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EDITORIAL

A SUSTENTABILIDADE
DO SNS E DOS DOENTES

MIGUEL GUIMARÃES
Presidente do CRNOM

Nos últimos meses muito se tem dito sobre a
sustentabilidade do SNS. Ao Ministro da Saúde
já tomámos nota do sim e do não sobre este tão
apetecido tema, e que tem justificado praticamente todas as medidas que penalizam fortemente os Doentes e os profissionais de Saúde. A
controvérsia atingiu de forma inequívoca o País e
a Saúde em particular. Os órgãos de decisão política apostam claramente na redução da despesa
pública e na contenção de custos, em detrimento
da eficiência e da qualidade. O que tem contado
são os resultados imediatos, com reflexos directos na tesouraria do Estado, e não as reformas essenciais e necessárias para equilibrar as contas e
melhorar o desempenho, estimulando e fazendo
crescer a economia a curto e médio prazo. Na
Saúde, o caminho apontado terá consequências
negativas na qualidade da Medicina e no tratamento dos Doentes. A Saúde tem o mesmo peso
que outras áreas não essenciais e os cortes não
respeitam ninguém. Sobretudo os Doentes. No
início era o combate ao desperdício. Agora é a
sustentabilidade dos Doentes que está em causa.
A equidade no acesso aos cuidados de saúde está
a degradar-se. Os Doentes começam a sentir dificuldade em suportar todas as medidas em curso,
as directas e as indirectas. As que dizem respeito
à Saúde e as outras. E este caminho pode conduzir a menos Doentes. E menos Doentes pode
significar menos despesa: menos profissionais
de Saúde, menos medicamentos, menos exames
complementares de diagnóstico e terapêutica,
menos transportes, menos cirurgias, menos
consultas, menos urgências, menos Centros de
Saúde, menos Hospitais, menos polémica.
Quantos de nós, médicos, não tivemos já a experiência triste e angustiante de observar Doentes na consulta externa que não sabem se podem voltar outra vez (sem dinheiro para pagar
a taxa moderadora ou sem dinheiro para pagar
o transporte), que nos pedem para lhes indicar
dos medicamentos que tomam quais os menos
essenciais (sem dinheiro para pagar os medicamentos), que nos dizem que já só fazem uma

refeição diária (e não podem cumprir determinados programas de recuperação funcional), e por aí
adiante? Isto seguramente que já aconteceu com
muitos médicos. Com aqueles que estão no terreno, que exercem diariamente a sua prática clínica.
Que entendem realmente tudo o que está neste momento a acontecer na Saúde.
O movimento ‘Médicos Unidos’, nascido na rede
social ‘facebook’, é neste momento o reflexo mais
visível da insatisfação dos médicos perante a actual
política de Saúde. Todos sentem que é preciso fazer
alguma coisa para preservar a qualidade do tratamento dos Doentes e a dignidade dos médicos. A
sua postura trouxe uma nova atitude, imbuída de
um dinamismo próprio que pode e deve ser aproveitado. Pela Ordem dos Médicos, pelos Sindicatos
Médicos, pelas Associações e Sociedades Científicas, pelas Associações de Doentes. Pelos ‘Médicos
Unidos’. Como disse na reunião geral no Porto o
fundador do Movimento, Carlos Cortes, “os cerca
de 40 mil médicos deste país podem não eleger um
deputado, mas têm a força de tratar cerca de 10 milhões de portugueses”.
A entrevista com o António Araújo que se pode ler
nesta revista aborda a questão do ‘Acordo e Compromisso assinado por catorze hospitais do Norte
para uma política comum para o uso racional de
medicamentos, dispositivos médicos e material de
consumo clínico’ e aponta algumas críticas na limitação e na escolha de determinados fármacos.
Este assunto está a ser analisado criteriosamente
pelos Colégios de Especialidade envolvidos e já foi
realizada uma reunião com alguns dos Directores
Clínicos dos hospitais para discutir este assunto,
que consideramos essencial. A organização e constituição de sinergias entre hospitais numa central
regional de compras é seguramente uma boa ideia
para reduzir os custos. A limitação do acesso a determinadas terapêuticas de última linha, essa já não
é uma boa ideia, e é totalmente inaceitável se feita
numa base regional. Não se pode penalizar particularmente os Doentes do Norte do País com mais
uma medida que apenas visa a redução de custos.
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QUESTIONÁRIO «NORTEMÉDICO»
Reportando-me aos últimos 8 números (dois últimos anos) da revista nortemédico:
Em termos GRÁFICOS:
! A capa de que mais gostei foi a do n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [

]

! A peça de que graficamente mais gostei foi a do n.º

]

[

], página . . . . . . [

.........

! Acho o texto muito “denso”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! Há demasiada imagem/fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! Se se fizesse um “refresh” do design gráfico da revista talvez a tornasse:
– mais “discreta”, com um aspecto mais clássico / mais convencional . . . . . . . . . . . .
– mais “moderna”, com um aspecto mais “sofisticado” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– não alterava, gosto como está . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! Se pudesse indicar um “modelo”, gostava que a «nortemédico» se parecesse,
por exemplo, com a revista: __________________________________________________________________________________
Em termos de CONTEÚDO:

Medidas desta natureza têm que ser propostas e explicadas a todos os portugueses e
parceiros sociais pelo Ministro da Saúde. E
assumidas as respectivas responsabilidades.
Muitos outros temas tratados nesta revista poderiam e deveriam ser objecto de
um comentário especial. Permitam-me, no
entanto, que realce os médicos do Norte
a quem foi atribuída a Medalha de Honra
da Ordem dos Médicos, durante o XVI
Congresso Nacional de Medicina: António Cândido de Morais, Artur Sousa Basto,
José Mesquita Montes, José Pedro Moreira
da Silva, Mário Mesquita Montes e Paulo
Mendo. A todos eles o nosso muito obrigado
pelo enorme contributo que deram à Medicina portuguesa, à Saúde e ao País.
Termino com a revista nortemédico, ela própria, que acaba de atingir o número 50! Ou
seja, já vamos em 13 anos de edição continuada, trimestre após trimestre. A sua
evolução permitiu-lhe atingir um elevado
estatuto a nível nacional, sendo hoje um instrumento de comunicação com todos os colegas que muito nos orgulha. Mas é sempre
possível melhorá-la, adaptá-la a novos contextos, a novas realidades. E é isso que pretendemos fazer no próximo número. Mas,
claro, a mudarmos nalgum sentido gostávamos que fosse de modo a tornar a revista
mais interessante para o maior número de
colegas possível. Para isso gostávamos de
poder contar com a opinião de todos.
Nesse sentido, peço a sua atenção para o
questionário na caixa ao lado. Atente nas
questões aí colocadas e reflicta sobre as mesmas. Depois vá a www.nortemedico.pt e
deixe aí as suas respostas. Ou mande-nos as
suas indicações por correio.
Com um grande bem-haja para todos.
Miguel Guimarães

! Devia haver mais “chamadas à capa” (destaques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! O Índice devia ser mais desenvolvido, eventualmente
acompanhado com algumas fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! O Editorial devia ser sempre da autoria do Presidente do CRNOM

S

......

N

! Há demasiada informação sobre actividades culturais . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! Devia haver mais artigos de opinião / tomada de posição
sobre temas da actualidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! Devia enviar-se uma carta / incluir um anúncio na revista a dizer
expressamente que a revista agradece todos os contributos que
os médicos queiram dar. E que – evidentemente sujeitos a uma
análise prévia – se publicarão todos os textos que queiram enviar . . . S

......

N

...

! Acho que a revista devia estar aberta a textos de médicos sobre
temáticas como lazer, crítica/divulgação literária ou musical,
desporto, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! As actividades do CRNOM deviam ter uma maior cobertura . . . . . . . . . . . S

......

N

! Nomeadamente, a presença de membros do CRNOM em
eventos para os quais tenha havido um convite formal à SRNOM
devia ser por norma coberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! A peça 3 livros & 3 discos:
– devia manter-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– podia eliminar-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! A secção «Informação Institucional»:
– não faz sentido (o que houver a destacar deve ir no corpo da revista) . . . . . . . . . .
– devia manter-se como tem vindo a ser feito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– devia ser ainda mais detalhada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! A secção «Legislação» que apareceu nos últimos números da revista:
– é importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– não tem interesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! Uma secção da revista que definitivamente eliminava era: __________________
__________________________________________________________________
! Uma secção que se podia criar era (assunto): _____________________________
__________________________________________________________________
! Devia haver sempre umas páginas reservadas aos
Conselhos Distritais / suas actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! Não havendo uma “adesão voluntária” dos CDs, deve ser a redacção
da revista a (proactivamente e em colaboração com aqueles) assegurar
a cobertura de actividades / elaboração dos conteúdos . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

! A revista tem pouca publicidade

...............

S

......

N

......

! Globalmente, numa escala de 0-10, classificaria a revista com

Está bem assim

...................

[

! O que mais aprecio é: ________________________________________________
__________________________________________________________________
! O que menos me agrada é: ___________________________________________
__________________________________________________________________
! Outros comentários: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Periodicidade
! Pessoalmente considerava interessante que a revista
passasse a bimestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

......

N

Edição em papel / edição digital
! Pessoalmente vou querer sempre que a revista me continue
a ser enviada em suporte papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! Pessoalmente bastava-me ter acesso à revista
on-line (em www.nortmédico.pt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! Pessoalmente bastava que a revista me fosse enviada por e-mail

.................

]

EM DESTAQUE

REDUÇÃO DO NÚMERO
DE CONSULTAS E AUMENTO
DAS LISTAS PARA CIRURGIA
DENUNCIAM IMPACTO
NEGATIVO DA POLÍTICA DE
SAÚDE DO GOVERNO

«A IDEIA QUE
PASSA É QUE OS
CUIDADOS ESTÃO A
MINGUAR»
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva
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MENOS 58 MIL EPISÓDIOS DE URGÊNCIA EM JANEIRO E
MAIS 10% DE INSCRITOS NAS LISTAS
DE ESPERA PARA
CIRURGIA SÃO, NA
PERSPECTIVA DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM
DOS MÉDICOS, O PRIMEIRO REFLEXO DA
ACTUAL POLÍTICA DE SAÚDE. MIGUEL GUIMARÃES MOSTRA-SE SERIAMENTE PREOCUPADO COM OS EFEITOS SOCIAIS QUE PODEM RESULTAR DESTA SITUAÇÃO E DEFENDE
QUE SE A OPÇÃO DO GOVERNO FOR PELA
REDUÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE, ELA
DEVE SER ASSUMIDA PUBLICAMENTE.
Os dados divulgados pela Administração Central
dos Serviços de Saúde (ACSS) relativos ao mês de
Janeiro de 2012 mostram que os hospitais públicos
realizaram menos 58 mil urgências e menos 1190
cirurgias do que no mês anterior. A estes dados
somou-se um agravamento das listas de espera
para cirurgia na ordem dos 10%, contabilizando
mais de 175 mil pessoas no Sistema Integrado de
Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), número
que não se verificava desde 2008.
Preocupado com este registo, Miguel Guimarães
entende tratar-se do primeiro impacto que a política de saúde do actual Governo, sobretudo com a
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introdução das novas taxas
moderadoras, está a produzir ao nível da prestação
de cuidados. “Já se previa
que as taxas moderadoras,
ao terem o valor elevado
que neste momento têm e
havendo uma descida simultânea dos preços nas
unidades de saúde privadas, levassem a este resultado”, conclui o presidente
do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM).
Na perspectiva do dirigente,
os piores efeitos ainda estão
para chegar e com estes a
existência de situações cada
vez mais emergentes do
ponto de vista social. “Preocupa-me seriamente que
haja doentes que precisam
de ir ao serviço de urgência, mas que o evitem para
não terem de pagar a taxa
moderadora”, salienta, lembrando que “depois não se
sabe muito bem o que pode
acontecer”.
Relativamente ao aumento
das listas de espera para cirurgia, o presidente do CRNOM recorda o diálogo que
travou com o secretário de
estado adjunto do ministro
da Saúde, Leal da Costa,
numa conferência realizada
no final do ano passado na
Secção Regional do Norte,
onde teve oportunidade de
confrontar o governante
sobre esta matéria. “Onde
podemos ter a noção prática
de que os utentes estão a ser
bem ou mal tratados é nas
listas de espera para cirurgia ou para consulta”, observou, sublinhando que o
agravamento registado tem
implicações directas na qualidade dos cuidados
de saúde que são oferecidos à comunidade: “Por
exemplo, se os doentes estiverem mais tempo à
espera para serem operados, mesmo em situações
benignas, isso interfere na sua qualidade de vida e
possivelmente na evolução da sua doença”.

Miguel Guimarães lamenta ainda que um indicador como este tenha regredido para valores de
2008. “Portugal deu uma resposta muito positiva
no SNS de forma geral e colocou-se ao nível dos
melhores em algumas matérias de saúde. A ideia
que está a passar agora é que os cuidados de saúde
estão a minguar”, aponta. “Se o ministro da Saúde
tem a certeza que não há dinheiro para assegurar
determinados cuidados de saúde mais diferenciados então ele tem de assumir isso publicamente e
enfrentar as respectivas consequências”, conclui.

MIGUEL GUIMARÃES DEFENDE
QUE A REGULAMENTAÇÃO
DAS TERAPÊUTICAS NÃO
CONVENCIONAIS NÃO RESOLVE
NENHUM PROBLEMA

«É CRUCIAL
LEGISLAR O ACTO
MÉDICO»
NOVE ANOS DEPOIS
DA SUA DEFINIÇÃO LEGAL, O GOVERNO MANIFESTOU A INTENÇÃO
DE REGULAMENTAR
AS CHAMADAS TERAPÊUTICAS NÃO CONVENCIONAIS. MIGUEL
GUIMARÃES CONSIDERA QUE O SIMPLES
ENQUADRAMENTO LEGAL DESTAS PRÁTICAS
NÃO É SUFICIENTE, DADO QUE NÃO SÃO SUPORTADAS DO PONTO DE VISTA CIENTÍFICO,
E DEFENDE QUE ESTAS AMBIGUIDADES SERIAM RAPIDAMENTE RESOLVIDAS COM LEGISLAÇÃO SOBRE O ACTO MÉDICO.
O Governo prepara-se para regulamentar a prática
das terapêuticas não convencionais, dando seguimento à Lei n.º 45/2003. A proposta, de acordo
com o jornal Público, visa “a protecção da saúde pública”, a garantia de formação adequada e a criação
de um registo digital, acessível a todos os cidadãos,
onde constarão os profissionais habilitados a prestar serviços. Uma das recomendações da proposta
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EM DESTAQUE
A ideia de que os “terapeutas” não podem assegurar
a capacidade de curar doenças é vista pelo dirigente
como “um enorme paradoxo” que reforça a sua argumentação anterior. “Se assim é, eu pergunto: mas
vai regulamentar-se para quê?”, indaga, acrescentando que “a regulamentação por si só não resolve
nada. Tem de haver uma validação e uma prova de
que as coisas funcionam”.
Enquanto dirigente da Ordem dos Médicos, Miguel
Guimarães tem assumido diversas posições públicas em defesa da publicação de legislação sobre
o Acto Médico e, numa altura em que se coloca a
possibilidade de regular as ditas terapêuticas não
convencionais, o responsável entende que a sua
posição se torna ainda mais oportuna. “É, de facto,
crucial que o Acto Médico seja rapidamente legislado e preservado. As competências médicas têm
que ser respeitadas, e os doentes têm que ter acesso
a informações objectivas e cientificamente válidas
sobre qualquer tipo de terapêutica”, conclui.

CONSELHO REGIONAL DO
NORTE DA OM APRESENTOU
DIVERSAS PREOCUPAÇÕES
E REIVINDICAÇÕES AO
SECRETÁRIO-GERAL DO
PARTIDO SOCIALISTA, ANTÓNIO
JOSÉ SEGURO

APOSTA NA
PREVENÇÃO E
RESPEITO PELAS
COMPETÊNCIAS
MÉDICAS
NA PRIMEIRA DE UMA
prende-se com o facto de todos os “terapeutas” estarem “proibidos de alegar falsamente que os actos
que praticam são capazes de curar doenças”.
O presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos entende que esta iniciativa do
Governo pretende “regulamentar práticas que não
são reconhecidas do ponto de vista técnico e científico”. “As terapêuticas alternativas devem estar sujeitas, tal como a Medicina, a estudos científicos que
nos permitam ter uma ideia da eficácia e da probabilidade de prevenção, tratamento e cura. Caso
estes estudos não existam, é muito difícil que nós
as aceitemos como métodos terapêuticos”, observa
Miguel Guimarães, sublinhando ainda que “estar a
regulamentar é estar, de certa forma, a assumir que
este tipo de práticas tem um lugar próprio e que as
mesmas funcionam”.

SÉRIE DE REUNIÕES COM
REPRESENTANTES DOS
PRINCIPAIS PARTIDOS
POLÍTICOS, O CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS
MÉDICOS APRESENTOU UM CONJUNTO DE
REIVINDICAÇÕES E PREOCUPAÇÕES AO SECRETÁRIO-GERAL DO PARTIDO SOCIALISTA,
ANTÓNIO JOSÉ SEGURO. A APOSTA NA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E O
RESPEITO PELAS COMPETÊNCIAS MÉDICAS
FORAM DUAS DAS PROPOSTAS APRESENTADAS POR MIGUEL GUIMARÃES.

7

No mesmo dia em
que o Partido Socialista iniciou o seu
périplo “Em defesa
da Saúde”, o secretário-geral, António
José Seguro, esteve
reunido na Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
para um almoço-debate com diversas personalidades do sector.
O líder socialista teve oportunidade de ouvir, de
viva voz, várias propostas tendo em vista a reforma
do sistema de saúde e de manifestar, ele próprio, a
discordância com algumas medidas recentes levadas a cabo pelo Governo. “Mostrou-se crítico face
a opções como o aumento das taxas moderadoras
ou como as conclusões do Grupo Técnico para a
Reforma Hospitalar”, detalhou o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

Miguel Guimarães lançou para o debate uma série
de reivindicações, começando pela aposta numa
política de saúde baseada na prevenção e nos cuidados de base. “Gastamos menos dinheiro a prevenir e
a promover a saúde do que a tratar a doença. O cidadão deve ser mais e melhor educado para a saúde e
deve haver uma aposta forte nos cuidados de saúde
primários, para que estejam o mais próximo possível das famílias”, considerou o dirigente.
Uma outra recomendação apresentada pelo presidente do CRNOM centrou-se na formação médica
e em particular no excessivo número de alunos actualmente existente nas escolas médicas. “Estamos
perante uma situação urgente, que vai fazer com
que as expectativas de muitos estudantes sejam
defraudadas, porque não vão poder fazer a sua formação especializada até ao fim”, aprofundou Miguel
Guimarães, antecipando que esta será uma realidade que se “irá reflectir na qualidade dos tratamentos dos doentes”.
Por último, o dirigente alertou para aquilo a que designa de “violação das competências médicas”, em
matérias como a prescrição por DCI em ambulatório, a prática de medicina física e de reabilitação por
técnicos de fisioterapia ou o dispersar de competências médicas por outros profissionais de saúde. “É
uma situação grave e à qual a Ordem dos Médicos
estará sempre atenta”, acrescentou.
O encontro com António José Seguro foi o primeiro
que a Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos se propõe realizar com representantes dos
partidos políticos com assento na Assembleia da
República. “São os partidos políticos que legislam
e, como tal, pretendemos com estes encontros aumentar o poder de influência sobre algumas decisões políticas que irão ser tomadas”, justificou
Miguel Guimarães. n

prescrição
electrónica

revalidação anual de dispensa

Durante o mês de Maio

Nos termos da Portaria 198/2011, de 18 de Maio, e
do Despacho n.º 9187/2011 informam-se os Médicos
interessados que deverão proceder, durante o mês de Maio
de 2012, à REVALIDAÇÃO ANUAL, sob pena de caducidade,
do pedido de dispensa de utilização dos meios electrónicos na prescrição
de medicamentos, com fundamento na situação de inadaptação para
utilização de meios electrónicos.
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ENTREVISTA

ANTÓNIO ARAÚJO
QUESTIONA A
INICIATIVA LEVADA
A CABO POR 14
HOSPITAIS DO NORTE
DE PROMOVER UMA
COMPRA CENTRALIZADA
DE MEDICAMENTOS

«ESTA LISTA DE
MEDICAMENTOS NASCE
DESENQUADRADA E
RODEADA DE SECRETISMO»
A ELABORAÇÃO DE UMA LISTA DE MEDICA-

CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM

MENTOS COMUM A 14 HOSPITAIS DA REGIÃO

DOS MÉDICOS ENTENDE QUE UMA INICIATIVA

NORTE (VER PÁGINA 11), JUSTIFICADA COM

“DESENQUADRADA”, FEITA EM “SECRETISMO”

UM OBJECTIVO DE REDUÇÃO DE CUSTOS, É

E EM QUE OS PRÓPRIOS AUTORES NÃO SÃO

VISTA POR ANTÓNIO ARAÚJO COMO UMA

CONHECIDOS, NÃO PODE SER ACEITE COMO

CONTRADIÇÃO FACE ÀS NORMAS DE ORIEN-

NORMA CLÍNICA PELOS MÉDICOS.

TAÇÃO CLÍNICA CRIADAS EM CONJUNTO PELA
ORDEM DOS MÉDICOS E PELA DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE (DGS). O VICE-PRESIDENTE DO

Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva
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«A TUTELA PARECE TER-SE
APROVEITADO E, DE UMA
FORMA ‘INOCENTE’, PARECE
QUERER ESTENDER ISTO AOS
OUTROS HOSPITAIS»
qual o objectivo que se pretende. Não é o que acontece. Ainda por cima, numa altura em que estão a
ser elaboradas NOCs ao abrigo do protocolo entre a
DGS e a Ordem dos Médicos (OM). Coloco mesmo
a questão se neste enquadramento valerá a pena
estar a fazer Normas de Orientação Clínica.
Se as decisões são tomadas à revelia…
Precisamente. Se tudo está decidido para que vão
servir as NOCs?

«NÃO SE CONHECEM AS PESSOAS
QUE ELABORARAM ESTA LISTA
DE MEDICAMENTOS»

(nortemédico) – O que
está em causa com a
criação desta lista de
medicamentos?
(António Araújo) – A questão da lista de compra
centralizada de medicamentos tem suscitado
reservas aos profissionais
de saúde porque, essencialmente, nasce desenquadrada e rodeada de algum secretismo. Como é lógico,
tudo o que nasce desta forma nasce mal e alimenta
dúvidas.
Este documento não pode ser considerado nenhuma Norma de Orientação Clínica (NOC) porque não tem nenhum racional, não tem critérios
de diagnóstico, estadiamento, tratamento e seguimento de doentes. Trata-se apenas de uma lista de
medicamentos que, em termos teóricos, se devidamente enquadrada, permitiria poupar dinheiro.
Teria é de ser uma coisa clara, percebida pelos profissionais de saúde, que não deixasse dúvidas sobre

Estas decisões, que influenciam o exercício clínico, não deveriam incluir os médicos?
As NOCs são criadas por equipas multidisciplinares, compostas por pessoas de reconhecido mérito
na sua área de intervenção.
Reconhecidas, acima de tudo,
pelos profissionais da mesma
área, pelas pessoas que as vão
aplicar. Nesta lista de medicamentos isso não acontece. Não
se conhecem as pessoas que
elaboraram a lista de medicamentos. Sabemos que ela foi
assinada pelos directores clínicos e pelos presidentes das comissões de farmácia e terapêutica, mas não sabemos quem a
criou. Uma coisa, para nascer
bem, deve ser clara, entendível
e deve perceber-se qual é o âmbito. Não se percebe
se esta iniciativa visa obstar às NOCs, se é um meio
para limitar a prescrição de medicamentos ou se é
apenas uma lista de alguns medicamentos que os
hospitais podem comprar a menor custo.
Na sua opinião esta posição foi o quê? Um mero
acto de voluntarismo?
No fundo, sim. Um acto de voluntarismo que nos
preocupa muito porque a tutela parece ter-se aproveitado e, de uma forma ‘inocente’, parece querer estender isto aos outros hospitais. Sublinha-se a questão: para que é que a tutela necessita das
NOCs? Há aqui um enorme contra-senso.
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«QUANDO SE
FAZ UMA LISTA
ONDE NÃO SE
COLOCA O NOME
DOS AUTORES,
MAIS DÚVIDAS
FICAM QUANTO
AO GRAU DE
ISENÇÃO»
O conjunto de médicos que
criticaram a aplicação da
lista de medicamentos e do
qual o Dr. António Araujo
fez parte, foi acusado de
estar a ser influenciado
pela indústria farmacêutica. Como é que reage a
esta crítica?
É estranho ver acusar publicamente que este tipo
de opinião é defendida por
médicos influenciados pela
indústr ia far m acêutica
quando, na elaboração das
NOCs que sustentam a utilização de medicamentos, fica
claramente expresso qual é
o elenco de peritos que as
elaborou. Como é logico,
qualquer um de nós pode ser
influenciado pela indústria,
no entanto, quando se faz
uma lista onde não se coloca
o nome dos autores, que é
rodeada de secretismo, mais
dúvidas ficam sobre qual o
grau de influência que um
determinado laboratório
pode ter tido. Não existe ninguém completamente imune
a esse tipo de pressões, o que
é facto é que quando as coisas são feitas de forma
clara e transparente, quando as pessoas assumem
aquilo que escrevem, restam menos dúvidas quanto
ao grau de isenção e independência.
A aplicação desta compra centralizada tem originado particular polémica em áreas mais sensíveis, como a oncologia. Existem, de facto, áreas
mais problemáticas que outras ou não podemos
colocar as coisas nestes termos?
A oncologia é, sem dúvida, uma área sensível porque usamos medicamentos muito recentes e de
custo muito elevado. Na área do VIH-Sida regista-se
também um grande incómodo relativamente a esta
lista de medicamentos, mas em oncologia coloca-se
um problema muito sério porque estar a limitar a

acessibilidade a determinado tipo de medicamentos
pode, por um lado, criar desigualdades no tratamento dos doentes e, por outro, limitar a prescrição
do médico e a liberdade de encontrar a melhor opção terapêutica.
Está previsto que o médico possa recorrer a um
medicamento que não esteja incluído na lista,
desde que tenha um argumento clínico para o
fazer.
É uma falsa questão, a juntar a outras falsas questões no meio disto tudo. Já no dia-a-dia os médicos podem requisitar medicamentos que não estão
comparticipados, por exemplo. Podem até prescrever, em situações limite, medicamentos que ainda
não estão aprovados para aquela indicação terapêutica. Como compreende, fazer isso requer tempo e
quando se está a falar de médicos cuja actividade
assistencial lhes absorve praticamente todo o tempo
disponível, torna-se difícil pensar que terão possibilidade de preencher uma série de papéis para requerer um medicamento. Isso é perfeitamente possível
fazer para um doente. Agora imagine fazer isso para
10 ou 20 doentes. É virtualmente impossível.
Qual tem sido a reacção dos colegas a esta
medida?
Têm reagido com grande apreensão. Não sabem
em que medida é que isto poderá ser aplicado. E
podendo o grau de aplicabilidade ficar ao critério
discricionário dos diversos hospitais, ainda mais
receio lhes provoca quanto a uma eventual desigualdade no acesso aos medicamentos. A Ordem
dos Médicos, como garante da qualidade do acto
médico, opõe-se frontalmente a esta possibilidade.
Já há vários casos divulgados que apontam para
essa realidade.
E bastante recentes. Houve um caso em que foi
vedado o acesso a um medicamento que está a ser
usado noutros hospitais por, em princípio, poder
discricionário do director clínico.
Que rumo deveria tomar esta iniciativa?
O importante seria tratar isto de forma correcta,
desde o princípio. E isso deveria passar por aproveitar o protocolo existente entre a DGS e a OM,
criar as NOCs – e recordo que já existem NOCs
para duas patologias oncológicas, na área do cancro da mama e do pulmão, que vêm do tempo do
Dr. Joaquim Gouveia – com racional, em que as
atitudes terapêuticas se baseiam na evidênc ia científica. Então aí sim, podemos e devemos escolher os
medicamentos mais baratos que se adequem a cada
situação. Isso fará todo o sentido porque será de
aplicação uniforme em todo o país e os profissionais
de saúde saberão que medicamentos podem usar
nos seus doentes. Permitirá ainda que seja auditada
a implementação, isto é, poderá ser verificado que
as unidades de saúde cumprem as NOCs que estão estabelecidas por quem paga – o Ministério da
Saúde – e porque quem garante a melhor prática
médica – a Ordem dos Médicos. n
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ACORDO E COMPR
OMISSO

POLÍTICA COMUM
PARA O USO RACIO
NAL DE MEDICAMEN
DISPOSITIVOS MÉD
TOS,
ICOS E MATERIAL D
E CONSUMO CLÍNIC
O
Atenta a obrigação de
assegurar o tratament
o correto e de
acordo com o estado
8 – Em casos excecion
da arte a todos os do
ais e por razões de ord
entes a que prestam cuidados de saú
em clínica, poderá
ser concedida autori
de, atenta a imperio
zaç
ão casuística para uti
sa
ne
ces
sidade de
compatibilizar esta ob
lização de um
ou
tro fármaco ou dispo
rigação com os limitad
sitivo (não previsto no
os recursos disponíveis e atento o princí
s documentos
anexos), após parece
pio farmacológico bás
r da comissão de farmá
ico da equivalência terapêutica, os Ho
cia e terapêutica
da instituição em cau
spitais, Centros Hospi
sa ou de comissão téc
talares e Unidades
Locais de Saúde aba
nica constituída
par
a
o
ixo discriminados, rep
efeito; sendo dado con
resentados pelos
hecimento imediato
presidentes dos seus
do facto a
todos os signatários;
conselhos de adminis
tração, presidentes
de comissões executi
vas ou seus represent
9 – No âmbito da rea
antes, depois de
ouvidas as comissões
lização de ensaios clín
de farmácia e terapê
icos será permitida
utica de cada instia utilização de medic
tuição hospitalar e dem
amentos e dispositivos
ais grupos de apoio téc
que não constam
nos documentos ane
nico, acordam e
comprometem-se no
xos. Tal utilização lim
seguinte:
itar-se-á ao período
do ensaio, não poder
á acarretar custos adi
1 – Implementar na sua
cionais para a instituição e os custos ine
instituição de saúde a
rentes à continuação
estratégia e metodologia de consum
do tratamento após
a conclusão do ensaio
o de medicamentos, dis
, caso existam, terão
positivos médicos
e material de consum
de ficar a cargo do
promotor do referido
o clínico, definidas no
ensaio clínico;
s documento “Política Comum para o Uso
Racional de Medicam
10 – A utilização “off
entos” e “Política
Comum para o Uso Rac
-label” de medicament
ional de Dispositivos Mé
os só poderá efetuar-se (após parece
dicos e Material
de Consumo Clínico”,
r positivo da Comissã
que constituem anexos
o de Ética para a
Saúde da instituição e
deste acordo;(*)
obtenção do consentim
2 – Efetuar a aquisição
ento informado
do doente) para os me
de medicamentos, dis
dicamentos previstos
positivos médicos
e material de consum
nos documentos
anexos, não sendo per
o clínico de acordo com
mitido o uso “on-label”
os princípios
enunciados nos docum
nem “off-label”
de medicamentos qu
entos referidos em 1
e não constem nos ref
e que constituem
anexos a este acordo;
eridos anexos (com
as exceções previstas
nos pontos 8 e 9);
3 – Constituir uma com
11 – Este acordo, inc
issão de compras com
luindo os documentos
um, formada
pelos diretores dos ser
anexos que dele
fazem par te integrant
viços de aprovisionam
e, tem a validade de
ento dos Centro
Hospitalar de Vila No
um ano contado
após a data da sua ass
va de Gaia, E.P.E., Ce
inatura, período findo
ntro Hospitalar do
Porto, E.P.E. e Centro
o qual as instituições signatárias se com
Hospitalar de São Joã
prometem a promover
o, E.P.E.;
a sua revisão,
ass
im
como quando estas ent
4 – A comissão de com
enderem por alguma
pras referida no ponto
outra razão
sup
erv
ant
eni
eri
ent
or poderá,
e.
sempre que tal for sol
icitado por uma das ou
tras instituições de
saúde signatárias, inc
Os signatários declara
luir o diretor do aprovi
m que aceitam o presen
sionamento dessa
instituição;
te acordo, em todos os seus termos, con
dições e obrigações del
e decorrentes.
De
po
is
de
lido e achado conforme
5 – A comissão de com
, vai ser assinado por tod
pras comum definirá
representantes das ins
os os
a estratégia negocial, no respeito pela
tituições signatárias.
lei e de acordo com os
Feito em Vila Nova de
princípios enunciados nos documentos
Ga
ia, aos 15 de Fevereiro
referidos em 1, que con
de 2012, constituído por trinta e trê
stituem anexos a
este acordo;
s (33) folhas, incluindo
anexos, todas rubricadas e assinada a
última, celebrado em
catorze (14) exem6 – Os preços de aqu
plares destinando-se
isição obtidos pela com
um (1) exemplar par
issão de compras
a cada instituição
comum serão imedia
signatária: (seguem-se
tamente comunicados
as assinaturas) (**)
a todas as instituições signatárias e rati
ficados caso nenhum
a levante objeções;
7 – Os signatários com
prometem-se a não per
mitir a aquisição
pelas suas instituições
de produtos fora des
te acordo e conforme os documentos
que constituem anexos
ao mesmo e que
dele são parte integrant
e;

( )

* [ndr] A lista completa de patologias / medicamentos pode ser consultada em www.nortemedico.pt”.

