 números, em que se alternam cinco coros, corais,
recitativos e árias.
Johann Sebastian Bach, nascido a 21 de
Março de 1685, em Leipzig e falecido a 28 de
Julho de 1750, foi um organista e compositor
alemão do período Barroco. Mestre na arte
da fuga, do contraponto e da música coral,
foi também um dos mais conceituados compositores da história da música ocidental.
É até, por muitos, considerado como o pai
da música. Muitas de suas obras reflectem
grande profundidade intelectual, expressão
emocional profunda e, sobretudo, um grande
domínio técnico, em grande parte responsável pelo fascínio que diversas gerações de
músicos demonstraram pelo “Pai Bach”,
especialmente
depois de Felix
Mendelssohn, que
foi um dos responsáveis pela divulgação da sua obra,
até então bastante
esquecida.

“Amália Rodrigues”, mais conhecido como
“Busto” ou
“Asas fechadas”,
foi o primeiro
álbum de Amália pen sado
como tal e foi
também o primeiro disco com músicas de Alain Oulman.
Os 12 temas do álbum, destinado inicialmente ao mercado inglês, foram publicados
no início de 1963 e espalhados por três EP´s.
Este trabalho representa uma grande viragem na sua vida artística e nele canta temas
como “Estranha forma de vida” e “Povo que
lavas no rio”, de Pedro Homem de Melo. De
triunfo em triunfo, Amália fez vibrar os públicos mais diversos.
Amália da Piedade Rodrigues nasceu a 1 de
Julho de 1920, em Lisboa tendo falecido a 6
de Outubro de 1999. Tornou-se conhecida
mundialmente como a Rainha do Fado e,
por consequência, devido ao simbolismo que
este género musical tem na cultura portuguesa, foi considerada por muitos como uma
das suas melhores embaixadoras no mundo.
Foi fadista, cantora e actriz, considerada o
exemplo máximo do fado e uma das mais
brilhantes cantoras do século XX. A sua marcante contribuição para a história do Fado
ficou marcada também por cantar poemas
de grandes autores portugueses consagrados
e ter ao serviço da sua voz alguns dos maiores poetas e letristas
seus contemporâneos, como David
Mourão Ferreira,
Pedro Homem de
Mello, Ary dos Santos, Manuel Alegre e
Alexandre O’Neill.

“The Beatles” é
o nono álbum
dos B eatles,
popularmente
conhecido
como “O Álbum Branco”,
por ser apenas um fundo
branco com o
nome da banda em relevo. Lançado como
disco duplo em 22 de Novembro de 1968,
está na lista dos 200 álbuns definitivos no
Rock and Roll Hall of Fame. A Rolling Stone
classificou-o como o décimo entre 500 álbuns e o canal VH1 distinguiu-o com o 11°
lugar. “Back in the U.S.S.R.”, “Wild Honey
Pie”, “While My Guitar Gently Weeps”, “Martha My Dear”, “Why Don’t We Do It in the
Road?”, “Birthday”, “Sexy Sadie” ou “Helter
Skelter”, são algumas das 30 músicas que o
compõem. De acordo com a Associação da
Indústria de Discos da América, o disco foi
19 vezes disco de platina e o décimo disco
mais vendido nos Estados Unidos.
A banda de Liverpool, formada em 1960, é
um dos fenómenos comerciais mais bem-sucedidos e aclamados da história da música popular. Com a formação inicial de Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Sutcliffe e
Pete Best na bateria, os Beatles construíram a
sua reputação nos pubs de Liverpool e Hamburgo, durante um período de três anos a
partir de 1960. Sutcliffe deixou o grupo em
61, e Best foi substituído por Starr no ano
seguinte. n
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Medicina
Desportiva:
uma especialidade
altamente
competitiva

A EVOLUÇÃO DA MEDICINA DESPORTIVA,
DE ESPECIALIDADE MENOR, A DISCIPLINA DE
PLENO RECONHECIMENTO, ACOMPANHOU
O CRESCIMENTO DA ALTA COMPETIÇÃO. É
MAIS PROFISSIONAL, RIGOROSA, EXIGE DEDICAÇÃO EXTREMA E PROCURA DAR A MELHOR RESPOSTA AOS DESAFIOS DO ALTO
RENDIMENTO DESPORTIVO. OS PROFISSIONAIS, NO ENTANTO, NÃO ENTENDEM COMO
AINDA NÃO SÃO APLICADOS TODOS OS REGULAMENTOS DA ESPECIALIDADE.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Silva (VS) e Fotolia