(

**) [ndr] Documento subscrito pelos Hospitais, Centros Hospitalares e Unidades Locais de Saúde seguintes:
Centro Hospitalar de São João, E.P.E; Centro Hospitalar de Póvoa do Varzim / Vila do Conde, E.P.E; Centro Hospitalar de Entre
Douro e Vouga, E.P.E; Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E; Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho,
E.P.E; Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E; Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E; Centro Hospitalar do Porto, E.P.E; Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E; Hospital de Braga; Hospital Santa Maria Maior, E.P.E; Unidade Local de Saúde do Nordeste,
E.P.E; Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E; Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. n
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A HISTÓRIA QUE PASSOU
NA NORTEMÉDICO

13

A REVISTA NORTEMÉDICO CHEGOU AO
NÚMERO 50. AO LONGO DOS ÚLTIMOS
13 ANOS, MAIS DE 3500 PÁGINAS E OUTRAS TANTAS FOTOGRAFIAS CONTARAM
A HISTÓRIA, E AS ESTÓRIAS, QUE MARCARAM A VIDA POLÍTICA DO PAÍS NO
DOMÍNIO DA SAÚDE E TODAS AS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS
MÉDICOS. AS POLÉMICAS, OS ACORDOS,
AS ELEIÇÕES INTERNAS, OS ENCONTROS
CULTURAIS, AS EXPOSIÇÕES… REPLICANDO O SPOT COMERCIAL DE UMA RÁDIO CONHECIDA, TUDO O QUE PASSOU,
PASSOU NA NORTEMÉDICO. MAS AS
MEMÓRIAS, ESSAS, ESTÃO COM OS PROTAGONISTAS DE TODO ESTE PERCURSO E
A QUEM A NORTEMÉDICO FAZ AGORA
QUESTÃO DE DAR VOZ.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA Arquivo Nortemédico

NÚMEROS

Inovação, dinamismo e até alguma ousadia. Estas
palavras podem, seguramente, marcar o arranque
da publicação da revista Nortemédico. Recuámos
a 1999. O processo para a eleição dos novos órgãos dirigentes da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM) tinha acontecido no
final do ano anterior e, em Janeiro de 1999, Miguel
Leão tomou posse como presidente. Da herança
do anterior executivo tinha ficado um Boletim

Informativo, principal veículo de comunicação com os médicos. A mudança
de protagonistas gerou, contudo, uma
maior dinamização da actividade dos
membros do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) e cedo se percebeu que aquele suporte era demasiado pequeno para a informação produzida. Em meados desse
mesmo ano, começou a surgir a ideia de
se lançar uma revista. “Face à dimensão
e volume da informação que era produzida pelo Conselho Regional do Norte,
àquela data, entendemos que precisávamos de um produto através do qual
fosse possível ampliar esse conteúdo
informativo, de uma forma periódica
e institucional”, recorda Miguel Leão.
Na génese desta revista estiveram
vários protagonistas. Para além de
Miguel Leão, participaram ainda Miguel Guimarães, actual presidente do
CRNOM, na altura vogal e com o pelouro da Informação, José Pedro Moreira da Silva, que entre 2005 e 2010
assumiu a liderança da SRNOM, e Luís
Almeida, médico e fundador, anos antes, da primeira revista científica de
medicina indexada, os Arquivo de Medicina, e, por isso, com uma vasta experiência na área. “Não existiam dúvidas de que a SRNOM merecia um meio
de comunicação mais robusto. Sentiu-se de imediato que as actividades que
eram desenvolvidas internamente precisavam de «espaço». Estávamos com
mudanças legislativas em curso e eram
cada vez mais as actividades culturais
e de lazer promovidas pela SRNOM.
Foi neste contexto que surgiu a Nortemédico”, evoca Luís Almeida. Miguel
Guimarães complementa: “Uma das
funções de um Conselho Regional, de
acordo com os estatutos da Ordem dos
Médicos, é comunicar e informar os
médicos. Por isso, este projecto nasce,
também, da necessidade de desempenhar essa função com qualidade”.
À semelhança da postura política que começou a
ser assumida pelo Conselho Regional do Norte,
o projecto não demorou muito tempo a passar à
prática. O número 1 da revista Nortemédico é publicado no final de 1999. Luís Almeida volta atrás
e partilha memórias desses momentos iniciais: “O
primeiro número não foi dramático. Aconteceu de
forma muito natural, essencialmente porque foi
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muito bem preparado. Desde o primeiro instante
em que se começou a delinear o projecto, até à
edição do primeiro número, sabia-se exactamente
o que se queria fazer, não só em termos de conteúdos, mas também em termos gráficos”.
O conceito principal estava bem definido. Porque
“uma imagem vale mais do que mil palavras”, o produto que iria ser produzido teria de “ter impacto, ser
apelativo e, assim, ser capaz de despertar a curiosidade dos leitores”, descreve Miguel Guimarães.

CORPO REDACTORIAL PROFISSIONAL
O corpo redactorial era composto por vários profissionais que mantinham ligação com a imprensa
generalista. “Conseguiu reunir-se uma equipa de
profissionais, composta por jornalistas, fotojornalistas e paginadores muito experientes e competentes”, observa Luís Almeida. E esta foi, também,
uma inovação da Nortemédico que, ao contrário
de muitas outras revistas ligadas a entidades associativas, ordens ou outras instituições, decidiu

apostar em jornalistas profissionais para a produção de conteúdos. “Quem sabe escrever textos
para divulgação e conduzir entrevistas são os jornalistas, da mesma maneira que quem sabe ver
os doentes são os médicos. Por isso, parece-me
evidente que assim teria de ser”, justifica Miguel
Leão, acrescentando: “A revista nunca foi vista
como um órgão de propaganda, mas sim como um
órgão de comunicação social. Não tenho dúvidas
de que o grosso da revista se baseava em aspectos
informativos e puramente factuais daquilo que eram as actividades do Conselho Regional
do Norte”.
Luís Almeida corrobora desta
perspectiva e vai mais longe,
ao interpretar esta característica inovadora como o seu factor de sucesso: “Para poder ser
um meio de comunicação que
pudesse vingar a longo prazo,
como se veio a verificar, sempre existiu uma preocupação de
não transformar a Nortemédico
no órgão oficioso da SRNOM”.
Assim, a Nortemédico tornou-se a revista que transmite os
factos do ponto de vista jornalístico, dando eco às opiniões
emitidas pelo Conselho Regional do Norte e às suas actividades, mas também partilhando
nas suas páginas a posição de
outros protagonistas. “Existe
uma independência entre quem
prepara os conteúdos e a própria direcção da SRNOM e
esse é um dos segredos do sucesso da revista”, salienta Luís
Almeida.

PRODUTO BEM RECEBIDO
As opiniões sobre o novo produto de comunicação da SRNOM não tardaram a fazer-se
sentir. A par da preocupação
com os conteúdos, o design, o
lay out e a própria qualidade do
papel utilizados na revista [ver
caixa] impressionaram. Desde
o primeiro número, segundo os
diversos responsáveis, as reacções foram positivas. “Tinha a certeza de que era
uma revista lida, até porque, na altura, o Conselho
Regional do Norte produzia muitas comunicações e, por isso, acabava por ser um instrumento
útil para os médicos se manterem actualizados”,
lembra Miguel Leão. José Pedro Moreira da Silva
também recorda esse feedback. Não raras vezes,
revela, “recebíamos cartas de médicos que se pronunciavam sobre algumas das nossas opiniões
expressas na Nortemédico. Alguns concordavam,
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outros nem por isso. Mas aquele tipo de resposta
era importante para nós”. “Muitos médicos cumprimentaram-nos pela qualidade gráfica e de conteúdos da revista”, sublinha, ainda, Luís Almeida.
Hoje, completa Miguel Guimarães, “é claramente
perceptível que a revista é lida por muitos dos médicos do Norte e, não só, porque o facto de estar
disponível no site da Secção Regional do Norte
permite que os colegas de todo o país tenham
acesso aos seus conteúdos”.

AS HISTÓRIAS
Recordar a história da Nortemédico é, também, lembrar
alguns dos artigos que, desde
o primeiro número, integraram as mais de 3500 páginas
e outras tantas fotografias
que se escreveram e se publicaram. Passados 13 anos,
a primeira entrevista de Miguel Leão, por exemplo, pode
ser lida como um tema da
actualidade. O acesso ao ensino superior nos cursos de
Medicina, a criação de novas
universidades e a proletarização da classe médica eram
os temas em destaque: “A
abertura das novas faculdades vai criar um problema: as
faculdades vão abrir e depois
não vão fechar. A prazo isso
vai resultar numa criação de
excedente médico que nos
vai colocar numa situação
semelhante à da Itália, da
Espanha, da França e da Alemanha, que tem dado tantos
problemas”, respondia, em
1999, Miguel Leão. E, mais
à frente, acrescentava: “Se
isso culminar num excesso
de médicos, é evidente que
conduzirá à proletarização:
alguns exercerão Medicina,
outros qualquer coisa parecida com Medicina e os outros andarão a guiar táxis”.
Hoje, o antigo presidente da
SRNOM apenas comenta:
“Nestas coisas, como na política, é muito perigoso ter razão antes do tempo”.
Mas há outros momentos marcantes que ficam
registados nas páginas da revista. Por exemplo, a
primeira entrevista de Manuela Arcanjo, após ter
tomado posse como ministra da Saúde, no XIV
Governo Constitucional. Na altura, entrevistada
no segundo número da Nortemédico, logo no início de 2000, a governante defendia que o SNS não
devia ser “um sistema para pobrezinhos” e defendia a abertura de numerus clausus em Medicina.

Anos mais tarde, na história da revista fica também marcado o acordo alcançado entre a Ordem e
as estruturas sindicais, sobre a revisão das carreiras médicas. O número 37 é disso exemplo, com
entrevistas aos três protagonistas do momento:
José Pedro Moreira da Silva, então presidente do
Conselho Regional do Norte, Carlos Arroz, do
SIM, e Mário Jorge Neves, da FNAM.
Não podemos também deixar de relembrar as
reportagens realizadas, durante o ano de 2008,
nos “distritos médicos” do
Norte, uma espécie de radiografia das regiões, com
várias entrevistas realizadas
aos dirigentes locais, ligados ao sector da Saúde. Ou,
ainda, os exemplos de inovação e desenvolvimento na
área da Ciência, protagonizados por instituições como
o IPATIMUP (número 31) e
a Bial (número 33).

PLURALISMO A NORTE
O pluralismo é um pilar
DAR NORTE…
base da Nortemédico e
como exemplo disso temos
O nome Nortemédico
os períodos que antecedem
surgiu por associações
as eleições para os órgãos
de ideias. O Norte,
obviamente, relacionado
representativos da classe.
com a região e Médico
Veja-se a extensiva coberpor se dirigir à classe. “A
tura realizada em 2007,
ideia não era contribuir
quando Miguel Leão se torpara bairrismos, nem
nou o primeiro candidato
tão pouco fomentar
do Norte a avançar nas eleiuma guerra Norte/Sul.
ções a bastonário da Ordem
De qualquer modo,
dos Médicos, contra Pedro
achamos que existia, e
Nunes. Na Nortemédico,
existe, uma identidade
em favor da informação,
do Norte que era
os dois candidatos esgriimportante afirmar”,
observa Luís Almeida.
miram posições. “Eu devo
Por outro lado, refere,
dizer que é das memórias
“dar Norte também
que acho mais curiosas e até
significa, em linguagem
gratas. Como dizia Churpopular, dar sentido,
chill, na vida política há três
dar uma direcção. Nessa
tipos de pessoas: os adverperspectiva surgiu o
sários, os inimigos e os do
logótipo da Nortemédico
mesmo partido. Eu penso,
que, claramente, aponta
ainda, que há uma outra
para o Norte geográfico
frase muito importante para
e para o Norte
quem está na vida pública
magnético”.
que é do Cardeal Richelieu,
em que afirmava que a diferença entre a lealdade
e a traição é o tempo. Devo dizer que o Dr. Pedro
Nunes foi um adversário, mas que em circunstâncias muito particulares e em que havia questões
pessoais envolvidas, demonstrou carácter e essa
é uma característica que só tenho de agradecer”.
Nesse mesmo ano, a Nortemédico deu, também,
espaço aos dois candidatos que disputavam a liderança do Conselho Regional do Norte: José Pedro Moreira da Silva e Luís Monteiro. O primeiro
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MEDESIGN LDA.
À ALTURA DAS EXIGÊNCIAS
Na Medesign Lda. está o coração da “máquina” que todos os trimestres produz a
Nortemédico. Em directa subordinação
ao director da revista, Miguel Guimarães,
cabe à Medesign assegurar boa parte
das tarefas de secretariado, bem como
a coordenação editorial e a coordenação
redactorial.
Depois, compete ainda à MEDESIGN coordenar e assegurar todas as tarefas inerentes a produção total da revista, desde
a cobertura jornalística e elaboração dos
conteúdos, até ao design gráfico, paginação, impressão, embalamento e colocação
no correio.
Nuno Almeida é o
“criativo”. Licenciado em Design
de Comunicação
pela Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto
(2003), tornou-se
o responsável pelo
a s p e c t o g r áf i c o
da revista (muitas
vezes elogiado !)
desde o número 6.
E número a número
tornou-se evidente
a sua marca. Com
formação académica aprofundada
na área do grafismo,
fotografia e design,
é ele o responsável
por todo o processo
d e c o m p o s i ç ã o,
paginação, ilustraç ão, t rat a mento
de imagem, maquet izaç ão… da
Nortemédico.
Nélson Soares é um
jornalista que veio
reforçar a redacção
da Nor temédico
com uma colaboração a tempo inteiro. As actuais necessidades de ampla
cobertura de um cada vez maior número
de eventos organizados pela SRNOM assim o exigiram. Licenciado em Ciências da
Comunicação pela Universidade Fernando
Pessoa, com currículo na área da imprensa
escrita, rádio e televisão, Nélson Soares
conta já com uma experiência profissional
de mais de 8 anos como jornalista e assessor de comunicação.
Vítor Silva é designer “junior”. Licenciado
em Design de Comunicação pela Escola

Superior de Artes e Design (Matosinhos)
tem competências específicas na área da
fotografia, multimédia, gravação e edição
de vídeo e som.
Por fim, Paulo Almeida, coordenador de
produção gráfica, assegura a ligação à
“gráfica” que fará a impressão da revista
e o seu embalamento e colocação no correio. A ele compete a supervisão de todo
o processo final de produção da revista,
de modo a garantir que, do ponto de vista
gráfico, ela tenha a qualidade que os seus
leitores merecem e possa agora estar nas
suas mãos. Para conhecer melhor a Medesign Lda. visite www.medesign.pt.
PATRÍCIA GONÇALVES: HÁ 10 ANOS A
ESCREVER PARA OS MÉDICOS
Patrícia Gonçalves
é uma das jornalistas mais antigas da
Nortemédico. Em
2002, um ano após
o evento Porto Capital Europeia da
Cultura, estreou-se
na revista com uma
entrevista ao então vereador da Cultura
da autarquia portuense, Marcelo Mendes
Pinto. Uma colaboração que, volvidos 10
anos, continua a acontecer. Pelo caminho,
várias foram as notícias, reportagens e entrevistas que elaborou, atravessando com
os seus textos as várias secções da revista.
Na política, ficam marcadas entrevistas a
Arlindo Cunha, antigo ministro da Saúde,
ou ao presidente da Unidade de Missão
dos Cuidados de Saúde Primários, Luís
Pisco, numa altura em que as reformas
começavam a dar os primeiros passos. E,
ainda, as entrevistas aos três presidentes
dos Conselhos Regionais que, durante
este período, lideraram a estrutura.
Mas fica também a recordação da primeira
cobertura da Artemédica ou, anos mais
tarde, da Artefotográfica. “Escrever sobre
estes e outros eventos foi a oportunidade
de os ver a ser construídos e de assistir ao
crescente entusiasmo de todos os médicos
que, ano após ano, participam e vivem as
iniciativas que são promovidas pela SRNOM”, enaltece Patrícia Gonçalves.
Das memórias fazem ainda parte as viagens por Bragança e pelos caretos de
Podence, por Foz Côa ou pela Tailândia.
Um percurso de grande diversidade, onde
sempre esteve presente o mesmo entusiasmo e rigor em relatar o que viu e ouviu,
partilhando-o, de forma profissional, com
os leitores. “As palavras ficarão eternizadas nas páginas da Nortemédico e apesar

de muitas serem estórias de médicos e
para médicos, integram também a minha
história de vida, porque tudo o que vivemos faz-nos diferentes a cada momento”,
conclui a jornalista.
ANTÓNIO PINTO: FOTOJORNALISTA
DESDE A PRIMEIRA HORA
Assumiu o projecto
Nortemédico desde
o início. Em 1999,
António Pinto colaborava como fotojornalista no jornal
“Público” e quando
recebeu o convite
de Luís Almeida
para integrar o corpo redactorial da revista não hesitou: “Nunca recusei participar em qualquer projecto com o Luís
Almeida. Tinha a certeza do profissionalismo, dedicação e sucesso do projecto”.
Foi o que aconteceu: “A experiência profissional da equipa e um projecto muito
bem concebido foi a chave do sucesso e
do êxito da aceitação da Nortemédico”.
O primeiro trabalho foi fotografar a Casa
do Médico: “Antes, discutimos o assunto
em equipa. Teria de ser uma imagem de
céu branco, de acordo com o grafismo
que se queria naquele número”. Ao anoitecer, com alguma luz a iluminar o edifício, mas quebrando a tradicional fotografia “postal”, António Pinto criou aquela
que seria a imagem da capa da Nortemédico número 1 e que, 10 anos depois, se
tornou a imagem do livro “O Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos”, editado pela SRNOM em 2009.
Ao longo dos últimos 13 anos, muitas histórias poderiam ser contadas. O fotógrafo
acaba por escolher uma: a entrevista
realizada a Manuela Arcanjo, na altura
ministra da Saúde. “A entrevista estava
marcada, mas a Drª Manuela Arcanjo não
esperava fotografias. Inicialmente, mostrou-se renitente, mas com alguma diplomacia consegui convencê-la que o melhor
seria fotografá-la sem poses, registando
as suas expressões. Penso que ela gostou
do resultado”, conta. Certo de que foram
“vários” os trabalhos que realizou “com
prazer”, António Pinto tem dificuldades
em eleger apenas um. “Pelas pessoas envolvidas, pelo tema em si, pelo desafio de
‘ilustrar’, pelos desafios técnico-fotográficos que os resultados exigiam... Há um
sem número de situações que justificam
o facto de existirem vários trabalhos que
gostei de desenvolver”, argumenta. Os
médicos reconhecem-lhe o mérito.
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acabou por vencer as eleições e no número 34 prometia efectuar reformas importantes na área da
formação. “Consideramos que podemos assumir
um papel importante em áreas em que o ensino
pré e pós-graduado existente não dá resposta”,
aludiu, na altura.
Mais recentemente, em 2010, uma nova disputa
eleitoral para a Ordem dos Médicos marcou novamente a actualidade informativa da Nortemédico. Os quatro candidatos – José Manuel Silva,
Isabel Caixeiro, Jaime Mendes e Manuel Brito –, foram
entrevistados pela nossa revista, no número 44, dando a
conhecer as suas linhas programáticas e as suas posições
sobre a política de Saúde. Na
mesma altura, a Norte, Miguel Guimarães encabeçava
uma lista única ao Conselho
Regional, cenário que já não
se colocava há nove anos. Na
primeira entrevista depois
da eleição, colocou o dedo na
ferida e trouxe para debate
o problema do desemprego
médico: “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”.

O ETERNO ACTO MÉDICO
Há 13 anos, em 1999, o primeiro editorial da Nortemédico era assinado por Miguel
Leão, à data presidente do
Conselho Regional do Norte.
A marcar o debate político, a
lei do Acto Médico, entretanto
vetada pelo então Presidente
da República, Jorge Sampaio.
“É cedo para se proceder à história exaustiva deste assunto
e não é necessário qualificar
de novo a decisão do Senhor
Presidente da República.
Outros momentos surgirão para demonstrar aos
responsáveis por aquela decisão que os médicos
individualmente, ou organizados na sua Ordem,
possuem uma característica importante: a memória. Tempos virão em que ficará demonstrado
que este episódio é, apesar de tudo, uma batalha e não a guerra”, escrevia Miguel Leão. Ora o
tema viria a ser, novamente, objecto de referência,
mas desta vez por parte de José Pedro Moreira
da Silva. No segundo editorial após a sua eleição

como presidente do Conselho Regional do Norte,
em 2005, o dirigente escreveu: “(…) De acordo
com o programa eleitoral, decidimos submeter a
apreciação de todos os médicos do Norte um novo
projecto de legislação do Acto Médico, com legitimidade acrescida se o mesmo for aprovado pelos
médicos da Secção Regional do Norte”.
Curiosamente, ou não, o tema continua, actualmente, a preencher algumas páginas da Nortemédico. Pouco tempo depois de ter tomado posse, e
no âmbito de uma reunião de uma delegação da
Ordem com o Presidente da República, Cavaco
Silva, Miguel Guimarães reiterava a necessidade
“de se avançar com a legislação do Acto Médico”.

CULTURA E LAZER
Nem só da actualidade política se fazem, e fizeram, as páginas da Nortemédico. A atribuição do
Prémio Corino de Andrade, o Juramento de Hipócrates e o Dia do Médico são algumas das iniciativas que mereceram referência de destaque, logo
aquando dos primeiros passos da revista.
Os temas culturais e de lazer, que tantos médicos
chamam à Casa do Médico, deram lugar a uma das
mais interessantes e ecléticas secções da revista. A
primeira exposição da Artemédica contou com 62
participantes e 236 obras de arte expostas, como
relata a reportagem publicada no número 15. Nove
anos depois, esse número aumentou para 100 artistas e, a meio do processo, houve necessidade
de impor um limite de duas obras por autor, tal
foi a adesão a esta iniciativa. Sucesso depois replicado com a organização da Artefotográfica, como
se percebe no número 39 da revista. No entanto,
muitos outros eventos culturais mereciam aqui ser
relembrados: as quinzenas literárias, os ciclos de
cinema, os concertos de música clássica e erudita,
o jazz… podem ser recordados nas páginas dos
vários números da Nortemédico.
Também as famosas festas de Natal e de S. João são
vertidas através de imagens e texto, nas notícias da
Nortemédico. E, embora a repetição do que comemora seja um facto, também não é menos verdade
que são iniciativas que, de ano para ano, são um
exemplo de grande sucesso, pela diversidade e
criatividade que se lhes vai imprimindo.
ARTIGOS E OPINIÃO
Na Nortemédico, e mais uma vez exercendo o pluralismo, não podia faltar espaço para a opinião.
Por isso, ao longo dos seus 49 números foram vários os médicos que assinaram artigos de opinião,
expressando neles as mais variadas posições, sobre os mais diversos temas. Daniel Serrão, António Gentil Martins, Manuel Cardoso de Oliveira,
António Coimbra, Aureliano da Fonseca e Hernâni Vilaça foram apenas alguns dos médicos que
publicaram textos na Nortemédico. Igualmente
importante foram os textos assinados pelo neurocirurgião Maia Gonçalves que durante cinco anos,
entre 2000 e 2005, contou aos leitores a “história
médica portuense”. Textos que, aliás, serviram,

18

ESPECIAL: NORTEMÉDICO 50
de base, para a construção do livro lançado pela
SRNOM em 2009, “O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos”.

RIGOR E QUALIDADE
Na génese da criação da Nortemédico estiveram
dois pressupostos: o rigor e a qualidade, a chave de
sucesso para qualquer projecto vencedor. Como
explica Luís Almeida, que à data do primeiro número assumia a liderança da produção da revista,
foi neste contexto que surgiu uma grande preocupação em torno da
imagem da publicação.
“Desde o início, tivemos uma preocupação
muito grande relacionada com a estética.
Apostámos num lay
out moderno, inovador
e apelativo, de forma a
captar a atenção dos
médicos”, explica. O
grau de exigência também se impunha, face
ao conceito de imagem
que se queria criar em
torno da Nortemédico.
“Sempre considerámos
importante que os textos fossem suportados
por boas fotografias,
não só de entrevistas,
como também das várias exposições de índole cultural que foram
sendo promovidas pela
SRNOM. Neste contexto, fazia todo o sentido termos uma boa
qualidade de papel”. Por
outro lado, acrescenta
Luís Almeida, “sempre
quisemos transmitir
uma imagem de rigor
que, obviamente, está
associada à SRNOM
e aos médicos em geral e, para isso, houve
também uma preocupação muito forte com
a parte dos conteúdos”.
DEPOIS DO NÚMERO 50,
O VIRAR DA PÁGINA
Depois de ter estado na génese do projecto, Miguel
Guimarães assume, actualmente, e por inerência do cargo que ocupa na liderança do Conselho
Regional do Norte, a direcção da Nortemédico.
Ao longo dos últimos 13 anos, acompanhou o
crescimento da revista: “Foi uma evolução lenta,
mas progressiva. A estrutura base da revista foi-se

mantendo ao longo do tempo, com poucos ajustes
do ponto de vista gráfico e também com a criação
de algumas secções e a eliminação de outras”, nota.
Uma das alterações mais significativas prende-se com a informação institucional da revista e
que, nos primeiros números, assumia um ar muito
formal, nomeadamente em termos de paginação.
Recentemente, realça Miguel Guimarães, “a informação institucional é distribuída pelas várias
páginas da revista, juntamente com artigos que
são realizados sobre os temas em questão”. Por
outro lado, “houve também a preocupação de
tornar a legislação que é
publicada de leitura mais
fácil e directa, de forma a
proporcionar uma leitura
mais agradável”.
No virar da página, depois do número 50, a
Nortemédico pode vir a
conhecer novas e grandes
alterações. O presidente
do Conselho Regional
do Norte adianta que
está em projecto uma
DAR NORTE…
reformulação gráfica da
“Esperamos todos
revista. “Vamos fazer um
que esta Revista seja
refresh gráfico, porque
um Espaço Aberto de
penso que é importante,
debate, de discussão,
ao fim de 50 números,
de formação e de
informação. Esperamos
renovarmos a imagem
que todos os Médicos
da revista”. Além disso,
usem esta Revista como
revelou, vai-se “avançar
meio privilegiado para
com um inquérito aos
difundirem as suas
médicos, no sentido de se
ideias. Esperamos,
perceber se continuareem especial, que os
Médicos que integram
mos a manter o formato
os Corpos Gerentes
em papel, ou se optamos
da Secção Regional
pelo formato digital”. Um
do Norte da Ordem
dos custos de produção
dos Médicos, bem
associados à Nortemécomo os membros das
dico é a impressão e enDirecções dos Colégios
vio da revista para todos
de Especialidade
sejam colaboradores,
os médicos do Norte. “Se
permanentes e
existirem médicos que
empenhados, desta
preferem receber a NorRevista”.
temédico simplesmente
Miguel Leão
em formato digital, poin número 1 da Nortemédico
deremos vir a diminuir
o número de exemplares
em papel”, aponta.
“Certo é que, com o mesmo rigor e qualidade, a
Nortemédico vai continuar a marcar a diferença.
Não querendo fazer futurologia, até porque não é
uma disciplina de foro médico, arriscamos afirmar
que o sucesso é certo. De todo nós e de cada um,
tal como nos 50 passados, depende chegar mais
além. Com o mesmo rigor e qualidade, é certo que
a Nortemédico vai continuar a marcar a diferença.
Venham mais 50!” n

ARTIGO

HOSPITAL

MARIA PIA
Quem nas últimas semanas tivesse descido a rua
da Boavista, pouco antes
desta alargar para ganhar
estatuto de avenida, ainda
podia ver à sua esquerda
a luz baça dum holofote a
iluminar-lhe a face onde
já nada se lê, mas ainda faJosé Manuel Pavão
cilmente se descobrem os
Médico
sinais da sua longa agonia.
Curvado ao peso da sua avançada idade, cansado
das repetidas promessas não cumpridas pelos fariseus da politica, o Hospital de Crianças Maria Pia
encerrou agora definitivamente as suas portas por
decisão da discreta Entidade Reguladora da Saúde
e vai finalmente ser integrado no Centro Hospitalar
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do Porto ou seja, em concreto e rigor, no
Hospital de Santo António que, não obstante
alguma medida preventiva já tomada, não
deixa de ser, segundo os nossos usos e costumes, o Rossio encafuado na Betesga!
Todavia, dizem os especialistas que os partidos políticos recomendaram e o ministro
da Saúde sancionou, que tudo irá passar-se
como se fosse uma ampulheta, uma espécie
de afunila agora para alargar depois num
espaço no coração do Porto que, como se
sabe, vai ficando cada dia mais desedificado.
Nesse tempo que os portuenses esperam há
mais de duas décadas e que ninguém sabe
quando alfim chegará, já estará por certo
concluído o projeto do hospital pediátrico
do São João, na Asprela, financiado parcialmente por capitais privados e que segundo o
Colégio de Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos será o quanto baste para
assistir as crianças do Porto e região Norte.
Em tempos de assustadora crise financeira,
com a consequente carestia a entrar na bolsa
dos portugueses, saudemos o exagero e a
abundância que todos iremos pagar, admitindo que não haverá duas sem três, pois a
grande urbe de Vila Nova de Gaia exigirá,
com legítima razão, correspondente equipamento de assistência à saúde das mães e
das crianças.
Para trás, sem que alguém se tenha preocupado pelo seu registo e conservação, fica um
enorme rasto com uma folha de relevantes
serviços prestados à comunidade e a raiz
duma escola médica de Pediatria cuja memória irá diluir-se no tempo, sendo certo
que quem perde a memória não poderá navegar no futuro.
Sem grandes notícias na bola, dado o imparável percurso do imbatível FCP, e sem sobressaltos
na política que nos depena, lembraram-se alguns
“media” de assinalar o trespasse. Para o efeito, por
exemplo, a TVI, convidou algumas pessoas entre
os quais um ex-director do hospital a quem não foi
permitido gravar a peça no interior do estabelecimento, a qual uma vez efectuada no exterior não foi
ainda divulgada por razões desconhecidas.
É gente desta classe que povoa e dirige alguns dos
nossos hospitais e para quem os deveres da cortesia e urbanidade andam tão descuidados quanto o
dever de evitar gastos supérfluos ou pôr as contas
em dia.
Podem ser da confiança de Sua Excelência o ministro, mas não merecem a nossa consideração! n
Porto, 7 de Março de 2012
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ORDEM DOS MÉDICOS
ASSUME A BANDEIRA
DA QUALIDADE EM
SAÚDE
NA ABERTURA DO XVI CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA E VII CONGRESSO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO, JOSÉ MANUEL
SILVA RESUMIU NA PALAVRA “QUALIDADE”
A CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS. UMA QUALIDADE E UM
“PATAMAR DE COMPETÊNCIA” QUE, ASSEGUROU AO MINISTRO DA SAÚDE, NÃO SE
ENCONTRAM NOUTRAS ORGANIZAÇÕES. O
BASTONÁRIO APELOU AINDA A QUE PAULO
MACEDO SEJA “A VOZ REIVINDICATIVA DA
SAÚDE” NO GOVERNO E QUE VEJA OS MÉDICOS “COMO PARCEIROS PRIVILEGIADOS”
NA REFORMA DO SERVIÇO NACIONAL DE
SAÚDE (SNS).
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Sob o tema “chapéu” da “Qualidade em Medicina” decorreu, entre os dias 17 e 20 de Abril, nos
Hospitais da Universidade de
Coimbra, o XVI Congresso Nacional de Medicina e VII Congresso
Nacional do Médico Interno, uma
organização da Ordem dos Médicos (OM) e do Conselho Nacional
do Médico Interno.
A sessão de abertura contou com
uma intervenção assertiva do bastonário, José Manuel Silva, que começou por tomar o pulso à situação do país e considerar “gigantesca” a ameaça
que enfrentamos, na qual será necessário “o envolvimento de todos” para “recuperar o orgulho e a
autonomia”.
Nesse sentido, o responsável disponibilizou a OM
para encetar “um processo de mudança” e contribuir para “um futuro melhor, quer da Saúde, quer
do país”. “Qualidade é a palavra que resume a existência e intervenção da Ordem dos Médicos. O que
temos para oferecer ao país é um patamar de competência e conhecimento que não se encontra facilmente noutras organizações”, acrescentou, citando
como exemplo a existência do Conselho Nacional
de Auditoria e Qualidade e o êxito do protocolo
assinado entre a Direcção Geral de Saúde e a Ordem dos Médicos para a elaboração de Normas de
Orientação Clínica.
Enquadrado o papel da OM, José Manuel Silva
aproveitou a presença do ministro da Saúde, Paulo
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“ESPERAMOS QUE
SAIBA MOTIVAR OS
PROFISSIONAIS DE
SAÚDE, QUE OUÇA AS
PREOCUPAÇÕES DOS
DOENTES E QUE SEJA A
VOZ REIVINDICATIVA DA
SAÚDE NO CONSELHO DE
MINISTROS”
JOSÉ MANUEL SILVA

Macedo, para formular um conjunto de expectativas relativamente à actuação do governante
no executivo. “O que esperamos é
que mantenha a qualidade, esteja
à altura de enfrentar e resolver as
terríveis dificuldades que afligem
a área da Saúde, que saiba motivar os profissionais de Saúde, que
ouça as preocupações dos doentes, que seja a voz reivindicativa
da Saúde no Conselho de Ministros, que obrigue o Governo a governar mais e melhor e que nunca
se deixe enrouquecer na defesa
do que Portugal tem de melhor”,
considerou.
Na defesa do SNS, o bastonário
recordou as palavras do director
de Worldwide Health na Microsoft, Tom Lawry, que numa conferência recente elogiou os altos
níveis de qualidade atingidos em
Portugal a baixo custo, ao mesmo
que tempo que questionava “How
do we cut costs?”. “[Tom Lawry]
Não teve dúvidas em afirmar que
esse não é o caminho a seguir. É
através da melhoria da relação
custo-efectividade que se poderão introduzir poupanças significativas”, acrescentou, lembrando
ainda as palavras “insuspeitas” de
José Mendes Ribeiro, coordenador
do Grupo Técnico para a Reforma
Hospitalar, que considerou a qualidade médica muito superior à qualidade de gestão
do SNS. “Se quiser chegar a bom termo, considere
os médicos como parceiros privilegiados e empenhados na reforma do SNS e do equilibrado sistema
nacional de saúde, público e privado que deve orgulhar o nosso país”, frisou o bastonário ao titular da
pasta governamental.
Voltando a recordar a aura de insustentabilidade
do SNS, José Manuel Silva lembrou que a dívida
do SNS representa apenas 0,5% da dívida total de
Portugal e que, de acordo com os dados da OCDE,
nenhum país ocidental consegue uma relação
custo-benefício tão eficaz quanto o sistema público

português. “Se o que de melhor temos em Portugal não
é sustentável então é o país e
a actual forma de o governar
que não são sustentáveis”,
garantiu o dirigente. “Temos
consciência que o ministro
da Saúde é obrigado a gerir
um orçamento ingerível.
Queremos ajudá-lo a melhorar as contas da saúde sem
colocar em causa, ou até
melhorando, a qualidade do
SNS. Deve ser essa a nossa
missão, com um leitmotiv
comum, ‘How do we improve
Quality?’”, concluiu.

“ESTAMOS A PREPARAR
AS NECESSÁRIAS
ALTERAÇÕES NO
SENTIDO DE PERMITIR
QUE TODOS OS
DIRECTORES CLÍNICOS
POSSAM CONTINUAR
A EXERCER A SUA
ACTIVIDADE CLINICA”
PAULO MACEDO

Na intervenção final da
sessão de abertura do Congresso Nacional de Medicina, Paulo Macedo reiterou,
“em nome da transparência”, que a sustentabilidade
do SNS não está assegurada, apesar das medidas
empreendidas pelo actual
Governo.
“Temos feito um esforço
enorme no sentido de a garantir, mas ainda não podemos afirmar com rigor
que já conseguimos atingir
esse objectivo para os anos
vindouros. Temos um orçamento para 2012 que inclui parte do pagamento de dívidas acumuladas e
não resolvidas”, observou o ministro da Saúde que,
acentuou a dificuldade de “enfrentar um sistema
com virtudes, mas também com desperdícios e interesses que os portugueses não podem sustentar”.
Neste aspecto, o governante lembrou os estudos
que apontam para uma taxa de desperdício na ordem dos 25% e que será “com este nível de ganho”
que a solvabilidade do sistema poderá ser garantida.
Paulo Macedo aproveitou para retribuir os desafios lançados pelo bastonário da OM, vincando
as obrigações éticas dos médicos e também o “papel insubstituível no combate à má prática e ao
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desperdício”. Um “desafio de todos”, acentuou, deixando uma novidade já ventilada
anteriormente no congresso: “Estamos a
preparar as necessárias alterações no sentido de permitir que todos os directores
clínicos possam continuar a exercer a sua
actividade clínica nos estabelecimentos
que dirigem”.
O ministro exortou então os profissionais a assumirem-se “continuadamente
como agentes da sustentabilidade”, contribuindo “para encontrar a melhor solução
para os doentes”. “Desafio-os a serem co-autores da mudança. A nossa abertura
é total dentro do que são os compromissos expressos no programa do governo”,
reforçou.

MESA-REDONDA
“QUALIDADE EM
CUIDADOS DE SAÚDE”

GESTÃO DAS
EXPECTATIVAS E
DO BEM-FAZER

Numa perspectiva mais abrangente da política geral
de saúde, Paulo Macedo referiu também a necessidade dos médicos intervirem ao nível da sensibilização dos doentes para atingirem comportamentos
saudáveis. “Se não reduzirmos a nossa carga de
doença, então o nosso sistema será totalmente insustentável. O nosso grande desafio é o do garante
para a saúde”, assumiu.
No final, o titular da Saúde em Portugal deixou
uma palavra para a formação, no âmbito do Congresso Nacional do Médico Interno: “formar melhor
é a garantia de ter profissionais de excepção. É um
esforço para o qual todos temos de contribuir. Dos
alunos de Medicina e dos médicos internos espera-se que constituam uma mole de profissionais críticos e exigentes. A todos uma palavra de confiança
no futuro”. n

O PRESIDENTE DO
CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS,

MIGUEL

GUIMARÃES, MODEROU UMA MESA-REDONDA NO XVI
CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA DE-

DICADA AO TEMA “QUALIDADE EM CUIDADOS
DE SAÚDE”. OS DIVERSOS INTERVENIENTES SUBLINHARAM A IMPORTÂNCIA DE ASSEGURAR
UM JUSTO EQUILÍBRIO NA PRÁTICA MÉDICA
ENTRE AS EXPECTATIVAS DOS DOENTES, AS
NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA E TODO
O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TÉCNICO DE
QUE O PROFISSIONAL DISPÕE.

“A qualidade não surge por acaso”. Nas palavras
de Isabel Pedroto, gastroenterologista do Hospital de Santo António, tudo o que são indicadores
qualitativos resultam da melhor prática clínica e
do empenho pessoal do médico. “Ele só surge se
nos esforçarmos muito, se trabalharmos muito e,
sobretudo, se fizermos a escolha certa”, assegurou a
também especialista em gestão da qualidade. “Está
na altura de fazer a escolha certa, se nós não o fizermos temo que não seja este o nosso caminho de
futuro”, acrescentou.
A presidente da Associação Portuguesa para a Qualidade na Saúde (APQS), Susana Parente, focou algumas iniciativas que podem contribuir a para uma
optimização da qualidade na prestação de cuidados. Numa primeira linha, surge o “over use”, ou o
consumo excessivo de recursos. “É indesejável que
tal aconteça e é uma das áreas a necessitar de maior
intervenção”, frisou.

Por outro lado, a anestesiologista assegurou que “os
cuidados centrados no doente ainda não são utilizados de forma sistémica”. “Temos cuidados centrados
nos serviços e departamentos. Todos os que trabalham em ambiente hospitalar sabem do drama que
é fazer passar um doente crónico ou com um resultado menos favorável de um departamento para o
outro, e sabem que assim é porque os cuidados não
são centrados no doente mas no departamento”,
fundamentou.

TIMING DE INTERVENÇÃO
No “timing de intervenção” está uma outra hipótese de valorização da qualidade. “Quando adiamos
uma decisão sobre um doente, porque é mais fácil
adiar, estamos a agravar os custos e isso não garante
a melhor qualidade”, observou Susana Parente que
acentuou a necessidade dos médicos obterem um
equilíbrio “entre o fazer bem” e “um conjunto de

23

princípios de decisão claros e objectivos”. A montante, “estão as expectativas geradas pela sociedade” e que geram conflitos difíceis de resolver:
“No meio desta tensão toda, estamos mais expostos
ao risco e ao erro”.
Numa época em que impera o discurso económico,
Susana Parente salientou ainda a necessidade de se
enquadrar a intervenção médica numa perspectiva
de custo-utilidade. “Não é nada de novo, existem
indicadores com mais de 20 anos, como os quality
adjusted life years que merecem ser revisitados e vistos como uma ferramenta interessante”.
A presidente da APQS identificou, no final, algumas respostas possíveis para o desafio da qualidade. A começar por um pensamento estrutural
diferente, dado que “não é possível resolver os problemas do século XXI e minimizar os recursos com
a mesma forma de pensar que tínhamos antes”.
Para Susana Parente, é necessário avaliar os constrangimentos das organizações, analisar os dados,
identificar os problemas e centrar esforços em diferentes níveis de intervenção. “Redesenhar é preciso. Vai ser necessária muita criatividade para tratar os doentes e identificar prioridades”, concluiu.

NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA
Membro do departamento de qualidade da Direcção Geral de Saúde (DGS) e um dos coordenadores
das Normas de Orientação Clínica (NOC) produzidas em conjunto pela Ordem dos Médicos e
pela DGS, Carlos Vaz valorizou o contributo das
‘guidelines’ na defesa do médico. “A norma quando
cumprida ou quando fundamentado o seu não
cumprimento serve de medida de protecção para
o médico. Há várias dúvidas, mas temos todos de
ter presente que a objecção técnica já está consagrada no próprio Código Deontológico. No acto
de consulta, ou de decisão, cada caso é um caso e
o médico é soberano, continua soberano e tem a
possibilidade de cumprir com as expectativas do
doente”, salientou.
No processo de implementação das NOC que está
em curso, Carlos Vaz destacou a importância da
crescente “afinação” e “avaliação” do sistema. “As
auditorias clínicas devem ser uma cultura organizacional permanente, bem como a interface técnico-clínica entre Cuidados de Saúde Primários e
as unidades hospitalares”, sublinhou.
Num comentário final às intervenções, Miguel
Guimarães considerou como prioridade neste domínio “saber o que pode ser feito em cada sítio”.
“Penso que este será o próximo passo que a Ordem dos Médicos deve dar, no sentido de fomentar
a existência de massa crítica em diferentes unidades e de garantir a qualidade dos actos médicos
praticados”. n

MEDALHAS DE HONRA OM 2012
XVI CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA

NORTE
Paulo Mendo
António Cândido de Morais
Artur Sousa Basto
José Mesquita Montes
José Pedro Moreira da Silva
Mário Mesquita Montes
CENTRO
Armando Leal Gonçalves
Carlos Silva Guardado
Fernando Martinho
João Pinto de Sá
José Cunha Vaz
SUL
Armando Sales Luís
Manuel Dias Gonçalves
Manuel da Silva Martinho
Ramiro Ávila
Mário Quina
Jaime Salazar de Sousa
PAULO MENDO “Terei
recebido vários prémios ao
longo da minha vida, mas este
é sem dúvida aquele que mais
fundo me toca por estar entre
os meus pares e pessoas que
bastante admiro”.
ANTÓNIO CÂNDIDO DE
MORAIS “Não me recordo

de todos os livros que li, mas
recordo-me de todos os meus
mestres e de todos os meus
doentes com quem aprendi a
ser médico.”

ARTUR JOSÉ QUEIRÓS DE
SOUSA BASTO “Se algum

mérito eu tenho é de ter feito
tudo o que sabia e podia em
prol dos meus doentes. Sou um
apaixonado pela Medicina.”

JOSÉ MESQUITA MONTES

“O meu espírito foi burilado
pelo ramo médico da minha
família. Deles herdei o primado
da ética e da deontologia e,
sobretudo, do respeito pelo
nosso doente.”
JOSÉ PEDRO MOREIRA DA
SILVA “Tudo o que fiz foi

com muito amor, empenho
e dedicação. Não estou nada
arrependido e continuarei a
prestar os meus serviços dessa
forma em todos os sítios onde
trabalhar.”
MÁRIO MESQUITA MONTES

“Devo ao meu irmão o bichinho
da ortopedia. Não posso deixar
de agradecer às pessoas do
distrito médico de Vila Real que
propuseram a atribuição deste
prémio.“
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UNIDOS
COMO NUNCA
REUNIÃO GERAL PROMOVIDA PELO
MOVIMENTO MÉDICOS UNIDOS E PELO
CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM
DOS MÉDICOS JUNTOU CERCA DE 700
PESSOAS NO AUDITÓRIO DA SRNOM
NUMA IMPRESSIONANTE MOBILIZAÇÃO,
CERCA DE 700 COLEGAS RESPONDERAM AO
REPTO LANÇADO PELO MOVIMENTO MÉDICOS
UNIDOS (MU) E PELO CONSELHO REGIONAL
DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS E JUNTARAM-SE NA REUNIÃO GERAL DE MÉDICOS
DE 27 DE FEVEREIRO. AS CARREIRAS MÉDICAS,
A GRELHA SALARIAL E A QUALIDADE DA FORMAÇÃO MÉDICA, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA
NOS INTERNATOS DE ESPECIALIDADE, FORAM
OS PONTOS ESSENCIAIS DO DEBATE E CONSTITUÍRAM A BASE DO CADERNO REIVINDICATIVO
QUE CONSTOU DA CARTA ABERTA APRESENTADA AO MINISTRO DA SAÚDE.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Perante um auditório lotado na SRNOM, Carlos
Cortes começou o debate com uma pequena introdução ao movimento MU e recordou ter sido
uma questão sindical a unir os colegas, após a
redução no pagamento de horas extraordinárias prevista no Orçamento do Estado. “Os médicos perceberam que tinham um papel muito
relevante na conservação do Serviço Nacional de
Saúde e isso levou-os a este espaço de livre opinião, onde as pessoas dizem aquilo que querem”,
acrescentou dando nota da rápida evolução registada pelo MU desde a sua criação, em Dezembro
de 2011.
Carlos Cortes apelou à mobilização futura dos
médicos, lembrando que, apesar de “não poderem eleger um deputado e terem uma capacidade
diminuta para influenciar as decisões políticas”,
“os 40 mil médicos deste país têm muita força
porque tratam 10 milhões de portugueses”.
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Merlinde Madureira, da Federação
Nacional dos Médicos (FNAM), foi
o primeiro membro do painel de
convidados a tomar a palavra, assumindo desde logo uma postura
crítica relativamente à “lenta reacção” que os colegas com Contrato
Individual de Trabalho (CIT) tiveram face à crescente perda de garantias salariais.
“Os médicos mais novos encararam os CIT de uma
forma que penso não ter sido a mais saudável para
o seu futuro. É preciso que haja um enquadramento
e, sobretudo, é preciso contrariar a desregulação
que é o pior que pode acontecer a uma profissão
como a nossa”, acrescentou a dirigente sindical,
lembrando a urgência em serem renegociadas as
grelhas salariais.
Jorge Silva, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), reforçou a necessidade de os médicos

tomarem posição sobre o seu futuro: “às vezes parecem mobilizados, mas quando vamos para o terreno hesitam. Temos uma palavra a dizer”.

INTERNATOS MÉDICOS
Ainda na fase inicial da reunião, o presidente do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM), Miguel Guimarães, sublinhou o sentimento generalizado na classe médica de estar “a ser
afectada na sua dignidade”. “Penso que o Governo
tem ideia de que os médicos, mais do que nunca,
estão unidos porque há várias matérias que estão a
ser postas em causa”, acrescentou, frisando exemplos como o da prescrição por DCI, a legislação do
Acto Médico, a abertura de novas escolas médicas
e a dificuldade em assegurar a qualidade dos internatos de especialidade. Sobre o último ponto,
Miguel Guimarães alertou para a vontade do Ministério em extinguir o Ano Comum do Internato
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«COMO É POSSÍVEL QUE UM
PAÍS COMO O NOSSO SE DÊ AO
LUXO DE DAR DOIS CURSOS A
UMA PESSOA E UM DELES SER DE
MEDICINA? VIVEMOS NUM PAÍS
RICO?»
MIGUEL GUIMARÃES

«AS CARREIRAS MÉDICAS
FORAM PROPOSITADAMENTE
ABANDONADAS PELO PODER
POLÍTICO PORQUE ESTA
BALBÚRDIA INTERESSAVA»
BARRAS DE OLIVEIRA

«SE COMPARARMOS OS VALORES
ATRIBUÍDOS AOS MÉDICOS E AOS
JUÍZES APOSENTADOS, TEMOS
DE COMPREENDER QUE HÁ UMA
INVERSÃO»
JOÃO SEMEDO

«É PRECISO CONTRARIAR A
DESREGULAÇÃO QUE É O PIOR
QUE PODE ACONTECER A UMA
PROFISSÃO COMO A NOSSA»
MERLINDE MADUREIRA

«OS 40 MIL MÉDICOS DESTE
PAÍS PODEM NÃO ELEGER UM
DEPUTADO, MAS TÊM MUITA
FORÇA PORQUE TRATAM 10
MILHÕES DE PORTUGUESES»
CARLOS CORTES

Médico e, a curto prazo,
não existirem vagas de
especialidade para todos
os médicos. “É evidente
que a Ordem dos Médicos vai ter de resolver este
problema, porque não
vamos poder ter mestres
em Medicina incapazes
de exercer”, acrescentou.
O depoimento do presidente do CRNOM gerou, de
imediato, uma série de interrogações em matéria
de internatos e de acesso limitado a uma especialização. Pedro Azevedo, da USF de Fânzeres, foi um
dos intervenientes, questionando se “a Ordem dos
Médicos pensa reconhecer esses clínicos gerais” e
“onde é que eles vão poder exercer”. Rui Silva, aluno
do ICBAS, colocou, por sua vez, a possibilidade
de se adoptar um modelo semelhante ao de outros

países europeus em que “o médico, após o final
do curso, é considerado autónomo e pode exercer
como generalista”. Miguel Guimarães respondeu
qualificando de “inaceitável” a postura do Estado
relativamente aos cursos de Medicina: “Como é
possível que um país como o nosso se dê ao luxo de
dar dois cursos a uma pessoa e um deles ser de Medicina? Vivemos num país rico?”. Jorge Silva também interveio no debate, antecipando que a solução
para os médicos não especialistas “é muito simples”.
“Vão trabalhar nos hospitais privados e aceitar os
contratos que lhes forem propostos porque precisam de trabalhar”, explicou o membro do SIM.
Já Merlinde Madureira discordou da posição da
Ordem dos Médicos, afirmando ser necessária uma
solução adequada para todos os médicos formados.
“O nosso objectivo deve ser dar-lhes formação, não
é passar-lhes um papel a dizer que podem exercer”,
observou.
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REVALORIZAÇÃO SALARIAL
O debate voltou a centrar-se nas carreiras médicas
e na dificuldade, manifestada pelos representantes
sindicais, de fazer cumprir a lei em matéria salarial.
Merlinde Madureira observou que o argumento
mais usado pelas administrações hospitalares para
não cumprir com os acordos é “a ausência da grelha
salarial”. João Semedo, médico e deputado do Bloco
de Esquerda, considerou que “o centro das preocupações dos médicos deve estar no cumprimento das
carreiras” e salientou, neste particular, “a revalorização salarial”. “Os médicos, sem qualquer espécie
de corporativismo, podem assumir que deviam ganhar mais. Se tivermos em conta o sucesso da saúde
e o insucesso da justiça e compararmos os valores

atribuídos aos médicos e aos juízes aposentados,
temos de compreender que há uma inversão”, considerou João Semedo. Jorge Silva concordou com o
colega e recordou a proposta apresentada pelo SIM,
em 2009, que comprava precisamente os vencimentos dos magistrados com os médicos. “Estamos
atentos a esse nivelamento. Não nos interessa uma
grelha salarial que se apoie nas horas extraordinárias, mas sim num salário base digno”, acrescentou.
Um dos médicos que interveio na discussão, Raul
Carvalho, incitou a tomadas de posição judiciais dos
médicos em casos de incumprimento dos Acordos
Colectivos de Trabalho. “Temos de usar os meios
de que dispomos, ainda que escassos, para que as
leis que existam sejam cumpridas e devemos exigir
um esclarecimento das autoridades sobre o porquê
de não as fazerem cumprir”, acentuou. Barras de
Oliveira, médico do Hospital de Santo António,
considerou que “as carreiras médicas foram propositadamente abandonadas pelo poder político”,
dado que, acrescentou, “interessava esta balbúrdia
de ter no mesmo
serviço pessoas
com diferentes diferenciações”. “É
propositado, para
que a malta ande
aqui à bofetada.
Para sermos mal
pagos, para trabalharmos como
os patrões quiserem”, acrescentou,
sugerindo, como
prioridades de actuação dos sindicatos e da Ordem
dos Médicos, a
concretização das
carreiras médicas,
a revisão das grelhas salariais, a manutenção dos internatos médicos
e a revisão do numerus clausus em Medicina.
Ao fim de quase três horas de debate, Carlos Cortes
fez uma síntese das reuniões realizadas pelo MU
e considerou que o objectivo foi cumprido: “fazer
pressão sobre o Ministério da Saúde e fazer entender à Ordem e aos Sindicatos que têm os médicos
com eles”. O médico de Coimbra sublinhou ainda
que o movimento MU “não acaba nestas reuniões”.
“Este foi o início da mobilização e não vamos desistir enquanto estes problemas não estiverem resolvidos. É isto que eu quero que os colegas entendam.
É isto que o Ministério tem de temer. Os médicos
estão unidos como nunca estiveram desde há muitos anos”, concluiu. n
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E-MAIL ENVIADO AOS MÉDICOS DA SRNOM NA
SEQUÊNCIA DA REUNIÃO GERAL PROMOVIDA
PELO MOVIMENTO MÉDICOS UNIDOS E PELO
CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM
DOS MÉDICOS EM 27 DE FEVEREIRO DE 2012

CARTA ABERTA AO MINISTRO DA SAÚDE ENVIADA
APÓS A REALIZAÇÃO DAS TRÊS REUNIÕES GERAIS

Ex.mo(a) Senhor(a) Dr(a).

Exmo. Sr. Ministro da Saúde,

[LISBOA – 22.02 › COIMBRA – 23.02 › PORTO – 27.02]

Dr. Paulo Macedo,
Sobre a Reunião Geral de Médicos realizada em
27-02-2012 no Porto, que envolveu o grupo Médicos Unidos, os Sindicatos Médicos e a Ordem
dos Médicos, saudamos, em primeiro lugar, a excepcional mobilização dos colegas que ultrapassou todas as expectativas. O debate foi intenso
e revelou uma enorme vontade dos médicos
defenderem a dignidade do seu exercício profissional, sem receios ou preconceitos de qualquer
natureza. Entre as várias opiniões, dúvidas e inquietações que pudemos registar, permitam-nos
deixar as seguintes propostas:
1.

Aplicar na prática as Carreiras Médicas e os
Acordos Colectivos de Trabalho;

2.

Negociar uma Grelha Salarial justa, que respeite o estatuto e a dignidade da profissão
médica;

3.

4.

Manter a qualidade dos internatos médicos, não permitindo que se façam alterações que visem a poupança, diminuindo a
qualidade;
Respeitar as capacidades formativas das
Escolas Médicas para que a formação pré-graduada mantenha os níveis de qualidade
a que fomos habituados durante muitos
anos, e exigir um correcto planeamento das
necessidades médicas;

Os Médicos, preocupados com a grave degradação da Saúde em Portugal e com
as consequências que daí podem advir para os doentes e para o país, participaram
massivamente e de forma activa em três Reuniões Gerais de Médicos em Lisboa,
Coimbra e Porto. O objectivo foi analisar o actual estado da Saúde e contribuir com
propostas construtivas que possam melhorar a situação alarmante em que este
sector se encontra.
Os profissionais presentes nestas três assembleias traçaram um cenário pessimista
sobre o futuro da Medicina e a prestação de cuidados de saúde com Qualidade e
Humanidade aos portugueses.
Deixou de existir uma aposta clara numa medicina de qualidade e o doente tem sido
progressivamente afastado dos já ‘magros’ recursos colocados à sua disposição.
O excessivo e intolerável desinvestimento no sector da saúde tem sido justificado
para resolver um défice orçamental criado por anos de políticas ruinosas em vários
sectores, de que os doentes não são culpados.
Hoje, os hospitais, os centros de saúde e os seus profissionais deixaram de ser considerados a solução para resolver os problemas de saúde dos portugueses. O desinvestimento na Saúde da população terá graves consequências sociais, económicas e
políticas.
Assim, destacamos seis áreas prioritárias que podem melhorar o panorama existente:
1.

Defesa intransigente de um Sistema de Saúde exigente, com financiamento
adequado, constituído por profissionais competentes e direccionado para as
necessidades do doente;

2.

Participação activa dos profissionais do sector e dos doentes nas reformas em
curso e na estruturação das políticas de Saúde, para a construção de modelos
mais adequados às necessidades das populações e assentes em critérios de qualidade da prestação dos cuidados de saúde;

3.

Exigência de uma Formação Médica rigorosa que possa responder às necessidades de uma medicina altamente qualificada e diferenciada

4.

Necessidade imperiosa de uma Carreira Médica única e funcionante, baseada
em critérios de competência e qualidade, e com uma grelha salarial adaptada à
exigência e responsabilidade da profissão médica;

5.

O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos

Planificação cuidada das vagas para os Cursos de Medicina e para as Especialidades Médicas para evitar, por um lado, o recurso à “importação” de médicos
e por outro, o incentivo à “exportação” de profissionais qualificados nos quais o
país investiu mais de 12 anos de formação;

6.

(Adaptado de texto publicado pelo Presidente
do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos na sua página do Facebook logo no dia
seguinte à Reunião Geral)

Definição escrupulosa das competências dos médicos através da promulgação
urgente do Acto Médico respeitando o perfil profissional do médico e as normas internacionais sobre essa matéria.

É urgente que se implementem estas medidas, capazes de dar um novo alento a
um Serviço Nacional de Saúde em desagregação e a uma Medicina cada vez mais
distante dos cidadãos, principalmente dos mais fragilizados.

5.

Exigir a publicação de uma Lei do Acto Médico de acordo com o Perfil Profissional do
Médico, já definido legalmente, e com a definição da União Europeia dos Médicos Especialistas, para que as competências médicas deixem de ser reiteradamente violadas.

A Saúde é um bem público que devemos preservar na defesa dos doentes e do País.

A mobilização conseguida espelha o envolvimento dos médicos na operacionalização
destas seis áreas prioritárias.
Os médicos estão disponíveis para participar na restruturação de um sistema de
saúde apto a responder às necessidades da população.
Não hesitaremos na defesa dos Doentes.
Este é um primeiro passo.
Certos de que esta carta merecerá toda a sua atenção,
Ordem dos Médicos
Federação Nacional dos Médicos
Sindicato Independente dos Médicos
Movimento Médicos Unidos
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«A FORÇA
DO MOVIMENTO JÁ
ASSUSTOU O PODER
POLÍTICO»
É UM MOVIMENTO DE “CIDADANIA MÉDICA, ESPONTÂNEO, INDEPENDENTE,
PLURAL E LIVRE”. A PROVAR QUE AS REDES SOCIAIS SÃO SINÓNIMO DE UM PROCESSO DE FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL, NUM CONTEXTO DE MAIOR
PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A PÁGINA NO FACEBOOK
DO MOVIMENTO MÉDICOS UNIDOS JÁ
ULTRAPASSA OS NOVE MIL MEMBROS. O
FÓRUM TEM PROMOVIDO DISCUSSÕES
SOBRE OS MAIS VARIADOS TEMAS DA POLÍTICA DA SAÚDE E, ACIMA DE TUDO, JÁ
SERVIU PARA DESPERTAR CONSCIÊNCIAS
E MOBILIZAR A CLASSE.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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Não é um fenómeno recente, mas
não há dúvida de
que as redes sociais, e
em especial o facebook,
se têm tornado um instrumento fundamental no espectro
da comunicação. Um caso bem sintomático é o dos
Médicos Unidos, um movimento criado em Novembro de 2011 e que, actualmente, conta já com
a participação de mais de nove mil membros. Mais:
resultado da criação da página no facebook, foram
promovidas reuniões gerais de médicos nas três
Secções Regionais da OM, com uma taxa de adesão
à qual já não se assistia há vários anos.
Ainda antes do movimento Médicos Unidos, e em
resposta às medidas preconizadas no projecto de
lei do Orçamento de Estado de 2012, entre as quais
um polémico artigo referente aos médicos em contrato individual de trabalho e que previa que as
retribuições destes profissionais fossem niveladas
pela tabela da função pública, surgiu o “CIT Unidos”. “O artigo 27 do projecto de lei afectava particularmente os médicos neste regime contratual. Foi
por isso que surgiu, no facebook, o CIT Unidos”,
recorda Clara Azevedo, especialista em Ortopedia e
Traumatologia no Centro Hospitalar de Lisboa. Em
poucas semanas, a página alcançou cerca de três
mil médicos.
Face à mobilização e aos resultados alcançados,
em conjunto com o Sindicato Independente dos
Médicos (SIM) e a Federação Nacional de Médicos
(FNAM), e perante as medidas que se sucederam na
política da Saúde, surgiu então a ideia de alargar o
movimento.
Depois de integrar o CIT Unidos, Carlos Cortes,
especialista em Patologia Clínica no Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi um dos fundadores do
Médicos Unidos. Foi ele, aliás, o responsável pela
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criação desta página no facebook. Um movimento mais
amplo, onde a discussão não
se centra apenas nos aspectos
relacionados com os contratos
individuais de trabalho, mas
onde se pretende gerar uma
discussão e troca de opiniões
sobre temas como as carreiras
médicas, a qualidade da medicina, a formação médica, o
desemprego médico ou o acto
médico. “A união que se procura nos médicos é juntá-los
à volta de pontos de concordância. Os Médicos Unidos
são pessoas que expressam de
forma plural a sua opinião. Há
discussões acesas, há colegas
mais radicais nas formas de
luta, outros são mais ‘suaves’,
mas a discussão acaba por gerar consensos e união”, descreve Carlos Cortes.