Caridade, semi-profissionalismo, evidência científica reduzida. Os preconceitos foram-se enraizando
sobre a Medicina Desportiva praticada no nosso
país e tornaram-na numa actividade pouco valorizada pela própria classe médica. “Foi assim. Preferia
que falássemos no passado, porque hoje a realidade
é bem diferente”, esclarece o presidente do Centro
de Medicina Desportiva do Porto (CMDP), Dr. Ovídio Costa.
Mudaram-se tempos, vontades e, sobretudo, exigências. “A Medicina Desportiva foi à Lua e voltou”,

observa o Dr. José Carlos Esteves. O médico do FC
Porto e antigo membro da direcção do colégio da especialidade de Medicina Desportiva da Ordem dos
Médicos reconhece “uma evolução extraordinária,
sob o ponto de vista do conhecimento da fisiologia
do esforço, da desmistificação de algumas ideias
que eram verdades absolutas e que hoje deixaram
de ser e, sobretudo, do tratamento”. “A ciência médica percebeu que existiam variações próprias deste
tipo de população, muito interessantes do ponto de
vista científico”, reforça o Dr. Ovídio Costa.
O interesse médico acompanhou o crescimento do
desporto de alta competição e a Medicina Desportiva passou a ser parte essencial de um ambiente
cada vez mais exigente e profissional. José Carlos
Esteves conhece de perto esta realidade. Tem uma
ligação de duas décadas ao futebol profissional, com
passagens pela Selecção Nacional e pelo FC Porto –
onde se mantém em funções desde 1996 – e afirma,
sem rodeios, que “o semi-amadorismo já terminou
há muito tempo”. “A exigência é altíssima, pressupõe dedicação exclusiva, 24 horas por dia, e uma
postura de relacionamento, comprometimento e
formação de excelência”, sustenta.
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INTERESSE DESPORTIVO
VS. INTERESSE CLÍNICO
O ritmo intenso do futebol profissional determina
uma metodologia de trabalho onde a rotina não
ocupa lugar. A todos os níveis, como se depreende
pelas palavras do médico portista: “exige concentração, competência e sensibilidade. Não é uma área
da medicina em que se apliquem rigorosamente
todas as regras que se aplicam noutras disciplinas.
As outras têm protocolos. Nós também temos protocolos mas às vezes temos de apressar as coisas
porque os protocolos são lentos demais. No futebol,
as coisas são para ontem”.
A necessidade de apressar a recuperação do atleta
levanta uma questão legítima: Poderá o interesse
desportivo sobrepor-se ao cuidado médico? José
Carlos Esteves entende que não. “Não há atropelamentos. O atleta quer jogar rapidamente mas não
podemos arriscar, porque ele é um activo do clube.
A regra que aplicamos é a de colocar o atleta ao
corrente de tudo o que se passa, dos riscos e das
implicações. Aquilo que fazemos é com o seu total
conhecimento e consentimento”, sublinha.
A condição física de um desportista, por natureza
mais resistente, permite que a intervenção médica
obedeça a outros parâmetros. “O
jogador não é um doente normal.
“Não é uma área da
Enquanto uma pessoa comum torce
medicina em que se
um pé e vai para a “baixa”, ele inicia imediatamente a sua recuperação
apliquem rigorosamente
com trabalho específico”, reforça José
todas as regras que
Carlos Esteves.

se aplicam noutras
disciplinas. Também
temos protocolos
mas às vezes temos
de apressar as coisas
porque os protocolos
são lentos demais.
No futebol, as coisas
são para ontem”

AUGUSTO INÁCIO

TREINADOR E DEPARTAMENTO
MÉDICO: RELAÇÃO DE CUMPLICIDADE
As decisões clínicas no desporto profissional são
tomadas pelos departamentos médicos em consonância com as equipas técnicas. Treinador e
médico desenvolvem uma relação de confiança
mútua, procurando gerir o equilíbrio, muitas vezes
frágil, entre a exigência da competição e a integridade física do jogador.

MÉDICO JOGA PARA A EQUIPA
Um dos mais experientes treinadores nacionais e
ex-internacional de futebol, Augusto Inácio, partilhou com a Nortemédico algumas das rotinas de
trabalho e das “manhas” do futebol profissional.
Uma delas, confidencia, é “aguentar” a lesão do
jogador: “se ao treinador dá jeito não convocar um
determinado jogador, que até está queixoso, pede-se ao médico para aguentar mais uns dias. Assim
serve de justificação”. Mais complicado é quando
o inverso acontece: “um jogador, se tiver confiança
com o departamento médico, pode jogar com isso
e esconder uma situação que até pode ser grave”.
Augusto Inácio considera que “um departamento
médico serve para informar o treinador da condição física de um atleta e não tem de jogar a favor
dele. O médico tem de jogar a favor da equipa”.

NÃO É FÁCIL GERIR EMOCIONALMENTE
UM JOGADOR LESIONADO
O actual treinador do Leixões desmente, no entanto, os mitos de que se coloca em risco a integridade física dos jogadores, privilegiando o interesse
desportivo. “Não acredito que um médico o faça.
Pela minha experiência tudo o que são lesões musculares, ligamentares ou tendinosas nem vale a
pena pensar em apressar. Prefiro um jogador dois,
três jogos parado, que o perder por oito ou nove”.
Augusto Inácio admite “não ser fácil” gerir emocionalmente um jogador lesionado. Sobretudo quando
a lesão é prolongada e conduz à desmotivação e
perda de confiança do atleta. “Tive um jogador no
Leixões que esteve mais de um ano parado. Como
treinador o que me competia era dar-lhe ânimo e
confiança para que recuperasse rapidamente. Nem
pensar em treinar ou jogar”, considera.