“CONSEGUIMOS
CHEGAR A
DIFERENTES
GERAÇÕES”
Elementos do MU-Lisboa:
Clara Azevedo, Nadine Ferreira
e Maria Loureiro.

Elementos do MU-Porto à conversa com a «nortemédico». Da esquerda para a direita, Rui Capucho, Ana Manuela
Após a sua criação, o moviRibeiro, Dalila Veiga, António Barbosa e Tiago Vilarinho.
mento Médicos Unidos atingiu, no espaço de três semanas, os cinco mil memexpectativa de ver o que se ia passar. Depois, acabei
bros. Actualmente, a página conta como membros
por ir a Coimbra e ao Porto. A adesão no Porto foi
mais de nove mil profissionais, entre os quais vários
estrondosa, muito pelo empenho do Dr. Miguel
dirigentes da Ordem dos Médicos, como o bastoGuimarães. Nem nos tempos do PREC houve tantos
nário José Manuel Silva e o presidente da Secção
médicos a participar nas reuniões”, compara. Aliás,
Regional do Norte, Miguel Guimarães, e represenà semelhança deste médico, vários foram aquetantes das estruturas sindicais, como Carlos Arroz
les que criaram página no facebook, para aderir
e Mário Jorge.
à causa. “Houve muitos médicos que não tinham
A percepção sobre a dimensão que o movimento
facebook e que acabaram por aderir a esta rede soMédicos Unidos acabou por alcançar divide-se encial, para participar no movimento”, assegura Joana
tre os mais e os menos optimistas, sendo certo que
Guimarães, endocrinologista no Hospital de Aveiro.
todos parecem estar de acordo relativamente a um
António Barbosa, especialista em Medicina Desporponto: surpreendentemente, a geração mais antiga
tiva, a trabalhar no Centro de Medicina Desportiva
de médicos aderiu em força. “Penso que era fácil
do Porto, acredita que a mobilização era expectável.
existir uma adesão da geração mais nova. Mas no
Essencialmente por duas razões, explica: “Existe
Médicos Unidos conseguimos chegar a gerações diuma tendência, muito comum entre os portugueferentes e não estávamos à espera que os mais antises, que é a de dar a sua opinião, quando isso é posgos tivessem tanto dinamismo na rede, como estão
sível. Depois, a conjuntura política, nomeadamente
a ter”, reconhece Rui Capucho, interno de Saúde
na área da Saúde, permitiu uma massificação clara
Pública no Agrupamento de Centros de Saúde Alto
da discussão”.
Trás-os-Montes, em Chaves.
Cesário Andrade Silva, especialista de Medicina
UMA FERRAMENTA PARA
Geral e Familiar no Centro de Saúde de Arganil não
ATINGIR UM FIM
tinha página no facebook. Ouviu falar do movimento através de Carlos Cortes e depois de particiO Acto Médico, as carreiras médicas, a qualidade
par nas três reuniões gerais de médicos decidiu «lida Medicina têm sido temas abordados, de forma
gar-se» à rede. “Rendi-me quando vi a participação
frequente, pela Ordem dos Médicos. Apesar de
dos médicos nas reuniões. Primeiro, fui a Lisboa na
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ANA MANUELA RIBEIRO

“O inconformismo geral, não só na área médica, faz
com que todos nós, como sociedade, queiramos mostrar o nosso desagrado. No caso dos Médicos Unidos,
o facebook foi um dos meios que tivemos à nossa
disposição e, naturalmente, surgiu a crítica, a opinião,
o desagrado”.
CLARA AZEVEDO

“Esperava que os Médicos Unidos tivessem uma
grande adesão, porque foram ultrapassados todos os
limites. Os médicos começaram a querer participar na
solução dos problemas que estão a ser criados e que,
em última instância, vão prejudicar os doentes. É a
nossa forma de trabalhar com qualidade que está a ser
colocada em causa”.
NADINE FERREIRA

“Este movimento serve, principalmente, como um
veículo de informação, quer no que se refere a situações legais, ou apenas a título informativo do que
se vai passando. Tem como grande objectivo ser um
movimento mobilizador das iniciativas que as organizações médicas desencadeiem, de forma a ter a maior
participação de médicos possível”.
TIAGO VILARINHO

tudo, os médicos parecem, agora, mais mobilizados.
Afinal, o que mudou? Ana Manuela Ribeiro, anestesista no Centro Hospitalar do Porto, responde:
“Essencialmente, mudou o facto de todos podermos
aceder ao facebook de uma forma fácil, rápida e a
qualquer hora do dia. Penso que tem a ver com o
comodismo de todos nós. Torna-se sempre mais
complicado sairmos de nossas casas, ou do nosso
local de trabalho e deslocarmo-nos ao sindicato ou
à Ordem. No facebook, é possível participar a qualquer hora do dia, não temos de estar frente a frente
com as pessoas e penso que a mobilização e a adesão das pessoas surgem desse facto”. Rui Capucho
acrescenta: “Nos modelos clássicos, a informação
é toda num sentido, ou seja, das estruturas para
os seus membros ou, quanto muito, de cada um
dos seus membros para a estrutura. Nos Médicos
Unidos consegue-se um maior contacto entre colegas e, portanto, a opinião de todos é partilhada,
sem qualquer filtro”. Nadine Ferreira, neurologista
no Hospital Garcia de Orta, em Almada, conclui:
“Os médicos são pessoas extremamente ocupadas
e acabam por ter pouco tempo para se reunirem e
conversarem sobre as questões legais e profissionais. Sem dúvida que os sindicatos médicos e a
Ordem tentam fazer com que a informação chegue,
mas talvez não o estejam a fazer da forma tão eficaz
como este grupo permite”.

“O objectivo de uma rede social não é gerar grandes
consensos, mas sim lançar a discussão para que, depois, nos órgãos certos e com a tradição democrática
que legitima a tomada de posições, possam ser tomadas as decisões”.
RUI CAPUCHO

“Do ponto de vista técnico, o resultado deste movimento seria impossível há cinco anos. O facebook
está a ter uma dinâmica na própria sociedade que
nenhuma outra rede social conseguiu até hoje”.
ANTÓNIO BARBOSA

“A primeira grande vitória do movimento foi encher
três salas, mostrando que os médicos estão unidos e
preocupados com o que se está a passar em termos de
política da Saúde. As pessoas partilham dos mesmos
problemas”.
DALILA VEIGA

“As reuniões nas secções regionais tiveram um importante papel de integração nas problemáticas que são
discutidas no fórum. As redes sociais não conseguem
colmatar o debate ao vivo entre as pessoas, e isso é
uma limitação que vai existir sempre, por isso o papel
tão importante das reuniões”.
JOANA GUIMARÃES

“Os problemas dos médicos, dentro da própria classe,
são diferentes. No entanto, a grande manifestação
dos médicos surge em defesa do SNS. Essa é uma luta
transversal, dos mais novos aos mais velhos”.
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RUI FERNANDES

“Os médicos são uma das classes mais crucificadas que existe do ponto de vista popular, porque somos quem serve o ponto mais
sensível do povo que é a sua saúde. Por outro
lado, pensamos sempre no doente, antes de
pensarmos em termos pessoais ou de carreira”.
MÓNICA VASCONCELOS

“Estamos no momento ideal para nos unirmos.
É agora ou nunca. Temos de nos juntar, só assim vamos conseguir alguma coisa”.
DOMINGOS RAMOS

“Os Médicos Unidos conseguiram juntar, através de uma forma espectacular de comunicação, muitas pessoas que pensam da mesma
maneira. Agora só nos resta, caso não haja
resposta às propostas e revindicações, que as
pessoas partam para a acção”.
CESÁRIO ANDRADE SILVA

“Se a tutela não tiver a inteligência para fechar
as negociações com os sindicatos e, ao mesmo
tempo, retirar alguns diplomas que está a pensar introduzir no SNS, de certeza que vai ter
um problema. O ministro da Saúde conseguiu
uma coisa fabulosa: desde o colega que tem
perto de 60 anos e estava a pensar reformar-se, até ao colega do sexto ano que não sabe se
vai ter emprego, todos os médicos estão com
problemas”.
CARLOS CORTES

“Há alguns anos, as pessoas falavam nos cafés, em jantares. Hoje em dia, há uma exigência muito grande em termos profissionais e o
tempo que sobra é mais diminuto. A página do
facebook dos Médicos Unidos é o lugar de encontro que na vida real não conseguimos ter”.
MARIA LOUREIRO

“A evolução em termos de ideias e contributos
tem sido muito interessante. Seria de esperar
que passados os meses de Novembro e Dezembro, altura da discussão e aprovação do
Orçamento de Estado para 2012, houvesse
um arrefecimento progressivo. Não foi o que
aconteceu, muito pelo contrário. A discussão
continua muito activa”.

Sendo um grupo fechado,
o mural do movimento Médicos Unidos apenas é visível pelos seus membros.
Segundo Rui Capucho,
existem algumas dezenas
de “posters” que iniciam as
discussões, lançando temas,
ideias ou até fazendo publicar as notícias dos jornais.
Os comentários sucedem-se, às centenas. “A informação precipita-se a uma
velocidade que permite que
as notícias se difundam rapidamente e cheguem a um
grande número de pessoas.
Temos comentários a toda
a hora e momento. Obviamente, quando existem notícias que afectam mais directamente os médicos nota-se
um aumento significativo
de comentários. São os chamados ‘momentos de crise’”,
observa Dalila Veiga, interna
complementar de anestesiologia no Centro Hospitalar
de S. João.

“ESTÁ A
PREPARAR-SE
UMA
CONTESTAÇÃO
MÉDICA SEM
PRECEDENTES”

A actividade do movimento
Médicos Unidos demonstrou
a sua capacidade de mobilização no passado mês de
Fevereiro, nas três reuniões
realizadas em Coimbra,
Porto e Lisboa, tendo conseguido a participação de mais
de 1600 profissionais. “Foram momentos muito importantes, porque houve a
necessidade de solidificarmos o movimento e perceber até que ponto a discussão no facebook não
passava de uma conversa de sofá. O resultado foi
surpreendente e a concentração de médicos nas
secções regionais do Sul, Centro e Norte foi inédita”,
descreve Carlos Cortes. A ponto de “o número de
pedidos de adesão à página do facebook do movimento ser completamente incontrolável no dia
a seguir às reuniões”, acrescenta Maria Loureiro,
cardiologista no Hospital Garcia da Orta,
Nos encontros, nos quais estiveram presentes os dirigentes da Ordem dos Médicos, do SIM e da FNAM,
os sentimentos de indignação e inconformismo

foram a tónica dominante, perante as actuais
condições de trabalho e a actual política da
Saúde, consensualmente apontadas como
as questões mais fracturantes. Posições que
foram depois publicamente manifestadas
e expostas ao ministro Paulo Macedo, sob
a forma de uma carta aberta, assinada por
todas as estruturas e, obviamente, pelos Médicos Unidos.
Sem respostas, a insatisfação continua a
aumentar. “Depois de meses de negociações, não se avançou nada. Das actas das
reuniões que existiram entre Janeiro e Abril
consta exactamente a mesma informação:
nada de substância, apenas palavras, chavões. Por isso, a impaciência dos médicos
do movimento está a aumentar”, reconhece
Maria Loureiro. Carlos Cortes revela, também, que vários elementos do movimento
reclamam o avanço de uma greve por tempo
indeterminado. “Não sei se a fórmula mais
correcta será a greve. Agora, é verdade que
se está a preparar uma contestação médica
sem precedentes, caso a política de Saúde
deste ministério não se inverta rapidamente.
Nunca se sentiu tanta insatisfação e tanta
disposição dos médicos para essa forma de
contestação”, sublinha.
Para a maioria dos médicos que foram ouvidos pela «nortemédico», a greve é mesmo
uma “inevitabilidade”. “O tempo começa a
escassear e as pessoas começam a ficar cansadas deste marasmo. Penso que a intolerância está a aumentar, até porque o processo
negocial está a ser uma frustração”, observa Ana
Manuela Ribeiro. Clara Azevedo é mais cáustica:
“Face ao actual contexto político, a greve parece ser
a única solução. Infelizmente, o Governo não tem
mostrado qualquer interesse em corrigir os erros
que está a cometer. Os direitos dos médicos estão a
ser delapidados e, por isso, é necessário que se mobilizem em protesto pelas medidas tomadas”.

A ESTRUTURAÇÃO DO
MOVIMENTO: UMA NOVA
IDENTIDADE?
Na página dos Médicos Unidos levantam-se também questões sobre o futuro do movimento e até há
vozes que defendem o aparecimento de um terceiro
sindicato ou de uma associação. Por enquanto, parecem ser vozes isoladas, mas há quem defenda a
necessidade do movimento se estruturar. “Caso o
ministro da Saúde queira reunir com o movimento,
com quem deve fazê-lo? Esse é o grande passo
que se coloca actualmente e uma das discussões
prende-se com a vontade, ou não, do movimento
se estruturar”, advoga Cesário Andrade Silva, acrescentando: “O nosso bastonário defende que falta
uma perna do tripé. Já o disse mais do que uma vez.
De um lado, temos os sindicatos, do outro a Ordem
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Elementos do MU-Coimbra à conversa com a «nortemédico». Da esquerda para a direita, Mónica Vasconcelos, Joana Guimarães, Carlos Cortes e Rui Fernandes.
De pé, Domingos Ramos, Gustavo Fernandes e Cesário Andrade Silva.

e do outro lado não temos nada. É preciso dar um
passo, quando e como, não sabemos ainda”.
Maria Loureiro também fala da necessidade de o
movimento “adquirir uma identidade própria”.
“Não nos mesmos moldes das estruturas que já
existem, porque nesse campo não acrescentaria
nada de novo. Terá de ser algo diferente dos sindicatos e com estrutura e objectivos diferentes da
Ordem dos Médicos”, explica.
Para Carlos Cortes, fundador da página, não há
dúvida de que os Médicos Unidos “têm uma noção
do seu espaço e da sua responsabilidade”. Acredita
que o movimento tem uma capacidade mobilizadora que as organizações representativas da classe
não têm, mas considera também que todos juntos
podem ter ainda mais força. “Na prática, este movimento tem muita força e isso assustou o Poder
político e a tutela ministerial. É óbvio que transformar o movimento numa organização poderia dar
outro dinamismo às reivindicações. Na minha opinião pessoal, penso que a questão envolve alguma
complexidade, uma vez que existem dois sindicatos
respeitáveis e uma Ordem dos Médicos com todo o
seu Poder institucional na sociedade”.
Vários médicos ouvidos pela «nortemédico» consideram que o movimento deve manter o conceito
que esteve na sua génese. “Cada estrutura tem o seu
papel e não se pretende, na minha opinião, que o

movimento vá substituir alguma. Pelo contrário, a
ideia é darmos força a essas estruturas – Ordem e
sindicatos – para continuarem a ter um papel mais
activo e até mais abrangente”, defende Ana Manuela
Ribeiro. Clara Azevedo também concorda: “Na
minha opinião, o Médicos Unidos deve manter-se
como um movimento, porque as estruturas que
existem se não estão a conseguir resultados não é
por responsabilidade dos médicos que integram
essas estruturas e que têm uma larga experiência.
O que faltou nos últimos anos foi sentir um apoio
dos médicos que representam e é para isso que é
importante este movimento, ajudando a mobilizar
os médicos para as iniciativas que as estruturas sindicais e a Ordem dos Médicos têm capacidade legal
para desencadear”.
Para os médicos que ainda não aderiram à página
no facebook fica a sugestão de Maria Loureiro: “Por
um lado, os Médicos Unidos são uma fonte de informação sobre o que se está a passar, nomeadamente
nas diferentes instituições de saúde. Por outro lado,
esta é uma ferramenta que permite partilhar a
forma como as pessoas vêem a prática da Medicina
hoje em dia. Sabemos, inclusivamente, que a página
é auscultada pelo Ministério da Saúde e, por isso,
ali podem ser registadas opiniões e sugestões que
podem vir a modificar o rumo da actual política de
Saúde”. n
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PRIMEIRA SESSÃO
DEDICADA AO TEMA DO
ENVELHECIMENTO TEVE
CASA CHEIA

ENVELHECER
NÃO É DOENÇA
O DEBATE QUE INAUGUROU A INICIATIVA
“DO MÉDICO PARA OS MÉDICOS: ESPECIFICIDADES QUE INTERESSAM À GENERALIDADE” QUESTIONAVA A DEFINIÇÃO DO
PROCESSO DE ENVELHECIMENTO COMO
DOENÇA E A POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO. A CONCLUSÃO UNÂNIME DOS ESPECIALISTAS APONTA PARA UM PROCESSO
NATURAL, FORTEMENTE INFLUENCIADO
POR FACTORES AMBIENTAIS E BIOLOGICAMENTE IRREVERSÍVEL.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

No período que antecedeu o debate e dado que se
tratava da sessão inaugural de “Do Médico para
os Médicos”, os organizadores fizeram o enquadramento de um evento pouco comum na Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos e que
visa, nas palavras de António Sarmento, recuperar
o hábito das conversas de tertúlia. “Foi no Porto
que surgiram os principais movimentos regeneradores do século XIX, porque se tratava de uma
cidade que falava e que comunicava. Era a cidade
dos cafés e das tertúlias. Penso que a comunicação
é fundamental em sociedade”, observou o membro
da Comissão Consultiva para Promoção de Actividades Científicas.

Miguel Guimarães, presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, lembrou
que um evento desta natureza “nunca tinha sido
feito anteriormente” e mostrou-se honrando pelo
facto de os médicos terem acorrido massivamente
à primeira sessão, esgotando a lotação da Sala de
Conferências.

FACTORES AMBIENTAIS
A professora catedrática da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, Fátima Carneiro, foi a
primeira interveniente no debate. Desde logo se
assumiu como leiga na matéria – “não percebo nada
de envelhecimento”, referiu a propósito – no entanto, foi discorrendo sobre diversos conceitos que
procuraram responder ao enigma inicial: “O envelhecimento é um processo patológico? Trata-se?”.
A especialista em anatomia patológica considerou
que se trata de “um processo geneticamente condicionado e muito influenciado pelo ambiente”, esclarecendo que um dos factores externos que mais
contribui para o envelhecimento precoce é a hiperalimentação. “Já os chineses referiam que quem
come menos, vive por mais tempo”, observou.
O colega anatomopatologista, José Manuel Lopes,
sublinhou a divergência de opiniões quanto à qualificação do envelhecimento como doença ou como
processo biológico, sendo que uma ou outra definição pode ter impactos sociais distintos. Na opinião
do também docente da FMUP, o envelhecimento
“é um fenómeno biológico que não é síncrono entre todos os aparelhos e sistemas do nosso organismo”. Como tal, não deve ser definido como doença mas sim “como factor de risco importante para
quase todas as principais alterações geriátricas” que
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PRÓXIMAS
SESSÕES

27 ABR

A HUMANIDADE
ESTARÁ
PSIQUIATRICAMENTE
MAIS DOENTE?

25 MAI

APNEIA DO SONO:
CIRURGIA OU CPAP?

22 JUN

CIRURGIA DA
OBESIDADE:
BENEFÍCIOS E
INCONVENIENTES?

confluem naquilo a que o professor designa por
“fenótipo senescente”.
José Manuel Lopes sublinhou que “mais de 90%
dos fenómenos que contribuem para o nosso envelhecimento são ambientais” e acentuou que o processo de senescência ou envelhecimento natural,
não se pode confundir com expectativa de vida. “O
aumento da expectativa de vida é a melhoria dos
cuidados, melhoria dos medicamentos e melhor
qualidade de vida” o que não corresponde, exactamente, a um tratamento anti-envelhecimento. “Esse
tratamento só acontece se intervirmos nos mecanismos de reparação e manutenção”, concluiu.

RESTRIÇÃO CALÓRICA
O internista Pedro Von Hafe encerrou o debate com
uma aprofundada exposição sobre os efeitos da alimentação no envelhecimento, confirmando que
este está associado “ao aumento da gordura corporal, a uma diminuição da tolerância à glicose, a um
aumento do colesterol das LDL, a uma redução das

HDL e a um aumento dos triglicerídeos”. Factores que, destacou o
professor da FMUP, “predispõem
27 JUL
à doença”.
HÁ CONTROVÉRSIA
As possibilidades da restrição
QUANTO À MORTE
CEREBRAL?
calórica neutralizar estes factores são reais, segundo Pedro Von
28 SET
Hafe. “Está provado na levedura
A CIRURGIA DA MIOPIA
É CONSENSUALMENTE
da cerveja que a restrição calórica
ACEITE?
leva a uma série de alterações de
metabolismo e a um aumento de
26 OUT
uma proteína chamada sirtuína
AUMENTO DA
ESPERANÇA DE
que aumentam a longevidade”,
VIDA: MORREREMOS
acrescentou, demonstrando suMAIS TARDE, MAS
cessivamente que a investigação
DEMENTES?
já produzida nesta matéria aponta
30 NOV
para resultados concretos. Um
A CIRURGIA ESTÉTICA
exemplo paradigmático é o esIRÁ SER PEDIDA POR
tudo publicado na Science, com
TODA A GENTE?
macacos rhesus e em que a “restri28 DEZ
ção calórica levou a uma redução
ESTAREMOS TODOS
significativa dos marcadores de
CONDENADOS A
envelhecimento, da morbilidade
TER UM CORAÇÃO
MECÂNICO?
associada à idade e da própria
mortalidade”, citou o especialista
em Medicina Interna.
Também em humanos, acrescentou Von Hafe, existem algumas
experiências em comunidades japonesas e americanas, com resultados semelhantes. “Em Okinawa, no Japão, existe
a maior concentração de centenários do mundo. Há
40 anos foi imposta uma restrição calórica em idade
escolar, mantida posteriormente com dieta equilibrada em matéria nutricional”, exemplificou. n
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«TEMOS MAIOR
CAPACIDADE DE
INTERVENÇÃO
POLÍTICA»
UM RITMO “IMPRESSIONANTE” DE INTERVENÇÃO
PÚBLICA, NUM ANO EM QUE “MUDOU O PAÍS”
MAIS DO QUE A PRÓPRIA ORDEM DOS MÉDICOS

«Um ano de mandato:
Que mudanças?»
CONFERÊNCIA COM O
BASTONÁRIO DA ORDEM
DOS MÉDICOS

E EM QUE VÁRIOS CONSTRANGIMENTOS POLÍTICOS RETIRARAM ESPAÇO PARA UMA INTERVENÇÃO
INTERNA MAIS PROFUNDA. FORAM ESTAS, NO ESSENCIAL, AS CONCLUSÕES RETIRADAS PELO BASTONÁRIO, JOSÉ MANUEL SILVA, NUMA CONFERÊNCIA
REALIZADA NA SRNOM DE BALANÇO AO PRIMEIRO
ANO DE MANDATO.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

“Força para ultrapassar as vicissitudes” e capacidade “de apresentar propostas alternativas para
melhorar a qualidade do tratamento dos doentes e
dignificar os médicos”. Foram estas as notas prévias
que o presidente do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, lançou
na conferência “Um ano de mandato – que mudanças?”, destinada a avaliar o primeiro ano de exercício do actual bastonário.
José Manuel Silva começou por recordar o contexto político conturbado em que assumiu as suas
funções, numa altura de transição do governo do
Partido Socialista para o actual e de início da intervenção financeira externa. “Algumas coisas foram
publicadas sem termos a possibilidade de movimentar o nosso capital de influência e de orientar
algumas decisões no sentido do que consideramos
ser garante da qualidade da Medicina”, considerou,
exemplificando com o facto de ter enfrentado a possibilidade do Presidente da República promulgar
uma lei que instituía a obrigatoriedade da prescrição por DCI logo na primeira semana de trabalho.
Outro dos constrangimentos iniciais, lembrou José
Manuel Silva, foram as exigências da ‘troika’ para o
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PSD/CDS-PP, sobretudo, acentuou, “com a mentalidade que este executivo tem e que torna mais difícil
obter consensos sobre aquilo que é efectivamente
necessário para o país”. José Manuel Silva endureceu o discurso relativamente ao ministro da Saúde
e reforçou uma ideia que tem vindo a repetir nas
suas intervenções públicas: “Apoiaremos todas as
decisões de carácter técnico, mas não as decisões políticas, sobretudo se estas visarem colocar em causa a
qualidade do Serviço Nacional de Saúde”.
Orientando o discurso
para dentro, o bastonário
admitiu ter a expectativa
inicial de dedicar mais
tempo à reorganização interna da Ordem dos Médicos e, entre outros melhoramentos, aperfeiçoar
o trabalho dos conselhos
consultivos. Todavia, destacou alguns objectivos
já atingidos ao fim de um
ano de exercício que melhoraram “a transparência
e a democraticidade dos
processos de decisão”. A
agilização do Conselho
Nacional Executivo com
a adopção de um sistema
de workflow semelhante
ao da Secção Regional do
Norte, a revisão das taxas
de inscrição nos colégios
“APOIAREMOS TODAS DECISÕES
de especialidade, a criação do Conselho Nacional
DE CARÁCTER TÉCNICO, MAS
de Auditoria e Qualidade
NÃO AS DECISÕES POLÍTICAS,
e a melhoria dos canais de
SOBRETUDO SE ESTAS VISAREM
comunicação como a revista oficial e o portal, foCOLOCAR EM CAUSA A
ram alguns dos exemplos
QUALIDADE DO SNS”
citados. José Manuel Silva
assegurou, no entanto, ser
necessário profissionalizar a Ordem e apostar nas
sector da saúde que vieram reforçar, na sua opinião,
iniciativas “em que os médicos podem dar um con“o impacto daqueles que dizem que o SNS não é
tributo e marcar a diferença”.
sustentável”. O bastonário sugeriu que no caso de a
Na fase final da sua intervenção, o bastonário dessaúde não ser sustentável, bem como a educação, a
tacou a “maior capacidade de intervenção política”
justiça e a solidariedade social, “então é o país que
que a Ordem dos Médicos tem tido nos últimos
não é sustentável”. “Nós apoiamos a gestão rigorosa,
meses e sublinhou o facto de se “falar a uma só
a moralização e a adequação dos recursos às necesvoz” no seio da instituição. “Somos 10 membros no
sidades, mas muitas vezes é sempre para começar
Conselho Nacional Executivo, com ideias próprias,
no quintal do vizinho, e eu noto isso em algumas
mas penso que estamos empenhados na defesa dos
posições de colegas nossos”, reflectiu.
mesmos princípios. E isso é muito importante para
Ainda no domínio político, o bastonário considerou
que sejamos uma voz respeitada e para possamos
que “o jogo democrático ficou mais desequilibrado”
atingir os nossos objectivos”, concluiu.n
na transferência de poder para a maioria absoluta
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ABERTURA DO 9.º SIMPÓSIO
“AQUÉM E ALÉM DO CÉREBRO”
DA FUNDAÇÃO BIAL

EXCELÊNCIA
NA INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA
O SIMPÓSIO “AQUÉM E ALÉM DO CÉREBRO”, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO BIAL,
REALIZOU-SE UMA VEZ MAIS NA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, ENTRE OS DIAS 28 E 31 DE MARÇO.
“SONO E SONHOS” FOI O TEMA DA 9.ª EDIÇÃO, CUJA SESSÃO DE ABERTURA CONTOU
COM A PRESENÇA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, LEONOR PARREIRA. OS
INTERVENIENTES SUBLINHARAM DE FORMA
UNÂNIME O INTENSO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDO PELA BIAL.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Desde 1994, a Fundação Bial apoiou 387 projectos
de investigação nas áreas da psicofisiologia e parapsicologia, envolvendo 1267 investigadores de 27
países diferentes. Os números foram apresentados
pelo presidente do Conselho de Administração da
Fundação Bial, Luís Portela, na sessão de abertura
do 9.º Simpósio “Aquém e Além do Cérebro” e atestam da importância que a instituição atribui ao
apoio à investigação em neurociências.
“Continuamos a acreditar que é enorme o terreno
a desbravar nestas duas áreas, com imenso potencial para o esclarecimento da humanidade quer na
perspectiva física, quer na perspectiva espiritual”,
assegurou o chairman da Bial.
Na recepção a centenas de investigadores que durante três dias debateram a problemática do Sono e
dos Sonhos, o presidente do Conselho Regional do

39

Norte da Ordem dos Médicos manifestou-se honrado por, uma vez mais, a Fundação Bial escolher
a “Casa do Médico” para o seu Simpósio. Miguel
Guimarães felicitou a instituição pelo “inestimável
contributo para o desenvolvimento da comunidade
científica nacional e internacional” e acrescentou
que, “no actual momento de crise de valores e princípios”, os sectores da “saúde, educação, justiça e
investigação devem constituir um núcleo essencial
para recuperar a gestão do saber, do conhecimento
e da capacidade de decisão”.
O vice-presidente da Câmara Municipal do Porto
e responsável pelo pelouro do Turismo, Inovação
e Lazer, Vladimiro Feliz, em representação do presidente da autarquia, projectou na Fundação Bial
o exemplo de “como uma aposta no empenho, na
perseverança e, acima de tudo, na inovação e na

excelência podem fazer do Porto
e do Norte uma espaço de eleição
para investimentos com esta dimensão”. O dirigente político considerou
ainda que a região “é o ecossistema
adequado para fixar inovadores,
empreendedores, investigadores e
investimentos de excelência”, recordando o facto de ter “a maior e
melhor universidade do país”, bem
como “unidades de investigação e
desenvolvimento muito relevantes
nas áreas das ciências da vida e das
tecnologias”.
Também o reitor da Universidade
do Porto, Marques dos Santos, deixou um elogio rasgado ao empenho
da Bial nos sectores da investigação
e desenvolvimento científicos e deixou uma saudação especial a Luís
Portela: “É um empresário de grande
sucesso, um apostador na inovação,
mostrou que é possível em Portugal desenvolver medicamentos comercializáveis internacionalmente
e, além disso, tem uma dedicação
cívica invulgar. É um exemplo que
gostávamos de ver multiplicado abundantemente”.
A conferência inaugural, intitulada “Dream consciousness”, foi proferida por Allan Hobson, professor jubilado de Psiquiatria, director do Curso de
Ciência Básica do Sono e dos Sonhos da Harvard
Medical School, EUA, e possuidor de um notável
currículo científico, em especial na área do sono.
No encerramento da sessão, a secretária de Estado
da Ciência, Leonor Parreira, relevou “os números
verdadeiramente impressionantes” apresentados
pela Fundação Bial como resultado de 18 anos de
apoio a projectos de investigação e considerou “um
empreendimento de monta tentar explicar aquém e
além do cérebro”. “A ciência tem por missão e desejo
a compreensão do desconhecido e a Fundação Bial
tem dado um contributo notável nesse sentido”,
concluiu. n
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12.º CONGRESSO
NACIONAL
DE BIOÉTICA
PROMOVEU
DEBATE SOBRE
AS PRIORIDADES
DO SECTOR DA
SAÚDE

SISTEMA NÃO
SOBREVIVE SEM
REFORMAS
“PRIORIDADES NA SAÚDE – UMA
QUESTÃO DE JUSTIÇA SOCIAL”. FOI
ESTA A REFLEXÃO QUE DOMINOU
O PRIMEIRO DIA DE TRABALHOS DO
12.º CONGRESSO NACIONAL DE BIOÉTICA, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14
DE JANEIRO NA SRNOM. RUI NUNES,
ORGANIZADOR DO EVENTO, DESTACOU A IMPORTÂNCIA DE SEREM FEITAS ESCOLHAS E REFORMAS NO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE PARA QUE
ESTE SE MANTENHA SUSTENTÁVEL. ROBERTO D’ÁVILA,
CONVIDADO DA SESSÃO DE ABERTURA, MOSTROU QUE
BRASIL E PORTUGAL SOFREM DE PROBLEMAS IDÊNTICOS.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

O 12.º Congresso Nacional de Bioética alargou
a discussão à política de saúde e, em concreto, à
forma como a definição de prioridades na prestação de cuidados pode ou não contribuir para uma
maior equidade social.
O presidente da Associação Portuguesa de Bioética
(APB), Rui Nunes, justificou a escolha do tema do
congresso pelo facto de, neste momento, ser urgente
avançar com reformas estruturais no Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Sem rompermos com alguns
paradigmas, o SNS e o Estado Social estão condenados, porque os recursos que têm consumido à
sociedade portuguesa são exagerados face à riqueza
que o país produz”, assegurou.
Para o também professor da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, as soluções para modernizar o acesso aos cuidados de saúde e reformar o
SNS passam por uma “maior concorrência entre
operadores”, “um mercado fortemente regulado e
onde se combatam desperdícios e se gerem ganhos
de eficiência”.
O conceito de equidade, acrescentou Rui Nunes
não pode significar “dar tudo a todos” e, como tal,
terão de ser feitas “escolhas sociais e políticas importantíssimas que não podem ficar em roda livre”.
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PRÉMIO “PORTO
CIDADE DA CIÊNCIA”
O 12.º Congresso Nacional de Bioética
incluiu a atribuição do prémio “Porto
Cidade de Ciência” ao professor e investigador britânico Kieran Walshe.
Docente de Gestão e Economia da
Saúde na Manchester Business School,
director do Instituto de Ciências da
Saúde da Universidade de Manchester
e director do Instituto Nacional de Investigação em Saúde do National Health Service, Walshe foi considerado
pela organização “uma personalidade
decisiva pelos seus estudos de investigação no domínio da economia e gestão da saúde”.

“Se não o fizermos corremos o risco de incrementar
injustiças sociais, como seja tirar bens nucleares de
primeira necessidade que salvam a vida a determinadas pessoas e estarmos a providenciar no SNS
cuidados de saúde, por exemplo, com finalidade estética, a outras”, observou o dirigente e organizador
do evento, exemplificando com o caso da retirada
de próteses mamárias.
Questionado sobre o rumo da política de saúde que
o actual Governo empreendeu, Rui Nunes ressalvou ser necessário “dar o benefício da dúvida”, já
que, vincou, “havia um descontrolo total das contas
públicas e é preciso uma terapia de choque nesta
fase”. O presidente da APB salientou, no entanto,
que “apostar apenas na contenção, não vai resolver
o problema”.

BRASIL COMO PORTUGAL
Numa palestra designada por “Saúde, Medicina e
Equidade”, o presidente do Conselho Federal de
Medicina do Brasil, Roberto D’Ávila, mostrou que,
além da língua, o país irmão também partilha deficiências estruturais no sector.
Em primeiro lugar, o dirigente lembrou que o Brasil “é o único país com mais de 100 milhões de

habitantes que tem um sistema de saúde universal,
integral, igualitário e gratuito”, designado por SUS
– Sistema Único de Saúde. Este sistema, no entanto,
enfrenta problemas sérios de financiamento e uma
desigualdade de acesso que resulta do facto de se
tratar de um país de dimensão continental: “É um
país de 8,5 milhões de quilómetros quadrados que
apresenta áreas enormes de vazio assistencial, onde
nem sequer parte da população tem acesso. Esse
direito de acesso e de protecção não chega a uma
parcela muito grande da população”. Por outro lado,
sublinhou Roberto D’Ávila, “o Brasil financia muito
menos os gastos em saúde”, com um investimento
público global que não ultrapassa os 3,8% do PIB.
Além destas questões estruturais, acrescentou o
presidente do Conselho Federal de Medicina, o sistema de saúde brasileiro apresenta graves ineficiências de gestão com “muito desperdício, corrupção e
fraude”. Roberto D’Ávila reforçou a necessidade de,
tanto no Brasil como em Portugal, se “saber escolher
as prioridades na protecção em saúde”. “Temos de
perceber quais as escolhas que devem ser implementadas, em que grupos de pessoas, na tentativa
de buscar a equidade e diminuir as desigualdades
existentes”, concluiu. n
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SERVIÇO DE BIOÉTICA DA FMUP COMEMOROU
20 ANOS COM A PRESENÇA DO PRIMEIRO-MINISTRO,
PEDRO PASSOS COELHO

DUAS
DÉCADAS DE
AFIRMAÇÃO
O SERVIÇO DE BIOÉTICA E ÉTICA MÉDICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO
PORTO (FMUP) COMEMOROU O SEU 20.º ANIVERSÁRIO NO PASSADO DIA 16 DE MARÇO. A CERIMÓNIA FOI PRESIDIDA PELO PRIMEIRO-MINISTRO, PEDRO PASSOS COELHO, ACOMPANHADO
DO DIRECTOR DO SERVIÇO, RUI NUNES; DO
SUBDIRECTOR DA FMUP, NUNO MONTENEGRO;
DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, MIGUEL GUIMARÃES E DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO BRASIL, ROBERTO D’ÁVILA.
O NORTE-AMERICANO, TRISTAM ENGELHARDT
JR. RECEBEU O PRÉMIO NACIONAL DE BIOÉTICA.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Rui Nunes abriu a cerimónia cumprimentando aquela que considerou tratar-se de “uma
fabulosa equipa” que o
tem acompanhado na
condução do Serviço de
Bioética e Ética Médica
da FMUP. O docente
agradeceu à FMUP e à
Universidade do Porto
“por terem permitido que este sonho com mais de
20 anos se tivesse concretizado”, não esquecendo
ainda os fundadores do Serviço de Bioética, nomeadamente o Professor Luís Archer, a quem Rui Nunes
oportunamente prestou uma sentida homenagem.
Roberto D’Ávila, presidente do Conselho Federal
de Medicina do Brasil, traduziu a importância do
protocolo celebrado entre a FMUP e a Universidade
Federal de Santa Catarina para a criação de um
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PRÉMIO
NACIONAL DE
BIOÉTICA

programa de doutoramento em
Bioética. “Conseguimos beber
na fonte de sabedoria que esta
escola e esta região têm para nos
oferecer e estamos certos que
A cerimónia do 20.º aniversário do
muitas teses serão apresentadas
Serviço de Bioética e Ética Médica da
nos próximos anos para enriFMUP assinalou também a atribuiquecer a massa crítica no Brasil
ção do Prémio Nacional de Bioética
nesta matéria”, acrescentou.
a Tristam Engelhardt Jr., professor de
O presidente do Conselho ReFilosofia da Rice University no Texas
gional do Norte da Ordem dos
e professor emérito do Baylor College
Médicos (CRNOM), Miguel
of Medicine.
Guimarães, sublinhou o traO professor norte-americano, doutobalho do Serviço de Bioética
rado em Filosofia e Medicina, recore Ética Médica da FMUP, elodou os laços “simultaneamente antigiando “as diversas propostas
gos e profundos” que o associam ao
fracturantes nos domínios da
nosso país desde 1965 e considerou-se
ética em cuidados de saúde” que
“honrado” por “ver que o trabalho
o seu director, Rui Nunes, apredesenvolvido com os bioeticistas porsentou nos últimos anos. O diritugueses se reflecte de forma concreta
gente anunciou também a decineste prémio”.
são do CRNOM de propor Rui
Nunes para o Prémio Calouste
Gulbenkian em 2012.
Aproveitando a presença do primeiro-ministro,
Pedro Passos Coelho, Miguel Guimarães transmitiu um conjunto de preocupações sobre a política
de saúde do Governo, lamentando, sobretudo, o
facto de “o Ministério da Saúde ignorar as propostas da Ordem dos Médicos” relativamente à prescrição por DCI, optando por “atribuir o poder de
aconselhamento e decisão do medicamento ao
farmacêutico”.

NÍVEL INTERNACIONAL
Nuno Montenegro, subdirector da FMUP, felicitou todos os presentes e em particular o director
do Serviço de Bioética e Ética Médica, Rui Nunes,
dirigindo também algumas palavras curiosas ao
primeiro-ministro: “Acreditamos que é uma pessoa
de bem e de princípios. Não tivesse o primeiro-ministro as suas raízes no chamado reino maravilhoso de Miguel Torga, reino esse povoado por uma
existência materialmente pobre, mas eticamente
rica, gente de carácter firme e nobre”.
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, encerrou a sessão com uma breve abordagem à bioética,
considerando-a como “um tema que não poderia ser
mais global nesta altura”. “Muito nos orgulha que as
instituições portuguesas como é o caso da FMUP se
dediquem a esta reflexão e constituam vozes muito
relevantes num debate que envolve toda a comunidade internacional”, acrescentou. O governante
recordou, neste contexto, “a promessa da ciência e
da tecnologia em emancipar o homem de restrições
acidentais” e os “enormes feitos já realizados e que
esperamos realizar” neste domínio. No entanto, advertiu, “a nossa esperança não pode impedir-nos de
estar alerta para os riscos que corremos, para o facto
de muitas novidades poderem ser mais abusos do
que progressos genuínos, para o facto de muitas vezes as nobres intenções não estarem alinhadas com
os princípios de que não queremos abdicar”. Pedro
Passos Coelho reforçou a necessidade de “meditar
profundamente nestas questões”, tendo em conta a
manutenção “do primado da ética e do direito”. n
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JORNADAS DO
INTERNATO MÉDICO 2012
CENTRO HOSPITALAR ENTRE
DOURO E VOUGA

INTERNOS DEFENDEM
MANUTENÇÃO DO
ANO COMUM
AS JORNADAS DO INTERNATO MÉDICO 2012, ORGANIZADAS PELO CENTRO HOSPITALAR ENTRE
DOURO E VOUGA, PROPUNHAM UMA DISCUSSÃO EM TORNO DO NOVO REGULAMENTO DO
INTERNATO MÉDICO. A CONVERSA ESTENDEU-SE
RAPIDAMENTE ÀS DIFICULDADES QUE O EXCESSIVO NÚMERO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MÉDICAS JÁ ESTÁ A COLOCAR E À POSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DO ANO COMUM. ANDRÉ LUÍS,
DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, SERAFIM GUIMARÃES, PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO INTERNATO MÉDICO E RAQUEL CALISTO, MEMBRO DO
CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO,
FORAM OS PALESTRANTES.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

A dirigente do Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI), Raquel Calisto, abriu a conferência
dedicada ao regulamento e legislação do Internato
Médico com um incentivo à integração dos médicos
internos: “as instituições que não têm internos tendencialmente morrem, porque é o interno que traz
o dinamismo, a inovação e a curiosidade”.
A jovem médica apelou, no entanto, a uma maior
responsabilização dos seus pares, sublinhando a
“obrigação” destes em “darem um contributo forte
às instituições” e, assim, retribuírem “o que aprendem na formação”.
André Luís insistiu no repto à participação dos
internos na próxima revisão do Regulamento do
Internato Médico (RIM), lembrando aos jovens médicos que “estão numa fase da vida profissional
em que têm um conjunto de instituições a olhar
pelo vosso trabalho”. “Estas organizações precisam
que vocês escrevam a denunciar as questões. Posso
garantir que qualquer questão que é colocada à
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políticos de alguma forma”, pelo que
os médicos terão de “dar uma resposta
credível” e “fazer com que a classe política ouça as suas reivindicações”.

«É INEVITÁVEL QUE
SE CHEGUE A UM
ENTENDIMENTO COM
AS ESCOLAS MÉDICAS»

Ordem dos Médicos ou ao CNMI, tem consequências. Se alguém diz que o serviço não está a formar
bem os internos, nós vamos lá avaliar. Se enviarem
uma queixa ao provedor do médico interno, nós
temos mecanismos para fazer chegar essa queixa às
entidades competentes”, exemplificou.
O presidente do Conselho Nacional do Internato
Médico, Serafim Guimarães, elogiou o papel que os
internatos tiveram, desde a sua origem, na melhoria
generalizada da formação e da própria prestação de
cuidados de saúde, adiantando, todavia, que a realidade actual “está a causar dificuldades”. “Há um
aspecto no qual continuamos na cauda da Europa: a
falta de planeamento. Tivemos um período em que
se formaram 100 médicos por ano. Este ano, entraram no Ano Comum 1600 e em 2012 vão entrar
1780 alunos para o curso de Medicina. São números
que não vamos poder incorporar com qualidade”,
acrescentou Serafim Guimarães.
Para o responsável, este problema “vai ter custos

O debate com os jovens médicos presentes centrou-se na possibilidade do
Ano Comum ser eliminado. Serafim
Guimarães recordou que a criação
deste modelo passava por “compensar
a falta de profissionalização nas faculdades” e que a sua extinção estava
prevista acontecer já em 2007. “Não
aconteceu, mas é garantido que um dia
vai acabar”, adiantou, reconhecendo
ainda que o Ano Comum só terminará
quando for alterado o exame de acesso
e quando as escolas médicas melhorarem o seu nível de profissionalização.
Raquel Calisto acusou as faculdades de terem “muitas culpas” na indefinição à volta do Ano Comum.
“O sexto ano, pelo que tenho ouvido, está ainda menos profissionalizante do que na altura em que eu
estudava”, sustentou a dirigente do CNMI, encontrando justificação para esta realidade no excesso
de alunos: “Não é possível que estejam no mesmo
consultório um médico, um interno de especialidade, um doente e seis alunos. Estes alunos não
estão a ser bem formados”.
Pouco crente numa extinção imediata do Ano Comum, André Luís concordou, no entanto, na crítica
às faculdades e manifestou a urgência em encontrar
pontos de consenso com as instituições de ensino.
“É inevitável que se chegue a um entendimento. Vai
chegar o dia em que vão perceber que formar esta
catadupa de gente até pode ser vantajoso em termos
de financiamento, mas pode comprometer o seu
futuro”, acrescentou o dirigente do CRNOM.n
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SEMANA
TEMÁTICA DO
EMPREENDEDORISMO
DA ESCOLA DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE
DA UNIVERSIDADE
DO MINHO

«É UM ERRO
SUGERIR QUE OS
MÉDICOS SÃO PARA
EXPORTAR»
EXPECTATIVAS INFUNDADAS NOS ALUNOS,
PERDA DE QUALIDADE NA FORMAÇÃO E
PIOR PRESTAÇÃO DE CUIDADOS AOS DOENTES. ESTA FOI A CURVA DESCENDENTE
TRAÇADA POR MIGUEL GUIMARÃES RELATIVAMENTE AO MOMENTO ACTUAL DA
FORMAÇÃO MÉDICA. NO DEBATE “EMPREGABILIDADE NA SAÚDE”, PROMOVIDO PELO
NÚCLEO DE ESTUDANTES DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DO MINHO (NEMUM), O
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL AFIRMOU AOS ALUNOS SER “UM ERRO CRASSO”
FALAR EM EXPORTAR MÉDICOS.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Nuno Almeida

No âmbito das “Semanas Temáticas de Empreendedorismo”, o NEMUM e a Associação de Estudantes
da Universidade do Minho promoveram um debate
dedicado à “Empregabilidade na Saúde” no passado
dia 30 de Março.
Na intervenção inicial, Alberto Silva, presidente do
NEMUM, centrou a discussão no crescimento do
numerus clausus em Medicina nos últimos 10 anos,
recordando que “em casos como o da Faculdade de
Medicina de Lisboa, aumentou-se para o dobro”
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o número de vagas. “Traduzindo esta realidade para as
restantes escolas médicas,
o que temos é um aumento
exagerado que em nada corresponde às reais necessidades do país”, acrescentou.
O dirigente associativo lembrou também as conclusões
do grupo de trabalho nomeado pelo Ministério da Saúde
em 2001 para definir o número de alunos nas escolas
médicas. Apontava-se então
para um limite de 1175 alunos, algo que, lembrou, “está
grandemente ultrapassado”.
Para Alberto Silva esta realidade prova que “a solução
para o Serviço Nacional de
Saúde não passa pelo aumento do numerus clausus
em Medicina”. Pelo contrário, sublinhou, deve apostar-se no sentido de haver “boa
formação, de termos bons
médicos e de manter o nível
de qualidade que sempre nos
caracterizou”.
O presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos destacou
a demografia médica como
“o assunto mais importante
da actualidade em matéria
de política de saúde”. Justificando o raciocínio, Miguel
Guimarães lembrou que se
trata de um aspecto com “fortes implicações na qualidade do tratamento dos doentes” e acrescentou
que “o número excessivo de alunos que temos nas
escolas médicas não augura nada de bom para o
futuro, nesta matéria”.
Olhando de forma mais abrangente para a realidade
do sector da saúde em Portugal, Miguel Guimarães
criticou a forma como o Governo aborda os problemas do sector e deixou uma nota ao ministro
da Saúde: “Há ministros que gostam de fazer boa
figura independentemente da área em que estão a
trabalhar. É tudo igual, a saúde é igual à agricultura,
a agricultura é igual aos transportes e portanto não
há diferença nenhuma. Enquanto o nosso país não
perceber que se deve cortar no que é acessório e não
no que é essencial, não vamos lá”.
Socorrendo-se de diferentes estatísticas que retractam a realidade da Saúde no nosso país, o

presidente do CRNOM centrou-se nos indicadores do número
de médicos, por região e especialidade, lembrando que há um
certo consenso e que não aponta
para a falta de médicos, mas sobretudo para uma má distribuição geográfica. Não obstante,
acrescentou Miguel Guimarães,
“continua a falar-se na falta de
médicos” e são criadas “expectativas erradas nas pessoas, particularmente nos alunos”. “Os
estudantes de Medicina deveriam ser acarinhados,
porque são alunos que saem muito caro ao país.
Quando ouço o primeiro-ministro dizer que os médicos são para exportar, nem quero acreditar. É um
erro político crasso”, considerou.
Tendo em conta as alternativas para o futuro da
profissão médica, o dirigente sugeriu a aposta nos
cuidados de saúde primários, na defesa das competências médicas através da regulamentação do
Acto Médico, na aposta na investigação científica
e nos protocolos com os países lusófonos. No final
da sessão, e perante as dúvidas dos alunos quanto à
continuidade do Ano Comum, Miguel Guimarães
mostrou-se aberto à possibilidade de serem consideradas capacidades formativas nas unidades de
saúde do sector privado: “Não tenho nada contra e
penso que não devemos desperdiçar oportunidades
de vos formar com qualidade”. n
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30.º ANIVERSÁRIO
DA ASSOCIAÇÃO DE
ESTUDANTES DA
FACULDADE DE
MEDICINA
DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

DINAMISMO
E CAPACIDADE DE
INTERVENÇÃO
NO DIA 16 DE JUNHO, A ASSOCIAÇÃO DE
ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DO PORTO (AEFMUP)
INICIOU A SEMANA DE COMEMORAÇÃO
DO SEU 30.º ANIVERSÁRIO. NA SESSÃO DE
ABERTURA, ENTIDADES ACADÉMICAS, PROFISSIONAIS E GOVERNATIVAS FORAM CONSENSUAIS NO ELOGIO À CAPACIDADE DE
INTERVENÇÃO DA AEFMUP AO LONGO DOS
ANOS E À FORMA COMO SOUBE GERAR SINERGIAS IMPORTANTES PARA A SUA AFIRMAÇÃO.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Na presença de muitos dos anteriores dirigentes, Francisco Mourão fez uma breve síntese dos 30
anos de actividade da AEFMUP
e sublinhou, desde logo, a capacidade de agregação que acabou
por ser a tónica dominante dos
restantes discursos.
O actual presidente da direcção
caracterizou a associação como
“uma casa que tem orgulho da
sua história” e que, talvez por isso, mantenha alguns traços de identidade que não destoam da
criação original. “Somos uma das associações com
maior presença na sociedade civil, sabendo que
temos uma responsabilidade social e um papel relevante que nos compete. Somos uma associação
diferente, também, pelo peso que temos dentro da
Faculdade, por sermos ouvidos pelos órgãos competentes”, acentuou.
O respeito pela tradição, não impede, nas palavras de Francisco Mourão, “a irreverência natural”
enquanto associação estudantil. “Tivemos sempre
um espírito empreendedor ao longo dos 30 anos e
partimos para projectos maiores como a criação da
Associação Nacional de Estudantes de Medicina”,
lembrou o responsável que, no final, valorizou “as
relações responsáveis” estabelecidas com os diferentes parceiros institucionais.
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Responsável pelo Centro de Educação Médica
(CEM) da FMUP, Maria Amélia Ferreira acompanhou na íntegra a evolução da Associação de Estudantes ao longo das três décadas de existência, testemunhando “o seu crescimento e o envolvimento
com a Faculdade, constituindo-se como um parceiro
privilegiado” do CEM e do Conselho Pedagógico.

DOS ARQUIVOS À
CONTESTAÇÃO
António Ferreira, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João deixou um desafio ambicioso à AEFMUP, exortando
a organização a “contribuir para a existência de
um verdadeiro modelo de ensino-aprendizagem”.
“Um processo centrado no aluno, que ultrapasse
o classicismo”, exemplificou o administrador que

entende tratar-se de um
projecto “exigente” e que
obriga a estabelecer “compromissos conjuntos” entre
os estudantes e o Hospital.
“O que verifico é que os estudantes são considerados
neste hospital uma espécie
de párias”, considerou António Ferreira.
Antigo dirigente da AEFMUP, o actual presidente do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães, voltou a elogiar a capacidade da
Associação “conseguir reunir à sua volta diferentes
parceiros sociais” e recordou diversas iniciativas
que marcaram os seus 30 anos de história, como a
criação da revista “Arquivos de Medicina” ou a contestação à então ministra da Saúde, Leonor Beleza
que propunha a extinção do antigo Internato Geral.
Miguel Guimarães aproveitou para mostrar a preocupação da Ordem dos Médicos sobre a qualidade
do ensino pré e pós-graduado. “Se os futuros médicos não tiveram a oportunidade de fazer uma boa
formação, com acesso a uma especialidade, podem
ficar perdidos no caminho”, observou.
O chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, Diogo Guia, considerou a AEFMUP um exemplo “ao mais alto nível” de responsabilidade cívica e social das associações estudantis.
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“Há necessidade de reforçar o associativismo jovem,
porque com ele surge um reforço da consciência de
cidadania”, acrescentou.
O director da FMUP, Prof. Agostinho Marques,
aconselhou a AEFMUP a incluir alunos de doutoramento nos seus corpos sociais. “Os alunos de
terceiro ciclo devem sentir-se bem representados.
Além disso, alargam o espectro de idades e de interesses, o que será enriquecedor para a Associação”,
sustentou o dirigente.
Já o reitor da Universidade do Porto, Prof. Marques
dos Santos, valorizou a “enorme diferença de atitude” das associações de estudantes de hoje. “Há
uma postura muito mais institucional e apraz-nos
realçar essa mudança”, acrescentou, pedindo ainda
que a AEFMUP seja “um local de apoio a estudantes
que passem por dificuldades”.

considerou várias hipóteses, como a aposta nos cuidados de saúde primários, na investigação científica
e nas saídas profissionais em países lusófonos.
O membro do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, Rui Cernadas,
deu conta das dificuldades financeiras do sector
público, que colocam em causa inclusivamente o
pagamento de salários. “Somos o maior empregador, mas somos reconhecidamente um empregador
falido, que paga mal e com dificuldade. As perspectivas não são boas”, reconheceu.
As carências do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
constituem uma oportunidade de afirmação para
os sectores privado e social. José Amarante, director
clínico do Hospital Privado da Boa Nova exortou
a uma mudança de atitude por parte dos jovens
e futuros médicos. “Não podemos diabolizar os
privados e temos de deitar mão a todos os
recursos que o país tem. Penso que vai haver lugar para muita gente, sem dúvida,
porque o sector privado está a crescer e
vai continuar a crescer”, observou. Já o
dirigente da Santa Casa da Misericórdia
do Porto, Álvaro Rodrigues, definiu o chamado “terceiro sector” como “a malha mais
ou menos discreta que vai sustentando
muita coisa neste país”. As Misericórdias,
responsáveis por “fazer a ligação entre a
saúde e os aspectos de apoio social às famílias”, serão, na perspectiva do responsável,
“um sector com boas perspectivas de empregabilidade a longo prazo”.

CARREIRAS MÉDICAS

DEBATE SOBRE
EMPREGABILIDADE MÉDICA

ALTERNATIVAS DE
EMPREGO NOS SECTORES
PRIVADO E SOCIAL
No âmbito das comemorações do seu 30.º aniversário, a AEFMUP juntou cinco médicos e representantes de diferentes grupos no sector da Saúde para
debater a empregabilidade em Medicina.
Numa introdução ao tema, o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães, acentuou o “problema sério”
que constituem os actuais 1800 alunos a sair das
escolas médicas atendendo a que “as capacidades
formativas que existem actualmente nas especialidades médicas variam entre os 1500 e os 1600 lugares”. Como alternativa futura, Miguel Guimarães

Um dos aspectos mais consensuais da noite
centrou-se na defesa das carreiras médicas
como garantia não apenas da estabilidade
contratual dos médicos mas também da
sua evolução e diferenciação técnica. Miguel Guimarães lembrou inicialmente que
o facto de as carreiras não estarem a ser
cumpridas conduz a fortes desigualdades
salariais no mesmo serviço clínico.
Sérgio Chacim, do Sindicato Independente
dos Médicos, lamentou que “muitas pessoas sejam tratadas como mercenários e
às vezes se comportem como tal”. “O incumprimento das carreiras médicas leva
à desestruturação dos serviços e do actual
sistema de formação”, vincou. O colega da Federação Nacional dos Médicos, Jorge Almeida, lamentou
que “as carreiras excessivamente rígidas” do passado tivessem dado lugar “a uma situação de contratação anárquica”. Noutro aspecto, o sindicalista reforçou a necessidade de haver um esforço conjunto
nos três sectores para conseguir o maior número
de vagas possíveis para os internatos de especialidade. “Se não está na nossa dependência encontrar
emprego para todos, está seguramente o poder de
optimizar o sistema para evitar que médicos indiferenciados estejam a ser formados”, concluiu.n

NOTÍCIAS

JOSEP MARIA
USTRELL
APADRINHOU
A ABERTURA DO
ALUMNI CLUB
PORTUGAL UNIVERSIDADE
DE BARCELONA

REDE SOCIAL
DUAS DEZENAS DE ANTIGOS ALUNOS DA
UNIVERSIDADE DE BARCELONA REUNIRAM-SE NA CASA DO MÉDICO, A 10 DE
FEVEREIRO, PARA ASSINALAR A CRIAÇÃO
DO ALUMNI CLUB PORTUGAL DAQUELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
JOSEP MARIA USTRELL, MÉDICO CATALÃO HÁ MUITO RADICADO NA CIDADE
DO PORTO, FOI O MENTOR DA INICIATIVA
QUE CONTOU AINDA COM A PRESENÇA
DO PRESIDENTE DO CLUBE INTERNACIONAL, JORDI GARCIA.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Os primeiros elogios à criação deste “Alumni” partiram do presidente da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que destacou a importância dos grupos profissionais “se reunirem na defesa de interesses comuns”. “É cada vez
mais oportuno recuperar o hábito das reuniões, das
discussões e do debate de ideias. É uma forma, também, de sairmos desta crise”, observou o anfitrião.
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O presidente do Alumni da Universidade de Barcelona, Jordi Garcia,
lembrou que o objectivo do clube é
reunir massa crítica no quadro dos
mais de 750 mil antigos estudantes
vivos. “Trabalhamos de segunda a
sábado para fazer do Alumni um
recurso válido para os ex-alunos e
queremos aproveitar ao máximo o
capital humano que temos ao nosso
dispor”, acrescentou.
O responsável referiu que o Clube
Portugal se integra numa das apostas mais recentes do Alumni e que
passa pela criação dos chamados
“grupos territoriais”. Este conceito
visa dar a possibilidade aos antigos
alunos de “criarem as suas próprias
redes nos locais onde se sentem
mais confortáveis”. Jordi Garcia partilhou também alguns dos recursos
que estão ao dispor dos antigos alunos e que incluem acesso a bolsas
de trabalho no estrangeiro, apoio ao
empreendedorismo, realização de
conferências e de viagens lúdicas.
Josep Maria Ustrell, principal
mentor do Alumni Club Portugal,
mostrou-se entusiasmado com esta
iniciativa que pretende, nas suas palavras, “aglutinar os profissionais que estudaram na Universidade Barcelona, independentemente de serem
ou não portugueses de nascimento”. “Não vai ser
uma tarefa fácil levar o Clube por diante, por isso é
importante que contribuam com as vossas ideias”,
acrescentou o médico e professor da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto.n

CULTURA
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LA BATALLA, PAULO TUNHAS E
MARIA DO CARMO CASTELO
BRANCO FORAM OS CONVIDADOS

CONFERÊNCIAS NA ORDEM

III. quinzena literária

12 | 18 | 20 Abril

IDIOSSINCRASIAS
DE UM POVO
DAS TROVAS DE D. DINIS, À INTEMPORALIDADE DA OBRA
DE CAMILO, A III QUINZENA LITERÁRIA PROMOVEU, DE
12 A 20 DE ABRIL, UMA REFLEXÃO SOBRE A IDENTIDADE
CULTURAL PORTUGUESA DESDE AS SUAS RAÍZES MEDIEVAIS. O COLECTIVO LA BATALLA, LIDERADO POR PEDRO
CALDEIA CABRAL, O FILÓSOFO, ESCRITOR E PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO PAULO TUNHAS, E A PROFESSORA CATEDRÁTICA DA UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA MARIA
DO CARMO CASTELO BRANCO FORAM OS CONVIDADOS.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Cantigas d’Amigo e d’Amor, instrumentos de nome incomum,
ambiente próprio de festas da Corte. A apresentação do colectivo
La Batalla, na primeira sessão da III Quinzena Literária, recuou
aos tempos de D. Dinis, para “mui bem trobar” o cancioneiro popular do século XIII e XIV.
Fundado e dirigido por Pedro Caldeira Cabral, o grupo La Batalla
foi criado em 1984, inserindo-se então no projecto de animação
cultural do Museu do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na
Batalha. O grupo tem-se dedicado desde o seu início exclusivamente à interpretação de música medieval de carácter secular,
com especial destaque para o repertório dos trovadores e jograis galaico-portugueses. A opção pelo
cancioneiro de D. Dinis permitiu recordar algumas
das obras mais significativas da música medieval
portuguesa como ‘Ai flores, ai flores do verde pino’,
ou ‘Mia madre velida’.

CAUSAS UNIVERSAIS DE
DECADÊNCIA
Da música para a filosofia, a segunda sessão da
‘Quinzena’ contou com a participação do professor
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
(FLUP) Paulo Tunhas, com uma reflexão sobre as
questões da identidade há luz do célebre discurso
proferido por Antero Quental nas Conferências do
Casino sobre “As Causas da Decadência dos Povos
Peninsulares”.
Salvato Trigo, reitor da Universidade Fernando Pessoa, co-organizadora desta III Quinzena Literária,
apresentou Paulo Tunhas como um “ainda jovem”
e “brilhante” filósofo que explora as “relações dos
cidadãos e da dimensão da cidadania com o poder,
as organizações e as instituições”.

53

“Pensar a identidade a partir do indivíduo” foi a
proposta inicial de Paulo Tunhas, não esquecendo
que a mesma reflexão tem ocupado a filosofia e a
metafísica desde os primórdios. De Aristóteles ao
pensamento contemporâneo, o professor universitário fez uma abordagem diacrónica dos diferentes enquadramentos do indivíduo. Primeiro o
“eu” como “concepção numérica”, ou seja, como
entidade única no mundo; posteriormente a evolução até ao conceito de alteridade, onde o individuo
é visto como uma entidade dinâmica e parte de
um todo.