José Carlos Esteves

JOSÉ CARLOS ESTEVES
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MORTE
SÚBITA: UMA
“AGULHA NO
PALHEIRO”

“Um médico é
particularmente treinado
para cuidar as pessoas
que se queixam. Na
Medicina Desportiva
tem de perceber que
na sua actividade, em
relação à doença que
pode significar morte
súbita, ou que contraindica a alta competição,
existe um conjunto de
saberes que pode e deve
ser operacionalizado. Ele
está à procura de uma
agulha no palheiro”

ao dispor dos departamentos médico-desportivos. “A miocardiopatia hipertrófica,
por exemplo, pode
ser detectada com um
simples electrocarA vigilância constante
diograma mas analipor parte dos departasado de determinada
mentos médicos, cada
forma. Quase todas
vez mais profissionaliestas doenças têm
zados e com meios de
uma componente gediagnóstico evoluídos,
nética e muitas vezes
associada à condição
conseguimos descofísica invulgar dos atlebrir a mutação que a
tas, deixa pouco espaço
caracteriza”. No enpara que o cidadão
tanto, assegura Ovídio
comum e a própria coCosta, a prevalência
munidade médica endeste tipo de disfuntendam a morte súbita
ções é “extraordinariaem alta competição. SoOvídio Costa
mente rara” e tem uma
bretudo após os casos
prevalência de “2 a 5
mediáticos
que
se
suceOVÍDIO COSTA
episódios, em cada mil atletas”.
deram nos últimos anos.
O presidente do CMDP não vislumbra qualquer
Conhecedor profundo desta realidade, Ovídio
tipo de negligência em episódios de morte súbita.
Costa dá conta de uma evolução registada nas téc“O que existe”, justifica, é “algum desconhecinicas de imagem ao serviço da cardiologia, que
mento”. “O conhecimento é relativamente recente.
tornou o fenómeno perceptível. “Chegou-se à conUm médico é particularmente treinado para cuidar
clusão que são um conjunto de doenças extraordias pessoas que se queixam, para as identificações
nariamente raras e subtis – e a subtileza é compatíprecoces, sintomáticas. Na medicina desportiva o
vel com grandes feitos, já que não impõe qualquer
médico tem de perceber que na sua actividade, em
limitação e muitas vezes os exames não dão sinais
relação à doença que pode significar morte súbita,
de grandes alterações – que podem despoletar uma
ou que contra-indica o exercício físico de alta commorte eléctrica”.
petição, existe um conjunto de saberes que pode
Estas doenças estão identificadas, segundo o care deve ser operacionalizado. Ele está à procura de
diologista, e na maior parte dos casos podem ser
uma agulha no palheiro”.
detectadas com os meios de diagnóstico que estão

RUI ROCHA
EX-JOGADOR DE ANDEBOL E MÉDICO ORTOPEDISTA
“A ALTA COMPETIÇÃO
NÃO DÁ SAÚDE A NINGUÉM”
Foi jogador internacional de Andebol, capitão
do FC Porto e hoje é
médico interno de ortopedia. Deixou de contrair lesões, para tratar
a dos doentes, desportistas ou não, que diariamente aparecem no
serviço.
Rui Rocha encontra semelhanças entre a alta competição e a Medicina.
“O desporto de alta competição exigia algum rigor e
disciplina, sob vários aspectos, fundamentalmente ao
nível do treino”, observa, “além disso”, acrescenta,
“continuo a não ter fins-de-semana”.