No século XIX, filósofos como Alexis de Tocqueville ou Stuart Mill rejeitaram em definitivo o individualismo numérico acusando-o, segundo Paulo
Tunhas, de “uma indiferença absoluta à sociedade”.
De resto, o docente da FLUP considerou “um falseamento pensar na construção de uma sociedade com
base em indivíduos despojados de qualquer sentido
comunitário”.
Este recusa do indivíduo uno e indivisível fundou
o pensamento da Geração de 70, de que Antero de
Quental foi um dos principais protagonistas. “Todo
o seu pensamento indicia uma posição comunitarista, de quem acredita que todos os valores são de
uma determinada sociedade”, observou o orador.
Antero e outros acreditavam que “as sociedades
se fundem nas paixões particulares dos seus habitantes” e que estas “são diversas de sociedade para
sociedade”. Mas Paulo Tunhas, não rejeitando em
absoluto este conceito, enquadra-o numa “exigência
universalista” dos nossos dias e que não permite
visões isoladas ou soluções personalizadas para “as
causas da decadência”. “Não há nenhuma cura para
os povos peninsulares que seja diferente da cura
para as Molucas”, concluiu o filósofo.

CAMILO, RETRATO
DE UM POVO
A terceira e última sessão da Quinzena Literária
trouxe a obra de Camilo Castelo Branco à Casa do
Médico para uma reflexão sobre a sua obra e os
subsídios desta para a compreensão do nosso povo.
Maria do Carmo Castelo Branco, professora
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catedrática da Universidade Fernando
Pessoa, começou a sua apresentação explorando a ligação do romancista à Medicina e em particular a dois factos patológicos da sua biografia: a cegueira e o
suicídio. Este último, lembrou a palestrante, esteve sempre presente na vida do
autor e era motivo de elogio. “Ele defendia
o suicídio, retirando-o do campo da doença. Dizia: ‘não chamem ao suicídio resultado de
uma demência. O homem que se mata é árbitro do
sangue que derrama’”, citou.
As “tentações redentoras do suicídio” ajudam a explicar, segundo Maria do Carmo Castelo Branco,
os desvios emocionais do escritor ou o facto de este
transformar “a morte num acto passional”. “Isso é
algo que se reflecte nos seus romances, culminando
na tragédia de muitas personagens associadas ao
tema dos amores impossíveis”, acrescentou.
Para a docente, a personagem Camilo sobrepôs-se,
em larga medida, ao romancista, conduzindo a uma
certa visão estereotipada da sua obra. “Nunca um
autor se transformou numa personagem tão romanesca e dramática. É certo que a sua acidentada vida
permite esta interacção ficção-realidade e ajuda a
fazer entrar outros lances dramático-romanescos”,
observou.

Sobre Camilo “autor”, Maria do Carmo Castelo Branco
definiu-o como um “anti-moderno”, no sentido em
que recusa a modernidade do
seu tempo e, em simultâneo,
contribui para a sua evolução.
“Camilo contrariou muito o
naturalismo e consequentemente contrariou Eça. Fez
a caricatura do naturalismo,
exagerando os seus processos”, explicou a oradora,
acentuando a noção de uma
escrita mais rica e imaginativa
de Camilo Castelo Branco em
contraponto ao realismo e naturalismo de Eça de Queirós.
O anti-modernismo do autor
de São Miguel de Seide, Famalicão, é a primeira nota de uma
certa intemporalidade característica da sua obra. Maria do
Carmo Castelo Branco citou
Fernando Pessoa para lembrar
que “o artista deve erguer-se
acima da sua personalidade,
tal como deve levantar-se
acima da sua época”, abrindo a
possibilidade de “deixar os defeitos no seu tempo” e “projectar no futuro as qualidades”.
Esta noção obriga o leitor, na
perspectiva da professora e filóloga, a “duas transferências:
a do tempo da enunciação, da
compreensão do mundo pelo
autor projectada na obra; e da
concordância ou discordância
com o tempo presente”.
Sem deixar de lamentar a falta
de continuidade na apreciação
de Camilo Castelo Branco,
afastada que está a leitura da sua obra nos currículos escolares, a convidada recordou o aproveitamento que o cinema, entre outros campos da arte,
fizeram do autor de “Amor de Perdição”. Neste particular, lembrou a adaptação de Raoul Ruiz de “uma
das obras menos fortes” de Camilo em “Mistérios
de Lisboa”.
Na fase final da sua prelecção, Maria do Carmo
Castelo Branco acentuou esta visão universalista da
obra do escritor na “caricatura de uma sociedade
em pseudo-mudança” e nos “traços grossos” que
atribui às suas personagens. “O riso e a turbulência
são, no texto camiliano, o processo de instauração
de todo o real visionado, mais propriamente do que
o drama e a tragédia”, observou a oradora, recordando ainda “o palpitar humano e autêntico realismo” das shorts stories que “revelam com acuidade
como era o nosso povo”. n
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FERNANDO REIS
LIMA APRESENTOU
NA SRNOM A SUA
MAIS RECENTE
OBRA LITERÁRIA,
“RETRATOS DA
MINHA VIDA”

TESTEMUNHO
DOS AFECTOS
JUNTO DOS AMIGOS E
“COMPANHE IROS

DE

SEMPRE”, FERNANDO REIS
LIMA APRESENTOU O SEU
MAIS RECENTE LIVRO, “RETRATOS DA MINHA VIDA”,
NO DIA 10 DE FEVEREIRO.
UMA OBRA “IMPRESSIONISTA”, QUE DE ACORDO
COM O PRÓPRIO AUTOR
RESPONDE “AO DEVER IMPERIOSO” DE TESTEMUNHAR “A MANEIRA DE PENSAR E ACTUAR
NA ÉPOCA EM QUE VIVEMOS”.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Perante largas dezenas de convidados que compareceram no
auditório do Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM, Miguel
Guimarães confessou a estima e a
admiração pessoal pela figura de
Fernando Reis Lima e considerou-o
um “percussor” em vários campos
da Medicina. “Organizou o serviço
de cirurgia de ambulatório no Hospital S. João e foi pioneiro ao nível
da informatização, uma área hoje
absolutamente essencial”, acrescentou o presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
Manuel Quintas, da Comissão Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer, recordou o contributo de
Fernando Reis Lima no início do seu percurso profissional no serviço de cirurgia do Hospital de São
João. “Embora não saiba, você persegue-me”, observou o dirigente da SRNOM, recordando as muitas
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«HÁ AQUI A TRAJECTÓRIA
DE UM HOMEM QUE É
COMPLETO, GENEROSO E
FECHADO AO EGOÍSMO»
discussões de casos clínicos que
teve com o autor de “Retratos da
Minha Vida” e que estão plasmadas na obra. “É um grande
prazer recordar alguns episódios que vivemos naquele serviço”, referiu Manuel Quintas.
Antigos internos de cirurgia de
Fernando Reis Lima, Silvestre
Carneiro e Rogério Gonzaga assumiram a apresentação formal
do livro e elogiaram o carácter
humano do “mestre”, reflectido
no conjunto de textos que dão
corpo ao livro. “Há aqui a trajectória de um homem que é
completo, generoso e fechado ao
egoísmo. É um livro impressionista, que denota também uma
vida norteada por princípios
de ética e moral que ele sempre
estimulou em todos os que o
rodeavam”, sublinhou Silvestre Carneiro, que deixou uma sugestão final para a degustação da obra:
“Leiam o livro com calma e de preferência ao som
de ‘Gracias a la Vida’ de Joan Baez”.
O seu colega Rogério Gonzaga admitiu que “quem
não conhece Fernando Reis Lima pode pensar que

estes retratos são sobre si próprio, intercalados com retratos de amigos seus”.
“Todavia, quem melhor o conhecer verá
que ele os trata da mesma forma, não
como meros figurantes mas como seus
alter-ego, de quem extrai a pedra e o cimento do seu edifício moral”, considerou.
Fernando Reis Lima agradeceu a presença dos seus “companheiros de sempre” para ouvirem “retratos que na maioria dos casos já estão desbotados pelo tempo”. O
autor reforçou a intenção de compilar de forma
despretensiosa “memórias e lucubrações” da sua
vida profissional e pessoal. “É um dever imperioso
deixar o nosso testemunho sobre a maneira de pensar e actuar na época em que vivemos”, concluiu. n
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EXPOSIÇÃO JUNTOU
VÁRIAS GERAÇÕES «ALEXANDRINO»

ARTE EM FAMÍLIA
O NOME DA EXPOSIÇÃO
DIZ QUASE TUDO. «ARTE
EM FAMÍLIA» REUNIU
PAIS, FILHOS, IRMÃOS,
SOBRINHOS E PRIMOS
COM UM APELIDO COMUM: ALEXANDRINO.
UMA MOSTRA DE PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFIA, OURIVESARIA E DESIGN, A PROVAR QUE ESTA É UMA
FAMÍLIA MULTIFACETADA NO DOMÍNIO
DAS ARTES. EURICO ALEXANDRINO, O PATRIARCA, COM 91 ANOS, FOI UMA DAS FIGURAS EM DESTAQUE NESTA EXPOSIÇÃO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Várias gerações da família Alexandrino participaram, pela primeira vez, numa grande exposição
colectiva na Casa do Médico. Paula, Paulo, Elvira, Bruno, Zélia, Hara, Diana, Eurico, Amélia,

António… Ao todo, cerca de 150 obras e 10 artistas
com uma ligação familiar que, para além do apelido
Alexandrino, partilham também o gosto pela arte.
A tendência artística na família terá surgido no século XVIII, segundo revela Maria Amélia Alexandrino, a mentora da iniciativa… Até hoje, porque,
como conta, “é surpreendente a quantidade de pessoas na família que estão ligadas às artes”.
«Arte em família», que esteve na Casa do Médico de
15 a 28 de Janeiro, mostrou as diferentes formas de
abordagem da «arte Alexandrino». Pintura, escultura, fotografia, ourivesaria, joalharia e design…
Diferentes formas de expressão, vários estilos, mas
a mesma paixão. Que o diga Eurico Alexandrino,
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o patriarca da família que aos 91 anos continua a
pintar “todos os dias”. “Faço questão. Quando não
puder pintar, morri”, realça.
Foi assim desde pequeno e, também através de um
tio, recebeu os primeiros estudos em desenho e
pintura. Começou a sua vida profissional, como
professor da Escola Soares dos Reis, montou atelier próprio de design têxtil e foi responsável pela
parte artística das maiores empresas têxteis do país,
trabalhando ainda para quase toda a Europa. Mas
nada o impediu de continuar a pintar. Em especial,
a cidade do Porto. Apesar de muitos serem os temas
que compõe o seu trabalho, a Ribeira acaba por continuar a ser um dos seus locais mais inspiradores.

Amélia Alexandrino seguiu as
pisadas do pai. Não nega a sua
influência, enquanto descreve o
gosto pela pintura: “Sempre me
habituei a ver o meu pai a pintar
e a desenhar. Como criança, vivi
sempre maravilhada por tudo o
que saía das mãos do meu pai.
Aliás, ainda hoje fico”. E foi perante as inúmeras experiências
artísticas que iam surgindo na
família que Maria Amélia Alexandrino se lembrou de organizar uma exposição.
“Os irmãos do meu pai desenhavam muito bem.
Os filhos deles, meus primos, também e, por isso,
surgiu esta ideia de reunir a família em torno da
arte”, explica. “É um orgulho”, acrescenta Eurico
Alexandrino.
Esta foi a primeira «Arte em família», mas Amélia
Alexandrino acredita que outras mostras se seguirão. Até porque “esta iniciativa já permitiu encontrar outros familiares que também estão ligados
à vertente artística. Certamente não iremos ficar
apenas por esta exposição”, conclui. n
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“RENDA EM VIDRO” POR

MANUELA CASTRO
MARTINS

VIDRO QUE TEM ALGO
PARA DIZER
O UNIVERSO DAS RENDAS E DOS BORDADOS
FASCINOU DE TAL FORMA MANUELA CASTRO
MARTINS QUE, MESMO NÃO DOMINANDO A
TÉCNICA TRADICIONAL, ADOPTOU-O COMO
FOCO DO SEU TRABALHO ARTÍSTICO. “RENDA
EM VIDRO” FOI O COROLÁRIO DE UM PERCURSO DE 10 ANOS NA MODELAÇÃO E FUSÃO
DO VIDRO E RESULTOU NA EXPOSIÇÃO QUE
ESTEVE PATENTE ENTRE 6 E 16 DE FEVEREIRO
NA GALERIA DA CASA DO MÉDICO.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Manuela Castro Martins tinha uma relação
difícil com a renda. “Ser
canhota” e fazer “todos
os movimentos ao contrário” não lhe facilitava
a vida e o facto de “toda
a gente se desatar a rir”
desmotivou-a de tentar aproximar-se da destreza da sua mãe. “Acho
uma arte lindíssima e fascinante. A minha mãe faz
rendas muito bonitas, mas francamente eu não sei
fazer”, acrescentou a artista que, em alternativa,
se dedicou a rendilhar vidro. “Não tinha nenhum
plano para o fazer, aconteceu de forma espontânea”,
justificou.
Foi precisamente a “renda em vidro” que Manuela
Castro Martins trouxe até à Casa do Médico em
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Fevereiro. Trata-se de
uma prática ancestral
de fusão de vidro, recuperada pelos norte- a mer ic a nos como
expressão artística na
década de 1970 e que a
criadora, natural de Alcobaça, também adoptou como solução criativa. “Porque é que se escolhe
o vidro? O que conta, para mim, não é a matéria-prima. Há uma linguagem para transmitir e arranjei um meio para o fazer, que pode ser o vidro, a escrita, a fotografia ou outra coisa qualquer. A matéria
é um acaso, o que é realmente importante é o que
se tem para dizer”, referiu Manuela Castro Martins.
O vidro rodado à mão, irregular por natureza, permite à autora criar objectos imperfeitos. “Pode-se

optar por fazer peças muito lisas”, esclareceu, “mas
a minha opção não é bem essa. É suposto que digam alguma coisa”. As suas criações não são também obras de arte estanques, já que assumem uma
clara intenção utilitária e decorativa.
As 30 peças que constituíram a sua exposição nas
instalações da SRNOM foram o resultado visível de
um trabalho de 10 anos que inicialmente a criadora
acumulava com outro percurso profissional. “Fiz
Direito, advoguei e trabalhei com vidro em simultâneo, mas depois tornou-se muito difícil por serem
universos com exigências muito diferentes. Depois,
nenhum dos dois corre bem. A partir de dada altura
pareceu-me óbvio que teria de escolher e a escolha
também me pareceu óbvia. Confesso que me deu
algum gozo entregar o meu cartão na Ordem dos
Advogados”, acrescentou.n
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PRIMEIRA
EXPOSIÇÃO
INDIVIDUAL DE
ROSÁRIO ROQUE

PINTURAS DO
NORDESTE
A PROPOSTA DE ROSÁRIO ROQUE PARA A SUA
PRIMEIRA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL FOI INSTINTIVA E OBRIGATÓRIA: FAZER UM SOMATÓRIO
DE TODO O SEU PORTEFOLIO CRIATIVO. AS
QUASE TRÊS DEZENAS DE OBRAS QUE TROUXE
À GALERIA DA CASA DO MÉDICO ENTRE 18 E
28 DE FEVEREIRO CONDENSARAM MAIS DE
20 ANOS DE CARREIRA E REFLECTIRAM UM
CONJUNTO DE VIVÊNCIAS QUE REPORTAM
ÀS SUAS RAÍZES TRANSMONTANAS.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Vila Flor, em pleno “Reino Maravilhoso” de Torga,
foi local de inspiração permanente para Rosário
Roque, uma filha da terra que se fixou no Porto
para seguir carreira como professora de Educação
Visual e História de Arte. “Todo o trabalho que aqui
apresento tem a ver, sobretudo, com emoções e com
o meu local de origem. São metáforas que traduzem
aquilo que eu penso e sinto em relação a todos estes
locais”, sintetizou a autora relativamente ao conjunto de obras que escolheu para a exposição na
Casa do Médico.
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Na maior parte dos
trabalhos sobressaem os contornos
rústicos da paisagem, o terreno irregular, as paisagens bucólicas,
mas também o cruzamento de diferentes gerações
e de estratos sociais. “A minha infância”, enquadra
Rosário Roque, “é algo a que me reporto imenso”.
“Gosto de mostrar as pessoas com quem cresci e
o próprio espaço físico que me envolvia”, reforça a
pintora, que tem especial predileção por retratar figuras típicas de rosto carregado e formas generosas.
“São personagens que estão a desaparecer do nosso

dia-a-dia, mas que fazem parte da minha memória. Ainda existem algumas, sobretudo
no meio rural. Frequentemente, uso uma
câmara fotográfica para as registar e depois
passar para a tela”.
Outro traço marcante da pintora transmontana são as cores saturadas e os tons vivos que
emprega. Um pormenor “natural”, segundo
a pintora, já que não o faz de forma intencional, antes como execução da sua liberdade
criativa. “É uma forma espontânea de expressão”, justifica.
Esta mostra, que se prolongou pela última quinzena de Fevereiro, foi a primeira exposição a título
individual de Rosário Roque. A pintora assumiu
que desde que começou a pintar de forma mais
séria, em 1989, o seu percurso tem sido irregular
e foi pontuado por alguns “interregnos” pelo meio.
“Acabei por desistir a certa altura da pintura porque
o ensino absorvia-me totalmente e não dava espaço para fazer mais nada. Agora que estou aposentada, tenho mais tempo para estas coisas”, garantiu Rosário Roque, que agradeceu a oportunidade
dada pela Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos.n
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IMPRESSÕES E PAIXÕES
COMPLEMENTARES
A EXPOSIÇÃO CONJUNTA DE JOÃO MARROCOS E GRAZIELA
TEIXEIRA DA MOTA
ESTEVE PATENTE NA
GALERIA DA CASA DO
MÉDICO ENTRE 17 E 29
DE MARÇO. OS DOIS

JOÃO MARROCOS E
GRAZIELA TEIXEIRA DA MOTA
EXPUSERAM NA CASA DO
MÉDICO ENTRE 17 E 29 DE
MARÇO

PINTORES, QUE TRABALHAM EM PARCERIA HÁ MAIS DE UMA
DÉCADA, REVELARAM
LINGUAGENS E MOTIVOS DISTINTOS NUM

CONJUNTO DE OBRAS HETEROGÉNEO, QUE
VARIOU ENTRE O IMPRESSIONISMO E A RELAÇÃO APAIXONADA COM A PAISAGEM NATURAL DE CAMINHA.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Entre João Marrocos e Graziela Teixeira da Mota
cruza-se uma amizade longínqua e uma relação de
trabalho com mais de 12 anos. Expõem frequentemente em conjunto e fazem parte do GALG –
Grupo de Artistas Luso-Galaicos, com o qual participam em acções de solidariedade através da arte,
doando a receita da venda dos seus quadros às instituições que requisitam a sua colaboração.
Se tanta a coisa os une, o conteúdo e a forma da
pintura afasta-os. “É bom porque assim os nossos

trabalhos não entram em conflito. Não há grandes
semelhanças. Ainda assim, acho que se completam”, observou João Marrocos à Nortemédico. O
pintor caracterizou o trabalho da colega como “impressionista a fugir para o abstracto”, enquanto a
sua é claramente realista e influenciada pela relação
afectiva com a zona onde vive. “Vivi muitos anos
em França, numa cidade do interior, cinzenta, e
quando cheguei a Lanhelas [freguesia do concelho
de Caminha] para mim foi fantástico porque tem
rio, monte e mar. O que mais me inspira são os
motivos marítimos, mas depois acho muito interessante o modo de vida das pessoas, as tradições
como a matança do porco, as procissões. Esse tipo
de coisas capta-me a atenção e procuro passá-las
para a tela”, referiu. Esta ligação à terra levou, inclusivamente, João Marrocos a abrir uma escola de arte
em Lanhelas que conta já com 30 alunos.
Já Graziela Teixeira da Mota não demonstra uma
relação tão próxima com o meio físico. Os seus
quadros não se revelam figurativos ou paisagísticos, ainda que alguns
denunciem o fascínio
“para toda a vida” pela
cidade do Porto. “É
verdade que alguns
quadros sugerem a cidade do Porto, porque
têm a Torre dos Clérigos por trás. No entanto, o que eu pinto
tanto podem ser ruas
do Porto como de outra cidade qualquer.
Pinto de cabeça, sem
me orientar muito e
gosto de colocar gente
anónima e sem rosto
nos meus trabalhos”,
descreveu a pintora
portuense que confessou pensar fixar-se a
breve prazo em Trás-os-Montes e, quem
sabe, aí encontrar novas fontes de inspiração. n
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A ESCULTORA ESPERANÇA MATOS EXPÔS
PELA PRIMEIRA VEZ NA CIDADE DO PORTO

DA CANTARIA AO
IMPROVISO
DOS RESTAUROS EM CANTARIA NO MOSTEIRO DA BATALHA, ESPERANÇA MATOS SALTOU PARA A ESCULTURA EM BUSCA DE NOVAS
FORMAS DE EXPRESSÃO E DE REALIZAÇÃO PESSOAL. A ARTISTA PLÁSTICA, NATURAL DE LEIRIA,
VEIO PELA PRIMEIRA VEZ À CASA DO MÉDICO
PARA MOSTRAR O RESULTADO DE UM TRABALHO DE GERAÇÃO ESPONTÂNEA.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

“Não pude trazer todas as peças que queria, porque não
cabiam no carro”. O lamento
inicial de Esperança Matos
contrastou com a quantidade
significativa de esculturas que
apresentou na Casa do Médico
e que constituíram uma amostra tão fiel quanto possível das
várias fases do seu trabalho.
A escultora leiriense confidenciou à Nortemédico que o seu
processo criativo raramente
é intencional. “Faço o que a
pedra me sugere e não tenho
nenhuma forma pré-definida.
Depende do meu estado de espírito”, referiu, negando ainda
que as várias silhuetas femininas expostas correspondam
a um objectivo específico. “O
facto de esculpir mulheres talvez tenha a ver com as formas
e os realces, mas não é uma
coisa deliberada”, sublinhou.
Nesta que foi a sua primeira exposição individual
na cidade do Porto, Esperança Matos acentuou à
Nortemédico o carácter autodidático com que começou na escultura, depois de se ter especializado
a nível profissional em restauro. “Trabalhei vários
anos no Mosteiro da Batalha a fazer restauros de
cantaria. O meu mestre só sabia fazer esse tipo de
trabalhos mais geométricos, coisas mais lineares

e eu sempre tive vontade de experimentar outras coisas. Não
era bem restaurar, aquilo que eu
pretendia”, recordou. A escultora
deixou esse registo e avançou
para uma área nova de trabalho:
“Comecei a fazer escultura um
pouco por acaso, aproveitando
algumas relíquias de ferro que o
meu pai tinha em casa. Evoluí a
trabalhar e hoje faço da escultura
a minha profissão, com altos e
baixos e muitos trabalhos por encomenda”.
Nas suas obras a escultora privilegia o uso de mármores típicos da zona onde reside, como o liós e o
amarelo negrais, uma opção que se sobrepôs aos
trabalhos iniciais em calcário branco pela diversidade de formas. “Gosto de pedras mais enrijecidas,
com cores e com veios, porque me dão outra liberdade”, concluiu. n
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SRNOM ACOLHEU O REGRESSO DA OBRA
PLÁSTICA DE BEATRIZ PACHECO PEREIRA
À CIDADE DO PORTO COM A EXPOSIÇÃO
“HUMANIDADES”

O ESTADO
DA NOSSA ALMA
BEATRIZ PACHECO PEREIRA VOLTOU A EXPOR NO PORTO E ACEDEU AO CONVITE DO AMIGO ANTÓNIO PAES CARDOSO PARA O
FAZER NA SRNOM, DE 3 A 15 DE ABRIL, COM UM CONJUNTO DE
OBRAS QUE DESIGNOU POR “HUMANIDADES”. A ESCULTORA
PROCUROU, NESTA EXPOSIÇÃO, REFLECTIR O “MANANCIAL DE
EXPRESSÕES E ATITUDES” QUE CARACTERIZAM A NOSSA HUMANIDADE E OS “ESTADOS DE ALMA” DE UM PAÍS “RESIGNADO”.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

“Humanidades” respondeu à necessidade de Beatriz
Pacheco Pereira explorar “os estados de alma” e os
“traços distintivos da nossa condição”. “Somos um
manancial de expressões e de atitudes e são essas expressões de tristeza, de resignação, de culpa,
de solidariedade, que eu retrato naquilo que faço.
Porquê? Porque me interessa o ser humano e a sua
expressão estética”, explicou a escultora na inauguração da exposição que esteve patente de 3 a 15 de
Abril, na galeria do Centro de Cultura e Congressos
da SRNOM.

O PORTUGAL DESALENTADO
Em pinturas que conviveram, lado a lado, com as
restantes peças e que designou, oportunamente,
de “Portugal”, Beatriz Pacheco Pereira reflectiu um

conjunto de rostos caídos, resignados, naquela que
antecipamos ser uma metáfora do país cabisbaixo.
“É a minha revolta, enquanto ser político”, explicou.
“Revolta-me as pessoas não fazerem a sua parte. Temos de continuar a agir, a trabalhar, a produzir e há
muita gente que se resigna. Isso faz-me confusão,
porque eu procuro fazer o máximo da minha vida”,
aprofundou a artista plástica que não se revê na atitude passiva “própria da maioria dos portugueses”.
Nesse sentido, questionamos sobre o lugar que
ocupa a escultura e a criação plástica na vida de

67

CONVITE
DE UM AMIGO

uma pessoa simultaneamente escritora, ensaísta,
crítica de cinema e directora do Fantasporto. Beatriz Pacheco Pereira confessa, desde logo, uma premissa: “só faço aquilo que posso”. A artista plástica
considera que as diversas actividades correspondem ao que pensa saber fazer “razoavelmente bem,
perante um certo grau de exigência”. “Convivi com
arte toda a minha vida, mas nunca pensei que chegasse a este ponto, de me assumir como profissional
da escultura”, confessou.

A exposição da conhecida figura portuense
marcou o regresso ao
circuito de exposições
da “sua” cidade. O facto
de ter escolhido a Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
(SRNOM) para o fazer
explica-se de forma
simples: “Deve-se ao
meu querido amigo, Dr.
Paes Cardoso. Temos
uma relação muito especial, ele vê-me como
doente e como amiga
e eu fiquei-lhe sempre
muito grata por isso.
Quando me desafiou
a expor na Ordem dos
Médicos fiquei muito
entusiasmada”.
A escolha foi bem recebida pelos médicos
e amigos, que compareceram em massa à
inauguração de “Humanidades”. “Estou um
pouco intimidada, confesso. Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram
a ter esta noite fantástica”, referiu a autora.
Miguel Guimarães, presidente da SRNOM, mostrou-se honrado pela escolha de Beatriz Pacheco
Pereira e sublinhou o sentido que a artista plástica
atribuiu ao seu trabalho. “Tive oportunidade de
constatar que mostra, de facto, aquilo que são as
facetas do ser humano. Isso revela a grande sensibilidade e dimensão cultural de Beatriz Pacheco
Pereira”, considerou o dirigente. n

ORDEM
› 2.º

CICLO

CULTURA

JAZZ NA
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DOS
CONSAGRADOS
AO MAIOR
IMPROVISADOR
VIVO

“Um momento único na
nossa instituição”. Assim
se referiu o presidente da
Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
(SRNOM), Miguel Guimarães, ao 2.º ciclo Jazz
na Ordem que começou
no passado dia 20 de Janeiro. Na apresentação do
evento, o dirigente elogiou
O 2.º CICLO “JAZZ NA ORDEM” COMEÇOU
a “brilhante organização”
levada a cabo pela Comissão de Actividades CulDE FORMA AUSPICIOSA, AO SOM DO MESTRE
turais e de Lazer e deixou uma palavra de apreço
MILES DAVIS E COM RASGADOS ELOGIOS À
à Escola de Jazz do Porto (EJP), “sem a qual não
ORGANIZAÇÃO POR PARTE DO PRESIDENTE
seria possível concretizar esta iniciativa”.
Miguel Guimarães fez ainda uma breve introduDA SRNOM, MIGUEL GUIMARÃES. SEGUIção à obra do primeiro músico homenageado, MiRAM-SE MAIS DUAS SESSÕES, DEDICADAS A
les Davis, “um nome incontornável” e cuja carreira
TOM HARRELL E OLIVER NELSON RESPECTIficou marcada por ‘Kind of Blue’, um “álbum seminal e até hoje considerado como uma das obras
VAMENTE, QUE REGISTARAM GRANDE AFLUmais influentes da história do Jazz”. De resto, o
ÊNCIA DE PÚBLICO E QUE ABREM BOAS PERScombo da EJP formado por Luís Batista (trompete),
PECTIVAS PARA O QUE RESTA DO EVENTO.
João Caseiro (guitarra), Ricardo Moreira (piano),
Daniel Gomes (contrabaixo) e Daniel Tércio (baTexto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva
teria), interpretou duas composições do disco, So
What e All Blues, às quais foram acrescentados outros temas como Joshua, Eighty One e Seven Steps To
Heaven.
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MÚSICA
COMO TERAPIA
O excêntrico Tom
Harrell foi o protagonista da segunda noite
do Jazz na Ordem, a
24 de Fevereiro. Ferraz
de Oliveira considerou
o norte-americano
“uma agradável surpresa”, dado o desconhecimento inicial relativamente à sua obra musical, e recordou a peculiar personalidade de Harrell,
a quem foi diagnosticada uma esquizofrenia grave
na adolescência. “Apesar de tudo o que ensombrou
a sua vida, deixou uma magnífica obra musical que
serviu simultaneamente de terapia para a sua grave
doença. Quem conhecer a obra de Tom Harrell
percebe o poder metafórico da sua música, o cruzamento de uma vida trágica e simultaneamente
bela”, acrescentou o dirigente da SRNOM.
Considerado por outro ícone do Jazz, Phil Woods,
como “o maior improvisador vivo”, Harrell notabilizou-se como trompetista e compositor do movimento post-bop. No concerto, o combo composto
por Lígia Silva na flauta, Guilherme Carvalho na
guitarra, Filipe Monteiro no contrabaixo e Miguel
Sampaio na bateria, desembrulhou algumas das

suas mais conhecidas obras, nomeadamente dos álbuns
Prana Dance e The
Time of the Sun.

PACOTE
COMPLETO
O autor de Blues and the
Abstract Truth, Oliver
Nelson, foi o homenageado da terceira sessão do 2.º
ciclo Jazz na Ordem. Apresentado por Tiago Ferraz,
Nelson tinha “o pacote completo”: “era bom arranjador, compositor prolífico e um excelente intérprete”.
Aventurou-se por outros terrenos musicais, tendo
inclusivamente composto para orquestra sinfónica
e para o grupo de Diana Ross, as Temptations.
“Foi uma das vozes mais significativas da sua geração, e simultaneamente um dos compositores menos
conhecidos. Talvez merecesse mais algum destaque
do que aquele que teve”, sublinhou Tiago Ferraz.
Jorge Filipe, no saxofone, José Farra na guitarra,
Frederico Ranito no piano, Aníbal Pragão no contrabaixo e Ricardo Barros na bateria formaram o
quinteto que a EJP trouxe ao auditório da SRNOM
e interpretaram temas como Stolen Moments, Latino
e Straight Ahead. n
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NÚCLEO REGIONAL DO NORTE DA LIGA
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO PROMOVEU
CONCERTO NO ÂMBITO DA SEMANA EUROPEIA DA
PREVENÇÃO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO

MÚSICA PARA
PASSAR A PALAVRA
O AUDITÓRIO DO CENTRO DE CULTURA E
CONGRESSOS DA SRNOM ACOLHEU, NO PASSADO DIA 27 DE JANEIRO, UM CONCERTO
PROMOVIDO PELO NÚCLEO REGIONAL DO
NORTE DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O
CANCRO NO ÂMBITO DA SEMANA EUROPEIA
DA PREVENÇÃO DO CANCRO DO COLO DO
ÚTERO, QUE ENTÃO SE COMEMORAVA. A
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ESTA
DOENÇA, INICIADA EM 2008 COM O SLOGAN
“PASSA A PALAVRA”, JÁ CONTRIBUIU PARA
A VACINAÇÃO DE 80% DAS ADOLESCENTES
PORTUGUESAS.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Coube ao quarteto 24 Cordas a abertura
do espectáculo, com uma revisitação
da obra de George Philipp Telemann,
compositor alemão do período barroco.
Na actuação deste grupo de estudantes
de música da Universidade do Minho,
composto por Tiago Sousa, Rafael Centeio, Tiago Sampaio e Daniel Lemos,
seguiu-se a interpretação de vários temas de Federico Torroba, músico espanhol do século XX conhecido pelas suas
“zarzuelas”, de Gabriel Fauré e de Luigi Bocherinni.
O coro Mille Voci voltou a associar-se ao Núcleo
Regional do Norte da LPCC e actuou pela quarta
vez em eventos promovidos pela instituição. Este
ensemble vocal, nascido em 1992 e dirigido pelo
maestro António Diogo, apresentou no auditório da
Casa do Médico um conjunto de composições do
século XVI e mostrou algumas das canções incluídas no seu mais recente álbum, Rainha Santa, de
homenagem à música tradicional de Arouca.
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CAMPANHA BEM SUCEDIDA
O concerto promovido pela LPCC foi enquadrado
na Semana Europeia da Prevenção do Cancro do
Colo do Útero, uma patologia em que o nosso país
tem uma das mais altas taxas de incidência na Europa, com 11,7 casos por cada cem mil mulheres.
Maria Teresa Osório, directora do Departamento
de Educação para a Saúde do Núcleo Regional do
Norte da Liga, explicou os contornos da campanha que tem como público-alvo as adolescentes. “O
nosso departamento tem apostado na sensibilização

da comunidade escolar, desde
o ensino básico ao universitário, porque esta questão específica coloca-se nestas idades”,
observou a responsável que
projecta, após a introdução da
vacinação no plano nacional
de saúde, uma redução significativa dos casos em idade
mais precoce. “É um avanço
importante e tivemos, desde
2008, uma adesão de 80,4% das jovens portuguesas
nesse grupo etário”, acrescentou.
O próximo passo da campanha, adiantou Maria
Teresa Osório, será avançar com um rastreio nacional de base populacional. “Vamos insistir nesse
aspecto. A Liga oferece a todas as mulheres, entre os
45 e os 69 anos, um rastreio gratuito do cancro da
mama e o ideal seria fazer o mesmo com o cancro
do colo do útero”, salientou. n
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MÚSICA DE TODOS
OS LUGARES
ENCANTUS CORUS CANTOU
A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE
DOENTES COM LÚPUS
O ENCANTUS CORUS TROUXE OS “SONS
DO MUNDO” AO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS NO DIA
3 DE MARÇO, PARA UM CONCERTO A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE DOENTES COM
LÚPUS. UM ESPECTÁCULO VERDADEIRAMENTE SURPREENDENTE, INTERPRETADO
EM 11 LÍNGUAS DIFERENTES E QUE REFLECTIU A GRANDEZA DA MÚSICA ENQUANTO
LÍNGUA UNIVERSAL.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA António Pinto

Num concerto de angariação de fundos para a Associação de Doentes com Lúpus, o Encantus Corus propôs uma ambiciosa viagem pelas múltiplas
latitudes da língua universal. “Sons do Mundo”,
introduziu o maestro Sérgio Martins, “prova que é
através da música que podemos unir os povos”.
A primeira paragem foi Nova Iorque para ouvir o
trecho de um musical de Jim Papoulis, “Dá-nos Fé”.
Seguiu-se a nossa “Canção do Mar” e o canto popular japonês “Sakura”, o “nascer das flores”, cantado
na língua original. Apenas um dos improváveis 11
idiomas diferentes em que o Encantus Corus se
expressou.
O globo voltou a girar até ao continente americano
para uma revisitação da guerra civil americana em
“Dixie” e para o tropicalismo de Chico Buarque, “a
ver a Banda a passar”. Em mais uma intensa interpretação, com o canto hebraico “Hava Nagilah”,
Sérgio Martins não escondeu a emoção e lembrou
a natureza do Encantus Corus: “E ste coro é totalmente amador, mas só de nome. São verdadeiros
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LUPUS
“HÁ UM
LONGO
CAMINHO
A PERCORRER”
Um pouco desapontada com a fraca adesão ao concerto do Encantus Corus, a dirigente da LUPUS,
Maria de Belém Bastos, lançou um apelo aos médicos para que contribuam para a detecção de muitos
casos ocultos da doença. “É fundamental acompanhar o maior número de doentes com Lúpus possível. A nossa associação tem cerca de três mil associados, mas estima-se que existam 15 mil doentes
portadores da doença em Portugal, portanto ainda
há um caminho longo para percorrer”, registou.
Maria de Belém Bastos valorizou o papel da Associação de Doentes com Lúpus numa época em que
apesar da abundante informação disponível, o desconhecimento da doença ainda é considerável: “O
nosso papel passa por esclarecer a doença, prestar
apoio psicológico e, acima de tudo, procurar que os
doentes e os seus familiares aprendam a viver com
a doença”.

profissionais que tenho a honra de dirigir. Também
são uns afortunados porque pisam muitos palcos
que não são habituais para quem é exclusivamente
amador. Estas pessoas que estão aqui por amor à
camisola merecem a nossa admiração”.
A viagem prosseguiu por destinos mais familiares,
como o russo “Kalinka” ou o italiano “Funiculi-Funiculá”, mas não perdeu o exotismo ao estender-se

à música dos povos maori e zulu ou ao canto nigeriano “Betelehemu” com um solo de Bruna Amaral,
intérprete do coro portadora de Lupus.
O Encantus Corus terminou com “Con te Partiro”,
superiormente interpretada pelo próprio maestro
do coro. Sérgio Martins agradeceu aos espectadores presentes e prometeu voltar ao auditório da
SRNOM. n
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RECITAL FINAL
DA MASTERCLASS
DE GABRIELLA MORIGI
AO LONGO DE UMA
SEMANA, PERTO DE
20 ALUNOS DE VÁRIOS PONTOS DO
PAÍS TIVERAM A
OPORTUNIDADE DE
TRABALHAR COM A
SOPRANO GABRIELLA MORIGI NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS NUMA MASTERCLASS ESPECIALIZADA EM COMPOSITORES ITALIANOS.
A INICIATIVA CONTOU COM O APOIO DA
COMISSÃO CONSULTIVA DE ACTIVIDADES
CULTURAIS E DE LAZER DA SRNOM E TEVE
COMO PONTO ALTO O RECITAL FINAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva

Gabriella Morigi teve
oportunidade de confessar à Nortemédico
o entusiasmo sentido
ao longo da semana de
trabalho com os alunos
portugueses, nesta que
foi a segunda acção de
formação que ministrou
no nosso país. “Tive a
sorte de poder mergulhar intensamente na
música ao longo de toda
a semana. As condições
eram fantásticas, a sala
tem muito boa acústica
e o local é encantador”,
considerou.
A soprano italiana confessou que “o nível dos
alunos era muito elevado”, o que permitiu
outro grau de exigência
e de qualidade. “Muitos são profissionais e procuraram especializar-se
em repertório italiano. Outros são amadores, mas
igualmente bons. Penso que haverá dois ou três
casos que poderão fazer uma boa carreira profissional”, observou Gabriella Morigi. n
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CONCERTO DE PÁSCOA COM
OS CAPELLA DURIENSIS

PATRIMÓNIO
MEDIEVAL
O ENSEMBLE CAPELLA DURIENSIS FOI
O PROTAGONISTA DO CONCERTO DE
PÁSCOA DA SECÇÃO REGIONAL DO

A primeira proposta da
apresentação dos Capella
Duriensis foi a versão do
CONSIDERADO COMO UMA DAS
compositor russo AlexanMAIORES REFERÊNCIAS DA MÚSICA
der Nikosky de um clássico
SACRA NO NOSSO PAÍS, O GRUPO LIda liturgia ortodoxa “O gladsome light”. Trata-se uma
DERADO PELO MAESTRO JONATHAN
obra ancestral do cristiaAYERST ESCOLHEU UM REPERTÓRIO
nismo, originalmente esDE INSPIRAÇÃO MEDIEVAL E QUE
crita no Novo Testamento
da Igreja Ortodoxa Grega
EXPLOROU A TRANSIÇÃO PARA O
e que era usada nas preCANTO POLIFÓNICO.
ces do chamado “Ofício de
Vésperas”.
Texto Nelson Soares s &OTOGRAlA Vitor Hugo Silva
Seguiu-se a Missa “Misere
mei Domine” (Senhor tem piedade de mim”) da
autoria de Frei Manuel Cardoso, um compositor
português dos séculos XVI e XVII, considerado
como o principal elemento do grupo de polifonistas
de Évora. A obra interpretada respeita os requisitos
da nova música litúrgica do período da Contra-Reforma e é considerada uma das composições
fundamentais do repertório do autor.
No terceiro acto do concerto, os Capella Duriensis
recordaram Guillaume de Machaut, o mestre da
‘Ars Nova’, a corrente que rompeu com os cânones da música sacra medieval. As “Ballades” Riches
d’Amour, S’Amours ne fait pas e Doulz Amis foram as
composições escolhidas.
Outra corrente inovadora da música medieval foi
o Early Organum – o período pré-polifónico do
século IX e X. Neste registo, os Capella Duriensis

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS.

interpretaram os cânticos: “Alleluia ‘Angelus Domine’” (O Anjo do Senhor) e “Miserere d’Arezzo”, do
monge italiano Guido D'Arezzo.
Por fim, o maestro Jonathan Ayerst recordou o
“Nunc Dimittis” a obra de Alexander Gretchaninoff
que recorda Simeão, personagem do Novo Testamento que foi o primeiro a reconhecer Jesus como
o Messias.
O maestro Rui Soares da Costa, convidado a apresentar os protagonistas do Concerto de Páscoa da
SRNOM, sublinhou o trabalho que os Capella Duriensis fazem “na recuperação do património musical medieval e de algumas músicas portugueses
bastante antigas”. “Julgo que o que será aqui apresentado dará uma visão bastante aproximada do
sucesso que este ensemble tem tido na música a capella”, destacou o membro da Comissão Consultiva
de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM. n

CAPELLA DURIENSIS
Nascido em 2010, na cidade do Porto, o Capella Duriensis é um ensemble especializado em música ‘a
cappella’ de diversas origens, desde o canto litúrgico
ao folk. É dirigido por Jonathan Ayerst, pianista e organista britânico conhecido pela sua participação no
Remix Ensemble da Casa da Música. Apesar da sua
curta existência, o Capella Duriensis já apresentou
mais de 40 composições e desenvolve vários projectos de investigação e formação académica nomeadamente como ensemble residente na Escola das Artes
da Universidade Católica do Porto e como membro
associado do CITAR (Centro de Investigação em Ciência e Tecnologias das Artes).
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3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
POESIAS COMPLETAS (1956-1967)
António Gedeão

DEIXA-ME QUE TE CONTE
Jorge Bucay

A PSICOLOGIA DAS CORES

Um livro que nos
pode acompanhar
p a r a q u a lq u e r
lado e é bom para
ler em voz alta.
António Gedeão
foi o pseudónimo
literário de Rómulo de Carvalho (1906-1997).
Poeta, ficcionista, pedagogo e historiador,
dedicou-se ao ensino e à investigação e foi o
autor de vários manuais escolares de Ciências Físico-Químicas. Foi um homem que
aliou a ciência à literatura.
À poesia chegou já algo tarde mas, ainda assim, a tempo de trabalhos notáveis, como é
o caso do famoso “Pedra Filosofal”, cantado
por Manuel Freire, que se tornou numa bandeira da luta e da crítica.
“Poema do Amor”, “Máquina do Tempo”,
“Soneto”, “Dez Reis de Esperança”, “Gota
de Água”, “A Lágrima da Preta” ou “Dor de
Alma” são outros dos mais conhecidos poemas da sua obra, que constitui um dos exemplos maiores da Lusofonia do Século XX.

“Escrevo liv ros
para pensar” – é
assim que este psiquiatra e psicoterapeuta argentino
carateriza a sua
obra, um sucesso
de vendas, com
dois milhões de
exemplares vendidos em todo o
mundo. “Contos para Pensar”, “Cartas para
Cláudia”, “Amar de Olhos Abertos” e “Conta
Comigo”, são outros dos livros mais conhecidos de Jorge Bucay.
“Deixa-me que te Conte” é uma obra divertida, comovente e inspiradora. O protagonista é um rapaz que quer saber mais sobre si
próprio e procura a ajuda de um psicanalista
muito peculiar, que em cada sessão lhe conta
um conto. As histórias sucedem-se e ajudam
o jovem como nos podem ajudar a nós, dado
que são vistas como formas muito originais e
inteligentes de psicoterapia, que nos podem
inspirar para o futuro…
Jorge Bucay acredita nas propriedades terapêuticas dos contos. Por isso diz que são
histórias que curam. E as reações são muito
positivas, ao ponto de o classificarem como
um dos mais famosos autores no género de
auto-ajuda.

Este livro, editado
em 2009, aborda
a relação das cores
com os sentimentos e as associações
assentes em experiências ligadas à linguagem e ao pensamento. Mais do
que uma questão de
gosto, a análise incide na quantidade de informação sobre as
cores, que vai de ditos populares à utilização
no design, manipulação de pessoas, nomes e
até abordagens terapêuticas. Trata-se de uma
ferramenta fundamental para todos aqueles
que trabalham com cores.
A alemã Eva Heller (1948-2008) foi socióloga, psicóloga e professora de comunicação.
Em 1987 lançou o seu primeiro romance, “O
Homem ao Lado é Diferente de Tudo”, que
acabou por ser convertido em filme. Vendeu
milhões de cópias e foi traduzido em mais de
20 línguas. O mesmo fenómeno aconteceu
com o segundo romance, editado em 1993,
“Valor do Homem”. Ambos foram os mais
lidos na Alemanha.
“É a Vingança, Então o Prazer”, de 1997, e
“O que devo levar”, de 2003, foram best-sellers. Eva Heller foi também uma conhecida
cartoonista, autora de livros infantis e livros
académicos sobre o impacto da publicidade e
do efeito das cores.

Eva Heller

77

AS ESCOLHAS DE MIGUEL NEIVA
Criador do «colorADD», sistema universal de identificação de cores para daltónicos.
Miguel Neiva é um portuense de 43 anos que
está a dar que falar em todo o mundo. É o
criador do ColorADD, um sistema universal de
identificação de cores para daltónicos. Um caso
de sucesso já com aplicação prática em várias
áreas como os Transportes, a Educação e a Saúde. O projeto criado por este mestre em Design
e Marketing foi implementado em Portugal por
instituições e empresas como a Metro do Porto,
DEEP
Peter Murphy
Terceiro album a
solo deste músico
britânico, onde se
encontra o “single” de maior sucesso da carreira
de Peter Murphy:
“Cuts You Up”.
Mas temas como
“A Strange Kind
of Love”, “Deep
Ocean Vast Sea” e “Marlene Dietrich Favourite Poem” não ficam muito atrás.
Peter Murphy é considerado um dos expoentes máximos do rock alternativo. Nasceu
em 1957. Ficou conhecido como o mítico
líder dos Bauhaus, uma banda britânica de
enorme sucesso no início dos anos 1980, rotulada de um estilo “post-punk”.
Em 1984 lançou-se numa carreira a solo,
num estilo mais rock, com os primeiros êxitos “Indigo Eyes” e “Dragnet Drag”.
Em 1998 os Bauhaus fizeram uma tournée
para assinalar os 20 anos da banda. Dez anos
depois editaram o “Go Away White”, onde
anunciaram o fim, desta vez definitivo, do
grupo.

CTT, Viarco, Tintas CIN, Centro Hospitalar de
Lisboa Central e Hospital de S. João. O seu sistema de identificação das cores foi já considerado pela prestigiada Revista Galileu como umas
das 40 melhores ideias para melhorar o mundo.
Texto Rui Martins

3 DISCOS

PSICOPATRIA
GNR

RED SKY OVER PARADISE
Fischer Z

Quar to álbum
desta banda portuense, lançado
em 1986, contém
êxitos como “Bellevue”, “Pós-Modernos” ou “Efetivamente”. Depois
de três discos mais
experimentalistas,
este álbum confirmou os GNR num registo pop que ainda hoje
se mantém.
O grupo formou-se em 1981, numa altura
de grande euforia do movimento pop/rock
português. Os GNR foram, no entanto, uma
das poucas bandas que conseguiu vingar.
“Portugal na CEE” e “Sê um GNR” foram os
singles de estreia, com Vítor Rua como vocalista. Em 1982 o grupo lançou o primeiro
álbum “Independança”, já com a voz de Rui
Reininho. Numa altura em que a música estrangeira dominava as vendas no mercado
nacional, os GNR contrariaram essa tendência. Os concertos nos antigos estádios das
Antas e de Alvalade reuniram, uma década
depois, mais de 75 mil fãs.
Para assinalar os 25 anos do grupo, a editora
EMI convidou em 2006 várias bandas portuguesas para participarem num álbum de
tributo. Nesse mesmo ano, os GNR lançaram
mais um disco denominado “Continuação O melhor dos GNR (Volume 3)”.

Os Fischer
Z for maram
u m a b a nd a
rock inglesa
que atingiu o
auge nos finais
dos anos 1970.
O pr i mei ro
álbum, “Word
Salade”, tornou-se conhecido com os temas
“Worker” e “Remember Russia”. Esta banda
de “new wave” lançou no ano seguinte o seu
maior clássico, o álbum “Going Deaf for a
Living”, com temas como “So Long”, “Room
Service” ou “Crazy Girl”.
Depois de um período de algum declínio, os
Fischer Z lançaram em 1992 o sexto álbum,
“Destination Paradise”, um disco já aclamado pela crítica.
Os Fischer Z sempre tiveram mais sucesso
no estrangeiro do que no próprio país. Em
Portugal chegaram a ter várias músicas nos
“tops”, o mesmo acontecendo em Espanha,
França, Alemanha e Austrália. n
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n DESPACHO N.º 404/2012, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.
Determina quais os programas de saúde
prioritários a desenvolver pela Direção-Geral da Saúde (DGS) (ver caixa), e que a
DGS deve apresentar, no prazo de 60 dias,
o modelo de governação dos Programas Nacionais, bem como o respetivo plano de atividades, os recursos necessários e o orçamento
previsto).
(D.R. n.º 10, Série II de 2012-01-13)

n PORTARIA N.º 22/2012, do Ministério
da Saúde.
Atualiza o programa de formação da área
profissional de especialização de Dermatovenereologia.
(D.R. n.º 17, Série I de 2012-01-24)

n DESPACHO N.º 1010/2012, dos Ministérios da Saúde e das Finanças.
Nomeia, pelo período de três anos, o conselho de administração da Unidade Local de
Saúde do Nordeste, E.P.E.
(D.R. n.º 18, Série II de 2012-01-25)

n PORTARIA N.º 19/2012, do Ministério
da Saúde.
Altera o Regulamento das Tabelas de Preços
das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde, aprovado pela Portaria n.º 132/2009, de 30 de janeiro. [Concretiza o valor a faturar pelas “consultas de
enfermagem e de outros profissionais de
saúde”]

n DECRETO-LEI N.º 17/2012, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica do Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).
(D.R. n.º 19, Série I de 2012-01-26)

(D.R. n.º 15, Série I de 2012-01-20)

n DESPACHO N.º 772/2012, do Ministério da Saúde - Secretário de Estado da
Saúde.
Introduz alterações ao Despacho n.º
6818/2004 (2.ª série), relativo às condições
de comparticipação de medicamentos prescritos para a profilaxia da rejeição aguda de
transplante renal, cardíaco e hepático alogénico.
(D.R. n.º 14, Série II de 2012-01-19)

n LEI N.º 5/2012, da Assembleia da República.
Regula os requisitos de tratamento de dados pessoais para constituição de ficheiros de
âmbito nacional, contendo dados de saúde,
com recurso a tecnologias de informação e
no quadro do Serviço Nacional de Saúde.
(D.R. n.º 16, Série I de 2012-01-23)

n DECRETO REGULAMENTAR N.º
14/2012, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica da Direcção-Geral da
Saúde.
(D.R. n.º 19, Série I de 2012-01-26)

[«(…) a nova Lei Orgânica da Direcção-Geral
da Saúde reforça as suas atribuições, que passam a incluir a coordenação do Ministério da
Saúde nos domínios do planeamento estratégico, da monitorização e avaliação da qualidade e acessibilidade aos cuidados de saúde
prestados e das relações internacionais, acolhendo, desta forma, as atribuições até agora
cometidas ao Alto Comissariado da Saúde. Paralelamente, a Direcção-Geral da Saúde recebe
as atribuições da Autoridade para os Serviços
do Sangue e da Transplantação nos domínios
da qualidade, da segurança e da autorização
de unidades, serviços e processos em relação
às actividades de dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e
distribuição de sangue humano, de componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células
de origem humana.»]
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n DECRETO-LEI N.º 22/2012, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica das Administrações Regionais de Saúde, I. P.

ANEXO I - Lista de profissões regulamentadas e de autoridades nacionais.
Profissões a que se refere o n.º 1 do artigo 51.º
da Lei n.º 9/2009, de 4 de março

(D.R. n.º 21, Série I de 2012-01-30)

[«(…) as Administrações Regionais de Saúde
reestruturam o seu modelo de funcionamento,
permitindo simplificar e eliminar, no contexto
do Ministério e da reorganização nele operada,
estruturas e hierarquias cujas competências
podem ser exercidas dum modo mais eficiente.»]

n PORTARIA N.º 35/2012, do Ministério
da Saúde.
Aprova a lista de profissões regulamentadas
e de autoridades nacionais que, para cada
profissão, são competentes para proceder ao
reconhecimento das qualificações profissionais e a lista de profissões regulamentadas
com impacto na saúde que não beneficiam
do sistema de reconhecimento automático.
(D.R. n.º 25, Série I de 2012-02-03)

Autoridades nacionais
competentes a que se refere
o n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º
9/2009, de 4 de março.

Fisioterapeuta (m/f); Higienista oral (m/f); Ortoprotésico(a); Ortoptista (m/f) ; Técnico(a)
de análises clínicas e de saúde pública; Técnico(a) de anatomia patológica, citologia e
tanatológica; Técnico(a) de audiologia; Técnico(a) de cardiopneumologia; Técnico(a) de
farmácia; Técnico(a) de medicina nuclear; Técnico(a) de neurofisiologia; Técnico(a) de
prótese dentária;Técnico(a) de radiologia; Técnico(a) de radioterapia; Técnico(a) de saúde
ambiental; Terapeuta da fala (m/f); Terapeuta ocupacional (m/f)

Administração Central do
Sistema de Saúde, I. P.

Enfermeiro(a); Enfermeiro(a) especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

Ordem dos Enfermeiros

Farmacêutico(a); Farmacêutico(a) especialista em: análises clínicas; assuntos
regulamentares; farmácia comunitária; farmácia hospitalar; indústria farmacêutica

Ordem dos Farmacêuticos

Médico dentista (m/f); Médico dentista especialista em: cirurgia oral (m/f); ortodontia
(m/f);

Ordem dos Médicos Dentistas

Médico (m/f); Médico (m/f) especialista em: anatomia patológica; anestesiologia;
angiologia/cirurgia vascular; cardiologia; cardiologia pediátrica; cirurgia cardiotorácica;
cirurgia geral; cirurgia maxilo-facial; cirurgia pediátrica; cirurgia plástica, estética e
reconstrutiva; dermatovenereologia; doenças infecciosas; endocrinologia/nutrição;
estomatologia; gastrenterologia; genética médica; ginecologia/obstetrícia; hematologia
clínica; imuno-alergologia; imuno-hemoterapia; medicina desportiva; medicina do
trabalho; medicina física e de reabilitação; medicina geral e familiar; medicina interna;
medicina legal; medicina nuclear; medicina tropical; nefrologia; neurocirurgia; neurologia;
neurorradiologia; oftalmologia; oncologia médica; ortopedia; otorrinolaringologia;
patologia clínica; pediatria; pneumologia; psiquiatria; psiquiatria da infância e da
adolescência; radiodiagnóstico; radioterapia; reumatologia; saúde pública; urologia

Ordem dos Médicos

Dietista (m/f); Nutricionista (m/f)

Ordem dos Nutricionistas

Psicólogo(a)

Ordem dos Psicólogos

ANEXO II - Lista de profissões regulamentadas com impacto na saúde que não beneficiam do
sistema de reconhecimento automático (Profissões a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º
9/2009, de 4 de março).
Dietista (m/f)
Fisioterapeuta (m/f)
Higienista oral (m/f)
Nutricionista (m/f)
Ortoprotésico(a)
Ortoptista(a)
Psicólogo(a)
Técnico(a) de análises clínicas e de saúde pública
Técnico(a) de anatomia patológica, citologia e tanatológica
Técnico(a) de audiologia

n DESPACHO N.º 1760/2012, do Ministério da Saúde - Secretário de Estado da
Saúde.
Fixa alguns procedimentos, tendo em vista
a coordenação em matéria de aquisição e
utilização de tecnologias de informação na
saúde, por parte da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS,
E. P. E.).
(D.R. n.º 27, Série II de 2012-02-07)

n DECRETO-LEI N.º 27/2012*, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica do Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.)
(D.R. n.º 28, Série I de 2012-02-08)

[* Retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2012, da
Presidência do Conselho de Ministros. D.R. n.º 69, Série I de
2012-04-05]

Técnico(a) de cardiopneumologia
Técnico(a) de farmácia
Técnico(a) de medicina nuclear
Técnico(a) de neurofisiologia
Técnico(a) de prótese dentária
Técnico(a) de radiologia
Técnico(a) de radioterapia
Técnico(a) de saúde ambiental
Terapeuta da fala (m/f)
Terapeuta ocupacional (m/f)

n DESPACHO N.º 1873/2012, do Ministério da Saúde - Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.
Nomeia o Prof. Doutor Alberto António Moreira Caldas Afonso para a Comissão Científica para as Boas Práticas Clínicas.
(D.R. n.º 29, Série II de 2012-02-09)

n PORTARIA N.º 40/2012, dos Ministérios das Finanças e da Saúde.
Extingue o Hospital Distrital de Braga, sendo
objeto de fusão com a Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
(D.R. n.º 30, Série I de 2012-02-10)
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n DECRETO-LEI N.º 33/2012, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica da Inspecção-Geral das
Actividades em Saúde (IGAS).

n DECRETO-LEI N.º 34/2012*, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica do Instituto Nacional de
Emergência Médica, I. P.

(D.R. n.º 31, Série I de 2012-02-13)

(D.R. n.º 32, Série I de 2012-02-14)

[«Artigo 2.º - Missão e atribuições
1 — A IGAS tem por missão auditar, inspeccionar, fiscalizar e desenvolver a acção disciplinar no sector da saúde, com vista a assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis
técnicos de actuação em todos os domínios
da actividade e da prestação dos cuidados de
saúde desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da
Saúde (…), ou por este tutelados, quer ainda
pelas entidades privadas, pessoas singulares
ou colectivas, com ou sem fins lucrativos»]

[«De entre as alterações à nova orgânica do
Instituto Nacional de Emergência Médica, I.
P., é possível destacar o reforço das atribuições
relativas à definição, coordenação e certificação da formação em emergência médica dos
elementos do Sistema Integrado de Emergência
Médica, e a manutenção da estrita fiscalização
da actividade de transporte de doentes.»]

[* Retificado pela Declaração de Retificação n.º 17/2012, da
Presidência do Conselho de Ministros. D.R. n.º 69, Série I de
2012-04-05]

n DECRETO-LEI N.º 35/2012, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica da Administração Central
do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I.P.).
(D.R. n.º 33, Série I de 2012-02-15)

[«(…) o Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 de
Dezembro, que aprova a nova Lei Orgânica do
Ministério da Saúde, veio redefinir as atribuições da Administração Central do Sistema de
Saúde, I. P., como entidade da administração
indirecta do Estado, não só para continuar a
assumir as funções de administração dos recursos do SNS, mas também para acolher as
atribuições de coordenação das actividades no
Ministério da Saúde para a definição e desenvolvimento de políticas de recursos humanos
e de coordenação das áreas de administração
geral dos diferentes serviços, bem como de elaboração de todo o orçamento do Ministério
da Saúde, absorvendo ainda as competências
desenvolvidas pela Unidade de Missão para os
Cuidados Continuados Integrados.»]

Vinhetas do local
de prescrição
Vinhetas do local
de prescrição –
Regime especial de
comparticipação de
medicamentos para
pensionistas

n DECRETO-LEI N.º 39/2012, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica do Instituto Português do
Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST, I.P.).
[«(…) Instituto Português do Sangue, I. P. Este
instituto público, que passou a designar -se Instituto Português do Sangue e da Transplantação,
I. P., acolheu as atribuições cometidas aos Centros de Histocompatibilidade, anteriormente
serviços desconcentrados de algumas Administrações Regionais de Saúde, I. P., e, por outro
lado, absorveu as atribuições operacionais ao
nível da colheita e da transplantação e de investigação científica nos domínios do sangue e da
transplantação antes integradas na Autoridade
para os Serviços de Sangue e da Transplantação,
extinta por processo de fusão»]

(D.R. n.º 31, Série I de 2012-02-13)

Vinhetas do
prescritor

(D.R. n.º 33, Série II de 2012-02-15)

(D.R. n.º 34, Série I de 2012-02-16)

n PORTARIA N.º 46/2012, do Ministério
da Saúde.
Altera (primeira alteração) a Portaria
198/2011, de 18 de maio, que estabelece o
regime jurídico a que obedecem as regras de
prescrição eletrónica de medicamentos.
[«Importa assim assegurar que, para os casos
em que a prescrição apenas possa ser feita de
forma manual, se adotem os mecanismos e
medidas especiais de segurança que garantam
a integridade do sistema associado à prescrição manual. Deste modo as receitas manuais
passam a ser validadas através da introdução
de um novo modelo de vinhetas, emitido pela
Imprensa Nacional -Casa da Moeda.»]

n DESPACHO N.º 2266/2012, do Ministério da Saúde - Administração Regional de
Saúde do Norte, I. P.
Composição das juntas médicas de avaliação
do grau de incapacidade de deficientes civis
da área geográfica correspondente à ARS do
Norte, I. P.

n RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE
MINISTROS N.º 18/2012, da Presidência
do Conselho de Ministros.
Aprova os critérios de determinação do vencimento dos gestores das entidades públicas integradas no Serviço Nacional de
Saúde (nomeadamente dos centros hospitalares, dos hospitais e das unidades locais
de saúde)
(D.R. n.º 37, Série I de 2012-02-21)

[«(…)o vencimento mensal ilíquido dos membros dos conselhos de administração que exercem funções a tempo integral é definido tendo
por base o valor padrão do vencimento mensal
ilíquido do Primeiro-Ministro, bem como os
critérios de classificação das empresas definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º
16/2012, de 14 de fevereiro, com as adaptações
decorrentes do presente diploma»].
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n DESPACHO N.º 2643/2012, do Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Nomeação da Comissão Executiva (CE) do
Registo Português de Paramiloidose (RPP).

n DESPACHO N.º 3404/2012, do Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde.
Nomeação do diretor do Programa Nacional
para as Doenças Respiratórias, António Manuel da Fonseca Antunes.