Desde o início da carreira como desportista até aos
dias de hoje, Rui Rocha observa uma evolução significativa na Medicina Desportiva: “quando comecei
era pouco mais do que uma formalidade. Fazíamos
um electrocardiograma e uma microrradiografia –
que nunca percebi muito bem para que o que servia – mas não eram exames muito rigorosos. Hoje é
totalmente diferente e penso que a polémica com os
casos de morte súbita serviu de alerta”.
O ex-jogador de Andebol relata, no entanto, alguns
episódios em que a competição não se compadece
com o rigor médico. “Uma rotura muscular não era
motivo para parar. Ainda hoje tenho um buraco
numa coxa porque não quis parar. A maior parte dos
atletas têm um grande espírito de sacrifício, mas a
verdade é que a alta competição não dá saúde a ninguém. Fui infiltrado três vezes no ombro, por exemplo, e com certeza no futuro vai aparecer qualquer
coisa”, conta. Já em relação ao doping, Rui Rocha vê
na sua adopção “a tentativa de ganhar a qualquer
custo”. “Nas modalidades individuais, como o ciclismo e o atletismo, em que se ganha ao segundo, é
mais frequente”, acrescenta.
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CENTRO DE
MEDICINA
DESPORTIVA
Nascido em
2003, na dependência do Instituto do Desporto
de Portugal, o
Centro de Medicina Desportiva
(CMD) foi criado com o objectivo de centralizar toda a actividade de prevenção e diagnóstico no desporto amador e profissional. Ovídio
Costa, coordenador da extensão do Porto,
dá nota positiva ao trabalho desenvolvido
e afirma orgulhosamente que “o CMD está
apetrechado como nunca em termos de recursos humanos”. “Temos um elevado número
de especialistas que executam os seus exames
com muito empenho, rigor e sabedoria. Nisso,
estamos no nosso apogeu”, acrescenta.
O cardiologista denota, no entanto, “uma
necessidade crescente de renovar o equipamento” atendendo a que “quem está à procura da tal agulha no palheiro, como a Medicina Desportiva, tem de estar apetrechado
das melhores recursos disponíveis para o conseguir”.
A crescente procura do exame médicodesportivo tem despertado a concorrência
das clínicas privadas, o que merece da parte
do presidente do CMD uma observação crítica. “Assistimos a uma guerra de preços que
não é saudável, uma vez que a relação custo-benefício é extremamente baixa. Fazer um
electrocardiograma algures, que depois não
é interpretado por nenhum especialista em
Medicina Desportiva, diria que é quase uma
fraude”, denuncia Ovídio Costa.

MÁRIO BEÇA

TRATAR SEM
ESTRAGOS
PARA O
CORPO
A traumatologia desportiva é uma área essencial
nos cuidados médico-desportivos e tem, a par
da cardiologia, conhecido
enorme mediatismo por
se ocupar das lesões mais
graves em alta competição. Um dos mais reconhecidos especialistas
em Portugal, o Dr. Mário Beça, acompanhou
ao longo dos últimos 30
anos a evolução da especialidade e foi responsável pelo tratamento cirúrgico de inúmeros atletas
de alta competição, especialmente em casos de lesão ligamentar do joelho.
A eficácia crescente dos
meios de diagnóstico e a
redução do tempo de recuperação são, na opinião
do ortopedista, os avanços mais significativos.
“Ter um jogador parado
por oito e nove meses,
às vezes até um ano, era
uma injustiça para ele
próprio, para os adeptos e para o clube. Hoje
conseguimos colocá-lo a
jogar em três meses, algo

impensável há 15 anos atrás”, assegura Mário Beça.
A introdução da artroscopia, técnica da qual foi
pioneiro em Portugal, “contribuiu para que as lesões articulares fossem tratadas de forma simples,
permitindo a retoma da prática desportiva mais
rapidamente”.
O ortopedista, há
“Há más
s emel h a nç a do
colega José Carlos
recuperações e
Esteves, valoriza a
muitas vezes feitas
proximidade com
por pessoas que
o atleta e a necesnão são médicas. Eu
sidade de “explicar
o que se lhe vai
não posso controlar
fazer”. “Pedimos a
um doente que é
melhor colaboraoperado aqui no
ção, e se ela aconPorto e depois
tecer a recuperação
está facilitada”,
vai para Viseu, ou
acrescenta. O propara o Algarve.
blema surge posteNem sei quem é o
riormente: “O que
fisioterapeuta que o
há é más recuperações e muitas vezes
vai tratar”
feitas por pessoas
Mário Beça
que não são médicas. Eu não posso
controlar um doente que é operado aqui no Porto
e depois vai para Viseu, ou para o Algarve. Nem
sei quem é o fisioterapeuta que o vai acompanhar”.
Mário Beça vai à origem do problema e aponta o
dedo ao sistema de saúde. “O doente não pode escolher um médico, é obrigado a ir para o seguro que
o clube tem e para o médico que lhe está adstrito”.
Mário Beça também não acredita que o interesse
desportivo se sobreponha ao trabalho do médico.
“Sempre pugnei por tratar todos os doentes por
igual. A partir do momento em que vai para a sala
de operações, deixou de ser quem é para se tornar
num doente que tem de ser tratado”, conclui.
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ESPECIALIDADE PARA SER
EXERCIDA POR ESPECIALISTAS
O exercício da Medicina Desportiva está perfeitamente regulamentado e é exigido que seja feito apenas por especialistas. No entanto, todos os médicos
consultados colocaram dúvidas quanto à aplicabilidade dos regulamentos. “Como todas as outras
áreas de especialidade devia ser exercida apenas
por especialistas, mas a regulamentação não é cumprida”, revela Ovídio Costa que dá conta de um levantamento de especialistas que está a ser feito pelo
Instituto do Desporto a nível nacional.
José Carlos Esteves denuncia “a excessiva centralização da Medina Desportiva”, bem como “a canalização de verbas que existiam para a formação
para outros sítios, não pela Ordem dos Médicos,
mas pelo Estado”. “No Norte é quase impossível
cumprir com a lei que obriga os clubes a recorrem
a especialistas em Medicina Desportiva. Há poucos
profissionais”, denuncia o médico do FC Porto. Mário Beça mostrou-se mais optimista e acredita “que
a especialidade está a ser bem exercida”.

PAULO PASSOS
MÉDICO DO VIANENSE
“MUITOS CLUBES NÃO TÊM SERVIÇOS
MÉDICOS BÁSICOS”
A Medicina Desportiva não se esgota na alta competição. Um pouco por todo o país, inúmeros médicos
anónimos colaboram com clubes não profissionais,
com escassos meios técnicos e financeiros. É o caso
de Paulo Passos, médico de Viana do Castelo e que
acompanha o clube da cidade há 12 anos.
Sócio do Vianense há 38 anos e filho de um antigo
vice-presidente do clube, a colaboração teve óbvias
origens afectivas. “Posso dizer que é quase um acto
de solidariedade”, afirma Paulo Passos, uma vez que

Mas o incumprimento
dos regulamentos revela-se noutros pormenores, nomeadamente na
realização dos exames
médico-despor tivos.
A vulgar “assinatura
de cruz“ que o tornava
numa mera formalidade
antes do arranque da
época desportiva deixou de acontecer, no entanto
o presidente do CMDP diz que “ainda há alguns
equívocos”. Para evitar a concentração dos exames
nos meses de Agosto e Setembro, o governo tornou
obrigatória a sua realização na data de aniversário
do atleta. “O método de levar uma carrinha ao clube
e fazer os exames em série, deixaria assim de fazer
sentido. O que acontece é que a carrinha continua
a ir aos locais, entrega os exames na secretaria do
clube, mas não é colocada a data. É uma perversão e
não lembra a ninguém”.
José Carlos Esteves não entende como uma situação
como esta persiste. “Depois”, acusa, “os acidentes
acontecem. Infelizmente as pessoas só vêem o que
se passa ao mais alto nível, mas continuam a haver
problemas nas divisões secundárias”. “É preciso
perceber os riscos de fazer desporto e eu como optimista entendo que haverá margem para a especialidade crescer”. Mário Beça partilha a opinião e assume que “o desporto tem de ser feito com regras”.
“O estudo geral do atleta tem de ser feito não apenas
a nível ortopédico, pulmonar, cardíaco, etc., mas
temos de se saber também a vida do jogador, os seus
hábitos e os seus vícios”, acrescenta. n
a remuneração que obtém num dia de trabalho extraordinário enquanto cirurgião-geral é superior à que
mensalmente o clube lhe atribui. O médico compreende a situação e acrescenta que a “exiguidade do
orçamento permite apenas os serviços básicos”. No
entanto, observa, “muitos clubes, provavelmente,
nem o básico disponibilizam”.
Paulo Passos, considera fundamental contudo a existência de apoio médico num clube que movimenta
semanalmente 300 atletas. “A esmagadora maioria
das lesões são de pouca gravidade, mas é importante
que haja uma voz que diga que determinado atleta
tem de parar”. Segundo o médico vianense, o clube
fornece boas condições físicas de trabalho, bem como
apoio farmacológico e ao nível dos exames complementares de diagnóstico. “Uma das grandes lacunas
prende-se com a ausência de condições para um registo clínico rigoroso de todos os atletas”, acrescenta.
Sobre a relação com a equipa técnica, Paulo Passos
tem as melhores referências. “Nunca fui confrontado
com a ‘exigência’ de utilizar um determinado atleta
e jamais foi sugerida a utilização de substâncias ilícitas por parte de um treinador”, afirma. Reservas só
mesmo na qualidade global da Medicina Desportiva.
“Fruto de acontecimentos trágicos, tem havido maior
responsabilidade. Rigor e qualidade… tenho mais dúvidas. A crise limita o investimento”, conclui.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA
1. O CRN homologou a Comissão de Ética para a Saúde
do Hospital da Boavista (grupo HPP).

realizar junto dos membros daquele Distrito Médico
um inquérito sobre o exercício profissional a Medicina,
o qual foi aprovado pelo CRN.

2. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS
1. A propósito da criação de novas Faculdades de Medicina, o CRN deliberou emitir o Parecer que se publica
como documento 1.

B – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

3. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. O CRN tomou conhecimento e agradeceu o envio
pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
do Relatório de Actividades do Programa Nacional de
Diagnóstico Precoce referente ao ano de 2009. Os interessados podem aceder ao referido Relatório em http://
www.insa.pt.
2. O CRN tomou conhecimento e apreciou o Manual de
Procedimentos para a Prestação de Cuidados de Saúde
em Meio Prisional elaborado pela Direcção-Geral dos
Serviços Prisionais.
3. O CRN tomou conhecimento do Relatório de Actividades da ARS-Norte referente ao ano de 2009. Os
interessados podem consultar o referido Relatório em
http://portal.arsnorte.min-saude.pt.
4. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

1. O Conselho Distrital de Viana do Castelo decidiu

1. A SRNOM realizou em 4 de Dezembro a sua já tradicional Festa de Natal. O evento, no qual se inscreveram
perto de 900 crianças e cerca de 430 médicos, é objecto
de notícia detalhada nas páginas 40 e 41 desta revista.
2. A SRNOM realizou em 18 de Dezembro mais uma
cerimónia de Juramento de Hipócrates destinada a acolher na Ordem os novos colegas recém-formados. (ver
notícia detalhada nas páginas 36 a 38 desta revista).
3. A SRNOM realizou no passado dia 18 de Novembro
uma cerimónia de homenagem ao Prof. Emídio Ribeiro,
por ocasião do centenário do seu nascimento. A ocasião
ficou assinalada com o lançamento de um livro da autoria do Dr. Elísio de Carvalho. (ver notícia detalhada nas
páginas 30 a 35 desta revista).
C – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL

1. Os resultados das eleições para os corpos sociais da
Ordem dos Médicos realizadas nos passados dias 15
de Dezembro e 19 de Janeiro (2.ª volta da eleição do
Presidente da OM) encontram-se publicados na página
3 desta revista.
D – 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 encontram-se nas
páginas 74 e 75.

NOVAS FACULDADES DE MEDICINA
COMUNICADO DO CRNOM

DOCUMENTO 1
(04 Jan 2011)

O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, reunido a 4
de Janeiro de 2011, deliberou emitir
o seguinte parecer sobre a criação
de novas Faculdades de Medicina:
As informações mais recentes
publicadas no relatório anual da
OCDE de 1 de Julho de 2009, referem que “o número de médicos em
Portugal – 3,5 médicos por 1000
habitantes – está 4 décimas acima
da média dos 30 Estados Membros
(3,1)”. Somos cerca de 40.000 médicos, e como se demonstra, está
acima da maior parte das médias
dos países europeus.

Todos os dias somos bombardeados
com notícias sobre a falta de médicos
no nosso País. Existe sim, uma incorrecta distribuição de especialidades por
região. O único estudo realizado neste
âmbito, em 2001 pelo CIPES (Centro
de Investigação de Políticas do Ensino
Superior), mostra esta situação, enfatizando claramente que o défice não está
no número total, mas na distribuição
regional e por especialidade desequilibradas.
Não podemos deixar de lembrar que no
inicio desta década foi feito um estudo
muito interessante pelo Prof. Doutor
Alberto Amaral, que conclui que, ape-

sar de na altura a idade da reforma ser
ainda aos 60 anos, não seriam precisos formar em Portugal mais de 1000
médicos por ano. Como hoje é do conhecimento geral, formamos cerca de
1600.
Pelo que foi constatado, pode concluir-se que Portugal tem um número
adequado de médicos relativamente
à população, estando o problema na
distribuição indevida por região e por
especialidade. Constata-se portanto
que a criação de novos cursos de medicina não vem acrescentar mais valias
a esta situação.
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
01 Outubro Exames Europeus
de Transplantação – UEMS
07 Outubro Reunião
da Comissão Nacional
do Médico Interno
09 Outubro 1.º Encontro
do ACES Porto Ocidental
11 Outubro Seminário
“Educação Médica, Formação
Contínua e Investigação pela
Indústria Farmacêutica: É
Possível Fazer Melhor.”
16 Outubro Cursos de Suporte
Básico de Vida Pediátrico/
Prevenção de Acidentes
18 e 27 Outubro Reunião
da Comissão Organizadora
do 17.º CNMI
18 Outubro Reunião
Magna para Apresentação
do Relatório da Comissão
para a Redução da Taxa de
Cesarianas da ARS-Norte
21 a 23 Outubro 18.º Encontro
do Internato de Medicina Geral
e Familiar da Zona Norte
21 e 22 Outubro Seminário
Arquitectura, Construção
e Segurança Infantil
28 Outubro Reunião Científica
“Descolamento da Retina”
29 Outubro 2.º Curso de ORL
- Medicina Geral e Familiar
03 a 05 Novembro
MOSTREM 2010.
V Mostra de Especialidades
Médicas – Conselho Nacional
do Médico Interno
05 a 26 Novembro
Reunião da Comissão
Organizadora do 17.º CNMI

25 Novembro Conferência de
Imprensa “Aorta é a Vida!”
27 Novembro Reunião
da Sociedade Portuguesa
de Gastrenterologia
04 Dezembro Cursos de Suporte
Básico de Vida Pediátrico/
Prevenção de Acidentes
08 Dezembro Festa do
Bebé Dador – Centro de
Histocompatibilidade do Norte
10 Dezembro Reunião da
Comissão Organizadora
do 17.º CNMI
17 Dezembro Encontro sobre
“Risco Cardiovascular e Pobreza”
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
12 Outubro Prova de
Comunicação Médica –
Acesso ao Internato Médico

18 a 30 Outubro Exposição
de Fotografia do Prof.
Aureliano da Fonseca
01 a 15 Novembro
Exposição do Dr. Mário
Pimentel e Paula Cruz
15 a 28 Novembro Exposição
Colectiva de Fotografia
18 a 29 Novembro Exposição
de Arte Contemporânea
01 a 30 Dezembro
Exposição de Pintura e
Escultura de Miguel Angel
Concertos:
03 Outubro Concerto
“Coração Chopin”
19 Outubro Gravação de Vozes
por Francisco Reis e Mónica Pais
28 Novembro a 03 Dezembro
Master de Canto Lírico

15 Dezembro Acto Eleitoral
- Triénio 2011-2013

11 Dezembro Concerto de Natal

14 Janeiro Tomada de
Posse dos Órgãos Regionais
e dos Órgãos Distritais do
Distrito Médico do Porto

Outros Eventos:

19 Janeiro Eleições para
Bastonário (2.º Volta)
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
01 a 10 Outubro Exposição
de Pintura – Ordem
dos Economistas
09 a 30 Outubro Exposição
Colectiva de Pintura –
Pintores Vimaranenses

02 Outubro Lançamento de
Livro do Dr. Adão Cruz
06 a 13 Outubro Ciclo de
Cinema – “Cinco Filmes, Cinco
Olhares sobre o Nazismo”
04 Dezembro Festa de
Natal das Crianças
10 Dezembro Jantar dos
Órgãos Regionais e Distritais
com os Funcionários da OM
18 Dezembro Juramento
de Hipócrates
19 a 21 Dezembro
Leilão de Beneficência

11 e 12 Novembro
3.ªs Jornadas de Patologia
Respiratória
16 e 17 Novembro Curso de
Neuropediatria do Serviço de
Neuropediatria do H. S. João

MÚSICA DE MÉDICOS

18 Novembro Reunião
“Myelodysplastic
Syndromes Update”
19 Novembro Reunião do
Banco Santander Totta
20 a 22 Novembro Associação
Nacional de Estudantes de
Medicina (ANEM). Capacidades
Formativas e XI JOCEM
20 Novembro Reunião da
Sociedade Portuguesa de
Endocrinologia, Diabetes
e Metabolismo

Rui Soares da Costa apresentou a peça, em dois actos, “Homenagem para Orquestra de
Arcos” na Alfândega do Porto, no dia 28 de Outubro.

75

VAI ACONTECER...

EM DESTAQUE, NA SRNOM
Até 15 de Fevereiro

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:

REUNIÕES CIENTÍFICAS
10 e 26 Janeiro Reunião
da Comissão Organizadora
do 17.º CNMI
20 Janeiro Reunião do Serviço
de Oftalmologia do H. S. João

28 Janeiro a 15 Fevereiro
Exposição “ABC do
Instrumento Cirúrgico”
08 a 23 Janeiro Exposição
de Desenho e Escultura
de Dr. Mira Coelho

21 Janeiro Reunião do
Serviço de ORL – H. S. João
21 Janeiro Reunião
Interhospitalar do Norte

14 a 30 Janeiro Exposição
de Pintura e Escultura de
Manuel Jorge Teixeira

26 Janeiro Assembleia-geral
da Associação Portuguesa
de Osteoporose

05 a 27 Fevereiro Exposição de
Fotografia de Dr.ª Clara Ramalhão

28 e 29 Janeiro 1.º
Congresso Internacional
de Esclerose Múltipla
05 Fevereiro Curso de
Acupunctura na Saúde da Mulher

04 a 17 Março Exposição
Colectiva de Pintura de João Luís
Marrocos e António Porto
Concertos:
22 Janeiro Apresentação de
Trabalho discográfico “Void”
– Dr. Luís Oliveira Fonseca
Outros Eventos:

09, 16, 28 Fevereiro
Reunião da Comissão
organizadora do 17.º CNMI
11 e 12 Fevereiro 4.º
Curso Médico-Crúrgico
em Neurociências

28 Janeiro Apresentação da
exposição “ABC do Instrumento
Cirúrgico” pela Profª Doutora
Amélia Ricon Ferraz

18 e 19 Março Reunião
do Grupo de Trabalho
de Doença Inflamatória
Intestinal da ESPGHAN
25 Março Reunião Interhospitalar

17 Fevereiro Lançamento
do livro “Alma de Cão” do
Prof. Doutor José Alves
09, 11, 16, 18, 23 Março
Quinzena Literária no Salão
Nobre da SRNOM

ABC DO INSTRUMENTO
CIRURGICO
Uma mostra documental e
museológica a não perder.
No Centro de Cultura e Congressos,
até 15 de Fevereiro.

“ABC do Instrumento Cirúrgico”, uma mostra documental e museológica, coordenada
pela Prof.ª Amélia Ricon Ferraz, directora do
Museu da História da Medicina Maximiano
Lemos da FMUP, que visa divulgar o conhecimento sobre a evolução deste instrumento.
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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
Tel: 22 8348660
Fax: 22 8348669
www.belverhotels.com
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Hesperia Isla de La Toja
Thermal Spa

isla De La toja – Pontevedra
hotel@hesperia-isladelatoja.com
www.hesperia.es
tel: 0034986730050
DesContos entre 10% e 20%, de acordo
com a época.
(sobre o preço de balcão)

Hotel D. Luís***

santa Clara
3040 091 Coimbra
tel: 239 802 120
www.hoteldluis.pt
geral@hoteldluis.pt
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Hotel Avenida Palace

Rua 1º de Dezembro, 123
1200-359 Lisboa
tel. 213 218 100
www.hotelavenidapalace.pt
reservas@hotelavenidapalace.pt
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Santanahotel & Spa****

geral@hotelportopalacio.pt
DesContos entre 40% e 50%
(sobre os preços de balcão)

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Choice Hotels

www.choicehotels.com
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

APOIO DOMICILIÁRIO
Cores do Afecto, Lda

Centro Comercial Carvalhais, lj. FP 63
R. Zulmira de azevedo,
4780-564 – santo tirso
tel. 252 866 456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
10% De DesConto
(sobre a tabela dos serviços prestados, excepto babysiiting e serviços de limpeza doméstica)

Apoio e Companhia

Rua do Campo alegre, 1162
4415-173 Porto
tel. 220 967 385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
8% De DesConto
(sobre a tabela anual fixada)

AUTOMÓVEIS

Monte santana
azurara
4480-188 Vila do Conde
tel. 252 640 460
www.satanahotel.net
geral@santanahotel.net
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Europcar

Hotel Convento d’Alter

Concessionário nissan
Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, assistência, Peças
ConDições esPeCiais

Rua de santo antónio alter do Chão, n.º 23
7440-059 alter d’ Chão
tel. 245 619 120
www.conventodalter.com.pt
reservas@conventodalter.com.pt
DesConto 20%
(sobre os preços de balcão)

Hotéis D’Ajuda

Funchal — Madeira
tel. 291 708 000
www.hoteisajuda.com
info@hoteisajuda.com
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Porto Palácio Congress
Hotel & Spa*****
avenida da Boavista, 1269
4100-130
tel. 225 086 600
www.hotelportopalacio.com

alugue de automóveis com frota variada
serviço 24h de assistência em Portugal Continental
www.europcar.pt
apoio.clientes@europcar.com
DesContos esPeCiais

RÓTOR
Soc. Comércio e Representações, SA

LIVRARIA
Porto Editora, Lda

www.portoeditora.pt
DesConto 10%
(em livros, artigos de papelaria e material de
escritório)

HEALTH CLUBS
Tetra Health Club

www.tetra.pt
DesContos esPeCiais

Holmes Place Health Clubs
www.holmesplace.pt
DesContos esPeCiais

EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO
Inlingua

Rua sá da Bandeira, 605 – 1.º esq.
4000-437 Porto
tel. 223 394 400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com
10% De DesConto nas aulas em grupo (adultos e
crianças) de inglês, alemão, Francês, espanhol e italiano.
Curso de inglês específico para a área de Medicina.

PROTOCOLOS
estão abra ngidos por este
P roto c olo a s
pessoas e/ou instituições que sejam encaminhados pela
Universidade do Porto e deverão ser, preferencialmente,
os Licenciados em Medicina ou os seus cônjuges ou
parentes no 1.º grau da linha recta e devem estar devidamente credenciados por aquela. excepcionalmente, poderão ser abrangidos por este Protocolo investigadores,
professores ou convidados da UP que não preencham
os requisitos referidos acima. os beneficiários deste
Protocolo terão vantagens no aluguer de salas (25%
de desconto sobre o preço base para não médicos) e no
alojamento.
este Protocolo
estabelece vantagens na constituição de produtos e serviços do Banco desde que os
associados na ordem dos Médicos tenham o seu vencimento domiciliado nesta instituição bancária.

a CP LonGo
C U R so c ele brou acordo
Comercial para venda de bilhetes em regime de tarifário especial, proporcionando aos colaboradores e
associados da ordem dos Médicos a aquisição a preços
mais vantajosos nos seus comboios alfa Pendular e
intercidades, respectivamente, nas Classes Conforto e
1.ª classe. associado a diferentes regimes de parceria,
proporciona ainda preços competitivos na utilização de
parques de estacionamento em Pragal, Lisboa oriente,
Porto e Braga, aluguer de viaturas no destino para as
viagens de ida/volta e ainda descontos em algumas
unidades hoteleiras.

a ordem dos Médicos celebrou com
a axa Portugal – Companhia de seguros, sa um seguro de responsabilidade civil que abrange todos os seus
associados. Quanto a outros seguros,
a axa Portugal – Companhia de seguros, sa apresenta
vantagens para os associados da oM.