(D.R. n.º 39, Série II de 2012-02-23)

(D.R. n.º 48, Série II de 2012-03-07)

[«A Comissão Executiva (CE) do Registo Português de Paramiloidose (RPP) é constituída:
pelo Prof. Doutor Paulo Manuel de Castro Pinho e Costa, do INSA, que preside; pela Dr.ª
Maria Teresa Pardal Monteiro Coelho, do
Centro Hospitalar do Porto; e, pela Dr.ª Maria
Isabel dos Santos Conceição, do Centro Hospitalar Lisboa Norte.»]

n DECRETO-LEI N.º 46/2012, do Ministério da Saúde.
Aprova a orgânica do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saúde, I. P.

É aditado o artigo 120.º -A (…), com a seguinte redação:

n DESPACHO N.º 3405/2012, do Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde.
Nomeação do diretor do Programa Nacional
para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares,
Rui Manuel Cruz Ferreira.
(D.R. n.º 48, Série II de 2012-03-07)

n DESPACHO N.º 3406/2012, do Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde.
Nomeação do diretor do Programa Nacional
para a Diabetes, José Manuel Gamboa Pestana Boavida.
(D.R. n.º 48, Série II de 2012-03-07)

(D.R. n.º 40, Série I de 2012-02-24)

n LEI N.º 11/2012, da Assembleia da República.
Estabelece as novas regras de prescrição e
dispensa de medicamentos, procedendo à
sexta alteração ao regime jurídico dos medicamentos de uso humano, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto,
e à segunda alteração à Lei n.º 14/2000, de
8 de agosto.

n DESPACHO N.º 2991/2012, do Ministério da Saúde - Secretário de Estado da
Saúde.
Estabelece, para o ano de 2012, os termos
da redução mensal da despesa em trabalho
extraordinário.

(D.R. n.º 49, Série I de 2012-03-08)

O artigo 120.º do Decreto -Lei n.º 176/2006
(…) passa a ter a seguinte redação:

n DESPACHO N.º 3462/2012, do Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde.
Nomeação do diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, Álvaro Andrade de
Carvalho.
(D.R. n.º 49, Série II de 2012-03-08)

(D.R. n.º 43, Série II de 2012-02-29)

n DESPACHO N.º 3463/2012, do Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde.
Nomeação do diretor do Programa Nacional
para a Promoção da Alimentação Saudável,
Doutor António Pedro Soares Ricardo Graça.
(D.R. n.º 49, Série II de 2012-03-08)

n DESPACHO N.º 3402/2012, do Ministério da Saúde - Secretário de Estado da
Saúde.
Sujeita a autorização prévia do Ministro da
Saúde a realização de investimentos, quer
novos quer em curso, por todas as entidades
do Serviço Nacional de Saúde, no ano 2012,
sempre que o valor total do investimento, a
ser pago em 2012 ou anos posteriores, ultrapasse € 100 000».
(D.R. n.º 48, Série II de 2012-03-07)

n DESPACHO N.º 3403/2012, do Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde.
Nomeação da diretora do Programa Nacional
para a Prevenção e Controlo do Tabagismo,
Doutora Emília Martins Nunes.
(D.R. n.º 48, Série II de 2012-03-07)

n RESOLUÇÃO N.º 34/2012, da Presidência do Conselho de Ministros.
Aprova a classificação dos institutos públicos
de regime especial, para efeitos da determinação do vencimento dos respetivos membros dos conselhos diretivos.
(D.R. n.º 54, Série I de 2012-03-15)

[Nota: Os institutos da área da saúde, Instituto
Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P., Administração Central do Sistema de
Saúde, I. P., e INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.
P., foram classificados no grupo B. No grupo A
ficaram institutos públicos como, por exemplo,
o Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE, I.
P.) e o Instituto da Segurança Social, I. P].
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n DESPACHO N.º 3901/2012, do Ministério da Saúde.
Determina que são mantidos, por reporte a 1
de março de 2012 e até ao termo do respetivo prazo inicial, os mandatos, em regime de
comissão de serviço, dos seguintes membros
do conselho diretivo do Instituto Português
do Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST,
I. P.): a) Licenciado Hélder Fernando Branco
Trindade, no cargo de presidente; b) Licenciada Maria Gracinda Gaspar de Sousa, no
cargo de vogal.
(D.R. n.º 55, Série II de 2012-03-16)

n DESPACHO N.º 3902/2012, do Ministério da Saúde.
Determina que são mantidos, até ao termo
do respetivo prazo inicial, os mandatos dos
seguintes membros do conselho diretivo do
Instituto Nacional de Emergência Médica,
I. P. (INEM, I. P.): a) Licenciado Miguel Rego
Costa Soares de Oliveira, no cargo de presidente; b) Licenciado Júlio Paulo Candeias
Pedro, no cargo de vogal.
(D.R. n.º 55, Série II de 2012-03-16)

n DESPACHO N.º 3903/2012, do Ministério da Saúde.
Determina que são mantidos, até ao termo
do respetivo prazo inicial, os mandatos dos
seguintes membros do conselho diretivo da
Administração Central do Sistema de Saúde,
I. P. (ACSS, I. P.): a) Doutor João Carvalho
das Neves, no cargo de presidente; b) Licenciado Rui dos Santos Ivo, no cargo de vice
-presidente; c) Licenciado Alexandre José
Lourenço Carvalho, no cargo de vogal; d)
Licenciado Paulo Alexandre Ramos Vasconcelos, no cargo de vogal.

n DELIBERAÇÃO (EX TRATO) N.º
459/2012, do Ministério da Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designa a Assistente Graduada de Clínica Geral, Dr.ª Ana Maria Urbano Veiga de Macedo
como Presidente do Conselho Clínico do
ACES do Grande Porto VII - Porto Oriental.
(D.R. n.º 59, Série II de 2012-03-22)

n DESPACHO N.º 4422/2012, do Ministério da Saúde.
Determina que são mantidas, até ao termo
do respetivo prazo inicial, as comissões de
serviço dos seguintes titulares dos cargos de
direção superior da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde: a) Licenciado Fernando
César Augusto, no cargo de inspetor-geral;
b) Licenciada Maria Edite Ferreira Alves Pereira Soares Correia, no cargo de subinspetora -geral; c) Licenciado José António Martins Coelho, no cargo de subinspetor-geral.

n DESPACHO N.º 4225/2012, do Ministério da Saúde - Secretário de Estado da Saúde
Revoga a obrigatoriedade de aquisição através dos Contratos Públicos de Aprovisionamento celebrados no âmbito do Concurso
Público n.º 2010/3, para fornecimento de
Corretivos da Volémia e outras Soluções Estéreis, e no âmbito do Concurso Público n.º
2010/18, para fornecimento de Medicamentos do Consumo Geral e Outros.

n DESPACHO N.º 4477/2012, dos Ministérios das Finanças e da Saúde.
Nomeia, pelo período de três anos, o conselho de administração do Centro Hospitalar
do Alto Ave, E. P. E.

(D.R. n.º 59, Série II de 2012-03-22)

(D.R. n.º 64, Série II de 2012-03-29)

n RESOLUÇÃO N.º 36/2012, da Presidência do Conselho de Ministros
Aprova a classificação das empresas públicas
e das entidades públicas integradas no Serviço
Nacional de Saúde para efeitos da determinação do vencimento dos respetivos gestores.
(D.R. n.º 61, Série I de 2012-03-26)

(D.R. n.º 63, Série II de 2012-03-28)

[a) Presidente — Licenciado Delfim Pereira
Neto Rodrigues; b) Vogais: Licenciado Manuel
Teixeira Ferreira, que desempenha o cargo de
diretor clínico; Mestre Ana Maria da Ponte Fravica, que desempenha o cargo de enfermeira-diretora; Licenciado Agostinho Xavier Dourado Barreto; Licenciado Filipe Miguel Neves
Ribeiro].

n DESPACHO N.º 4502/2012, do Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Nomeação dos Órgãos de Coordenação do
Programa Nacional de Diagnóstico Precoce.
(D.R. n.º 64, Série II de 2012-03-29)

[A Comissão Técnica Nacional é constituída
por: Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado,
Prof. Doutor Alberto António Caldas Afonso;
Prof. Doutor João Manuel Videira Amaral; Prof.
Doutor José Henrique de Barros; Dra. Maria
Eufémia Reis Martins Ribeiro e Dr. Rui Vaz
Osório]

(D.R. n.º 55, Série II de 2012-03-16)

n DESPACHO N.º 3904/2012, do Ministério da Saúde.
Determina que são mantidos, até ao termo
do respetivo prazo inicial, os mandatos dos
seguintes membros do conselho diretivo do
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge, I. P. (INSA, I. P.): a) Prof. Doutor José
Manuel Domingos Pereira Miguel, no cargo
de presidente; b) Prof. Doutor José Manuel
Lage Campelo Calheiros, no cargo de vogal.

n RESOLUÇÃO N.º 15/2012, da Assembleia da República. Institui o sobreiro
como árvore nacional de Portugal.

(D.R. n.º 55, Série II de 2012-03-16)

(D.R. n.º 30, Série I de 2012-02-10)

n DESPACHO N.º 4179/2012, do Ministério da Saúde.
Determina que são mantidos, até ao termo
do respetivo prazo inicial, as comissões de
serviço dos seguintes titulares dos cargos de
direção superior da Direção -Geral da Saúde:
a) Licenciado Francisco Henrique Moura George, no cargo de diretor-geral da Saúde; b)
Licenciada Maria da Graça Gregório de Freitas, no cargo de subdiretora-geral da Saúde.
(D.R. n.º 58, Série II de 2012-03-21)

O Sobreiro
1905, pastel sobre cartão, 177 x 91 cm
Palácio Ducal - Fund. da Casa de Bragança
Vila Viçosa, Portugal
Autor: Carlos de Bragança (Rei de Portugal), 1863-1908
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INTEGRAÇÃO DE PROFISSIONAL DE
ENFERMAGEM EM EQUIPA A PRESTAR
SERVIÇO EM BLOCO OPERATÓRIO
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM
ASSUNTO: Integração de profissional de
enfermagem em equipa a prestar serviço em
bloco operatório.

A questão é-nos submetida à nossa apreciação pelo
Exmo. Senhor …… e prende-se com a integração de um
profissional de enfermagem numa equipa de saúde; no
caso, numa equipa cirúrgica/bloco operatório.
De acordo com as conclusões do parecer emitido pela
Ordem dos Enfermeiros, “a integração de um enfermeiro em qualquer unidade de cuidados, incluindo a
sala de operações, é da exclusiva responsabilidade da
estrutura de enfermagem da organização de saúde em
causa. Nenhum outro profissional de saúde pode intervir nesse processo de integração”.
Ora, não podemos acompanhar o referido parecer, sobretudo quando é formulado com uma amplitude como
é aquela nele referida.
Na verdade, a actividade de enfermeiro numa unidade
de saúde encontra-se enquadrada por um organigrama
do qual resulta, a mais das vezes, a sua dependência
hierárquica face a outros profissionais de enfermagem
(v.g. enfermeiro chefe) que implica um dever de acatar
ordens e obedecer às instruções que lhe são dadas no
exercício das suas funções por parte da hierarquia de
enfermagem.
Mas, a actividade de enfermeiro também se exerce em
ambiente multidisciplinar, no qual interage com outros
profissionais de saúde e, desta integração, podem resul-

tar e resultam no nosso entender, deveres de obediência
a instruções emanadas por outros profissionais, que não
apenas enfermeiros.
Assim tal é o que sucede, no nosso entender, muito especialmente no que toca à integração do enfermeiro em
equipas cirúrgicas.
Na verdade o exercício da actividade médica implica,
muitas vezes, a presença de outros profissionais de
saúde – enfermeiros, técnicos, … – colocando-se, assim, a questão de saber se, apesar de estes profissionais
se encontrarem enquadrados numa estrutura administrativa distinta da dos médicos, tal implica para o
médico a proibição de orientar, supervisionar, dirigir ou
mesmo instruir os referidos profissionais de saúde.
Ora, no nosso entender a solução da lei é clara ao estatuir
que cabe ao médico a função de coordenação das equipas multidisciplinares.
Assim, tal é o que decorre expressamente dos artigos
9.º n.º 3 dos Decretos-lei 176/2009 de 04 de Agosto e
177/2009, da mesma data, que definem o perfil do médico e que se transcrevem (nota, ambos os artigos têm
o mesmo teor, sendo que o DL 170/2009 se aplica ao
médicos abrangidos por contrato individual de trabalho
e o DL 177/2009 aos médicos abrangidos por contrato
de trabalho em funções públicas):
“Artigo 9.º – Perfil profissional
1 – Considera-se médico o profissional legalmente habilitado
ao exercício da medicina, capacitado para o diagnóstico,
tratamento, prevenção ou recuperação de doenças ou outros
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problemas de saúde, e apto a prestar cuidados e a intervir
sobre indivíduos, conjuntos de indivíduos ou grupos populacionais, doentes ou saudáveis, tendo em vista a protecção,
melhoria ou manutenção do seu estado e nível de saúde.
2 – A integração na carreira médica determina o exercício
das correspondentes funções.
3 – Q médico exerce a sua actividade com plena responsabilidade profissional e autonomia técnico-científica, através do
exercício correcto das funções assumidas, coopera com outros
profissionais cuja acção seja complementar à sua e coordena
as equipas multidisciplinares de trabalho constituídas.”
Deste modo, cabe ao médico a coordenação das equipas
multidisciplinares pelo que, no que toca ao exercício de
funções por parte destas equipas, os profissionais de

saúde não médicos devem obediências às instruções,
orientações e demais ordens emanadas pelo médico
que, de resto, é o principal responsável pela actividade
prestada pela equipa.
De resto, não faria sentido fazer recair sobre os médicos
a principal responsabilidade pela actuação da equipa
multidisciplinar sem que, do mesmo modo, se lhes reconhecesse um poder de coordenação e direcção da
respectiva equipa.
Assim, e em jeito de conclusão, entendemos que a integração de um profissional de enfermagem numa equipa
multidisciplinar da qual faça parte um médico implica
para aquele o dever de se submeter ao poder de coordenação que a lei reconhece a este.

COMPOSIÇÃO DE EQUIPAS CIRÚRGICAS
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM
Em relação às questões que nos suscita, salientamos que,
numa estrutura hierarquizada administrativamente, a
lei só reconhece o direito de desobediência a ordens
emanadas pelo superior hierárquico quando, tendo havido prévia reclamação quanto ao conteúdo da ordem,
esta foi mantida e o seu cumprimento implica a prática
de um crime. Seja, e dito por outra forma, o direito de
desobediência só existe perante ordens que impliquem a
prática de um crime.
Quanto à composição das equipas cirúrgicas salientamos o teor da deliberação do CRNOM de 17 de Outubro
de 2000, referente à constituição de equipas cirúrgicas
e que foi enviada aos médicos inscritos nos Colégios
de Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular,
Cirurgia Cardio-torácica, Cirurgia Geral, Cirurgia
Maxilo-Facial, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica,
Reconstrutiva e Estética, Estomatologia, Ginecologia-Obstetrícia, Neurocirurgia, Neurorradiologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia
de acordo com a qual o CRN defende que “a realização
de qualquer Acto Médico pressupõe uma plataforma
técnica com vector material e humano adequados. Tal
apetrechamento material e humano pode variar entre
um nível optimizado e um nível mínimo exigível”. Este
princípio geral aplica-se, por maioria de razão, à execução de actos cirúrgicos, para os quais é indispensável a
existência de um responsável, que saiba possuir as necessárias aptidões e esteja disponível para o demonstrar,
nomeadamente, através da posse dos títulos reconhecidos pela Ordem dos Médicos. O nível mínimo exigível
depende das circunstâncias envolventes do caso, sendo
certo que, em situações de comprovada emergência, e se
tal se mostrar, em absoluto, necessário à salvaguarda da
vida e saúde do doente, pode o médico actuar abaixo do
nível mínimo necessário para situações programadas.
Reflecte-se com esta doutrina o estabelecido no artigo
8.º do Código Deontológico (actual artigo 7.º) que prevê
que “o médico deve, em qualquer lugar ou circunstância, prestar tratamento de urgência a pessoas que se
encontrem em perigo imediato, independentemente da
sua função específica ou da sua formação especializada”.
O mesmo princípio decorre do ordenamento penal, genericamente previsto como crime de omissão de auxílio.
No caso de actos cirúrgicos programados, e não estando
em causa situações de emergência, é dever dos médicos
cumprir o disposto no artigo 26.º do Código Deontológico (actual artigo 31.º, n.º 1) que estabelece como
princípio geral que “o médico que aceite o encargo ou

tenha o dever de atender um doente obriga-se por esse
facto à prestação dos melhores cuidados de saúde ao seu
alcance…”. Este dever de optimização da qualidade do
exercício profissional implica que, em quaisquer actos
médicos e, particularmente, nos actos cirúrgicos em
que a vida ou uma importante função possam estar em
risco a equipa mínima a estar presente/disponível no
bloco operatório seja constituída por um cirurgião autonomamente competente na execução da técnica e por,
pelo menos, um ajudante, médico, com a diferenciação suficiente para, no caso de surgirem circunstâncias
imponderáveis não previsíveis, poder suprir a indisponibilidade do cirurgião responsável, em condições
técnicas minimamente aceitáveis. Acresce que a elevada
diferenciação técnica que hoje caracteriza e é exigida
para a prática de actos médicos, e sobretudo para aqueles
com maior risco de morbilidade e mortalidade, acarreta
um inevitável acréscimo de responsabilidade colegial e
colectiva das equipas médicas, sem reduzir ou iludir a
responsabilidade individual de cada médico. Poder-se-á, ainda, aduzir, em reforço da doutrina agora exposta,
que ao responsável da equipa cirúrgica se aplicam os
princípios previstos no artigo 4.º do Código Deontológico (actual artigo 3.º), segundo o qual, o médico, no
exercício da sua profissão é técnica e deontologicamente
independente e responsável pelos seus actos, e no artigo
28.º do mesmo Código (actual artigo 33.º n.º 1), que
prevê que “o médico deve procurar exercer a sua profissão em condições que não prejudiquem a qualidade
dos seus serviços e a especificidade da sua acção…”. É
importante considerar que, em qualquer caso, a equipa
constituída tem de assegurar ao doente a conclusão do
acto cirúrgico encetado. Podendo sobrevir ao cirurgião
qualquer circunstância fortuita, mesmo de saúde, que
o impeça de atender a uma complicação eventualmente
surgida ou terminar a cirurgia começada, é imprescindível garantir a disponibilidade de um médico capaz de
ajudar ou empreender as manobras necessárias à salvaguarda do doente, o que, visto tratar-se de uma situação
anómala e excepcional, não colide com a norma genérica do Código Deontológico que impede o médico de
ultrapassar as suas qualificações e competências (Artigo
29.º, número 1, actual artigo 36.º n.º 1).”
Salientamos, por fim, que o actual Código Deontológico
se encontra publicado no Diário da República II Série,
n.º 8 de 13 de Janeiro, Regulamento 14/2009.
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CALENDÁRIO ELEITORAL

ORDEM DOS MÉDICOS

CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

ELEIÇÕES
COLÉGIOS DAS ESPECIALIDADES,
SUBESPECIALIDADES,
COMPETÊNCIAS E CONSELHO
NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

16 DE MAIO DE 2012
HORÁRIO: das 09:00 às 20:00 horas
LOCAL: Secções Regionais da Ordem dos Médicos

Março 16 Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta
em cada Secção Regional
Março 23 Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais
Março 30 Prazo limite para decisão das reclamações
Abril 05 Prazo limite para formalização das candidaturas
Abril 12 Prazo limite para apreciação da regularidade das
candidaturas
Maio 04 Prazo limite para envio dos boletins de voto e relação dos
candidatos
Maio 16 Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto),
acto eleitoral e contagem dos votos a nível regional (a
Mesa Eleitoral Nacional funciona na Secção Regional que
detém a Presidência).
Maio 21 Apuramento final dos resultados a nível nacional.
Maio 28 Prazo limite para impugnação do acto eleitoral.
Junho 05 Prazo limite para decisão de eventuais impugnações.
Os programas de acção das listas candidatas às eleições dos Colégios de Especialidade:
t Devem ter um limite máximo de 10.000 caracteres, incluindo espaços
(corresponde a cerca de 4 páginas A4);
t Devem ser entregues em formato word;
t Não podem conter imagens e serão impressos a preto e branco;
t Devem incluir a identificação de todos os candidatos que compõem a lista.
As minutas de termos de aceitação de candidaturas e de proponentes que poderão
ser utilizadas pelos candidatos estão disponíveis em www.nortemedico.pt.

OBS: OS COLÉGIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E DE
NEUROCIRURGIA NÃO TÊM ELEIÇÕES

Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto · Tel: 225070180 · Fax: 225070179 · Tm: 935570107 · E-mail: antonio.pinheiro@nortemedico.pt

EXERCÍCIO POR MÉDICOS INDIFERENCIADOS
DE CONSULTAS DENOMINADAS COMO
SENDO DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR
DELIBERAÇÃO DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE MEDICINA GERAL E
FAMILIAR E DO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO DA OM
MÉDICOS INDIFERENCIADOS/CONSULTAS DE
MEDICINA GERAL E FAMILIAR (MGF) e ORIENTADORES NÃO INSCRITOS NO COLÉGIO
1. A atribuição do título de Especialista é uma competência da Ordem dos Médicos (OM), considerando-se,
para tal, que a inscrição no respectivo Colégio da Especialidade é, uma vez aceite, o momento em que essa
atribuição se formaliza, confirma e concede (Art.° 90 e
Art.° 91 do Estatuto da OM).
2. Não obstante, a obtenção do título de Especialista é
o culminar de um processo de formação (após a finalização do Internato e terminadas as Provas Finais de
Avaliação do mesmo) ou, pelo menos, de avaliação (ora
efetuada através do comumente denominado Exame à
Ordem, ora por apreciação curricular ao abrigo do Art.°
92° do Estatuto da OM).
3. Por vicissitudes de todos conhecidas, têm-se verificado duas situações, a esse propósito, que urge denunciar e corrigir: o exercício por parte de Médicos Indiferenciados de Consultas denominadas como sendo de
MGF em Unidades de Cuidados de Saúde Personaliza-

dos e a Formação de Internos de MGF por Orientadores
sem inscrição no Colégio, ou seja, sem a atribuição do
título de Especialista.
3.1. Médicos Indiferenciados no lugar de Especialistas
de MGF:
3.1.1. Nem os utentes nem os Especialistas de MGF, já
formados ou em formação, têm responsabilidades na
falta de Médicos de Família em Portugal, situação com
que se justifica a contratação de Médicos Indiferenciados que pretensamente colmatem essas lacunas; uns e
outros são credores do respeito por parte do Estado, de
molde a que os utentes tenham à sua frente profissionais
qualificados para o cabal exercício que deles se espera
e não sejam os Especialistas, nem os Internos, de MGF
confrontados com a constatação tácita de que, afinal, a
sua especialização é dispensável e os custos para o erário
público com a sua Formação foram um desperdício,
pois, na prática, para o Estado ser Especialista ou não
ser será o mesmo.
3.1.2. Situação tão estranha, aliás, quanto não se vê que,
em paralelo, se pensem suprir faltas de Internistas, Cardiologistas, Ortopedistas, Cirurgiões ou outros Especia-

86

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
listas por idêntico processo, em que parece que a simples vontade em ocupar vagas é currículo bastante para
qualificar automaticamente quem não possui formação
para o respectivo exercício.

integra um colectivo que vai avaliar a capacidade de um
Interno obter uma Especialidade e não ser ele mesmo (o
Orientador) reconhecido como Especialista nessa área
profissional.

3.1.3. Além de ilusório para utentes e desprestigiante
para Especialistas e Internos de MGF, a situação descrita ignora o decisivo contributo que os Médicos de
Família têm dado para a radical mudança do panorama
da Saúde em Portugal, das últimas décadas, na melhor
prevenção e na mais criteriosa abordagem de problemas
e que directamente derivam nos bons Indicadores que
hoje o País detém, de nível mundial, também eles reflexo
do índice de Desenvolvimento e Conforto dos povos.

3.3. Conclusões:

3.1.4. Por estas razões, pela sua formação específica de
elevada qualidade e considerada das melhores a nível
mundial com posterior repercussão na forma singular
do seu exercício profissional e pela proximidade única
com os utentes, os Médicos de Família portugueses gozam de uma especial confiança por parte da população, repetidamente vertida em inquéritos feitos, num
reconhecimento geral de que seria caricato o Estado se
excluir, seja por actos seja por omissões.
3.2. Orientadores não Inscritos no Colégio de MGF:
3.2.1. Sendo aquela inscrição, como se salientou, a formalização e o reconhecimento, pela OM, da obtenção
do título de Especialista, não nos faz qualquer sentido
que a Formação da Especialidade de MGF possa ser
protagonizada por quem não se ache habilitado com o
respectivo título.
3.2.2. Para além da compreensível descredibilização do
próprio Internato, alerta-se para a eventualidade (nada
impossível) de nem se iniciarem as Provas Finais de
um Interno cujo Orientador não disponha do título
de Especialista e que se apresente a exame perante Júri
indigitado pela própria OM.

3.3.1. A Direção do Colégio de MGF da OM e o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos manifestam a sua total reprovação desta ocorrência e apelam aos
Responsáveis da Saúde (e, desde logo, ao Senhor Ministro da Saúde) no sentido da adopção de medidas que efetivem a urgente correção da situação descrita, em nome
da qualidade dos serviços prestados e da dignificação
de uma Especialidade Médica ímpar, como é a MGF;
assim, esta Direção retirará a Idoneidade Formativa a
todas as Unidades de Saúde em que se verifique a existência de Consultas e Atividades Médicas divulgadas e
estruturadas como de MGF por Médicos que não sejam
Especialistas nesta área, aliás conforme a disposição imposta por diretrizes europeias que impedem o exercício
de qualquer Especialidade Médica por quem não tenha
a respectiva habilitação.
3.3.2. A Ordem dos Médicos acha-se na necessidade de,
mais uma vez, esperemos que pela última vez, instar as
entidades responsáveis por este facto (nomeadamente o
Conselho Nacional do Internato Médico, e as diversas
Coordenações do mesmo), no sentido da regularização
desta situação anómala e incompreensível, inclusive
pelo risco de prejuízo dos Internos que, sem qualquer
responsabilidade, se podem ver impedidos de prestar
Provas e, quiçá, ter de repetir todo um Internato assim
efectuado.
Março de 2012
Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

3.2.3. Aliás e pelas mesmas razões, não pode ter lugar
num tal Júri um elemento, ainda que por inerência, que

ARTICULAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS NA SAÚDE
PARECER DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR
Documento enviado ao Presidente do CNE da Ordem dos Médicos para análise, com pedido de divulgação.

1. O eficaz exercício profissional na área da Saúde implica que os seus diversos intervenientes se articulem
em trabalho de equipa e se submetam a uma hierarquia
funcional, naturalmente derivada da hierarquia do saber, das responsabilidades e da especialização de competências que a cada um cabe.
2. A observância destes aspectos estruturantes deriva,
afinal, do respeito devido a todos por todos e resulta no
benefício do utente, porque também resulta na clareza
das atribuições de cada profissional, evitando-se a sobreposição de princípios de actuação, a sua divergente
aplicação, o seu conteúdo cientificamente desfocado e a
dissolução de responsabilidades.
3. O papel dos diversos técnicos a operarem na área da
Saúde é, assim, fundamental na sua diversidade e na
sua complementaridade, e o respeito pela sua dignidade
começa pelo reconhecimento das diferenças da natureza
e dos limites do trabalho de cada grupo profissional.

4. Torna-se, assim, quase desnecessário realçar a importância do papel dos Enfermeiros em qualquer Unidade/
Serviço/Departamento de Saúde, na especificidade das
suas funções, no esforço do seu trabalho, no desgaste
dos seus horários e na global competência que se lhes
reconhece.
5. Não obstante, é naturalmente no tipo de especialização dos Médicos que assenta o pilar primordial dos
serviços de Saúde, pela sua mais longa e especializada
Formação, inalcançável por nenhum tipo de formação
«ad hoc» que não seja a formação própria em Medicina e
subsequente Especialidade.
6. Daí deriva, pois, que a nenhum outro profissional
(igualmente útil e respeitável, mas com outra diferenciação) deve caber a coordenação de actividades conjuntas
e o exercício de tarefas sempre que, pela sua exigência
científica, pela sua qualidade intrínseca e pelas consequências dos actos daí decorrentes, só os Médicos as
possam e devam desempenhar.
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7. Como tal e ao invés de uma notória tendência que se
vai verificando, de há anos, consideramos não se extrair
qualquer proveito em que se compactue, mesmo que
por omissão, numa estratégia de sobreposição (quando
não, de retirada) de competências médicas, por parte de
profissionais de Enfermagem, em particular quando tal
se verifica interferindo com a programação e o desempenho do trabalho dos Médicos e sem o seu conhecimento
ou acordo.
8. Haver vários grupos protagonistas na área da Saúde,
não significará em caso algum que todos tenham o
mesmo tipo de formação ou competência para lidar com
os utentes, esquecidos para o efeito os diferentes níveis
de diferenciação / especialização existentes – aliás, nem
entre os profissionais Médicos, sequer, isso sucede.
9. Também não sucede (porque inaceitável) que os Médicos disputem utentes, entre si, ou que os retirem da
esfera de acção de algum Colega, para, em substituição
dele ou em simultâneo, os passarem a seguir por «motu
proprio» – por que seria aceitável, ou desejável, que
outros profissionais assim possam actuar com os Médicos? Admitiriam os senhores Enfermeiros (e bem!) que
algum Médico interferisse, sem critério científico ou
hierárquico, no seu trabalho?
10.Os Médicos não têm que abdicar das suas estritas
competências científicas e deontológicas, que lhes derivam do tipo de formação especializada de que dispõem
e os distingue.
11. Como tal, não podemos ter outra atitude que não
seja a de sublinhar que não podem as competências
específicas dos Médicos e, no caso, dos Especialistas de

Medicina Geral e Familiar ser desenvolvidas por outros,
que não os próprios; considerando-se, ainda, inaceitável que atos científica e tradicionalmente adstritos à
profissão Médica possam ser desempenhados, de forma
avulsa e desarticulada (mesmo que parcialmente), por
outros profissionais com outra formação, logo diferente
preparação, quer pela deriva funcional daí decorrente,
quer (sobretudo) pelo risco de prejuízo efectivo para
aqueles que são a razão-primeira e o objectivo-último do
trabalho dos Médicos – os utentes.
12. Por fim, consideramos fundamental, a muito breve
trecho, uma posição pública, clara e firme por parte
do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos no sentido da afirmação destes princípios e da sua
veiculação às instâncias adequadas, nomeadamente ao
Senhor Ministro da Saúde.
Direção do Colégio de Medicina Geral e Familiar,
05. Março. 2012

Reserve já na sua agenda!

22 JUN

26 OUT

27 JUL

30 NOV

28 SET

28 DEZ

CIRURGIA DA OBESIDADE:
BENEFÍCIOS E
INCONVENIENTES?

27 ABR

A HUMANIDADE ESTARÁ
PSIQUIATRICAMENTE
MAIS DOENTE?

25 MAI

APNEIA DO SONO:
CIRURGIA OU CPAP?

HÁ CONTROVÉRSIA QUANTO
À MORTE CEREBRAL?

A CIRURGIA DA MIOPIA
É CONSENSUALMENTE
ACEITE?

AUMENTO DA ESPERANÇA DE
VIDA: MORREREMOS MAIS
TARDE, MAS DEMENTES?

A CIRURGIA ESTÉTICA IRÁ SER
PEDIDA POR TODA A GENTE?

ESTAREMOS TODOS
CONDENADOS A TER UM
CORAÇÃO MECÂNICO?

COORDENAÇÃO: António Sarmento
Sessões às 19h30, com duração aproximada de 1 hora.

P

P

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
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ESTÁGIOS DE ACUPUNCTURA POR
PROFISSIONAIS NÃO RECONHECIDOS
EXPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE COMPETÊNCIA EM ACUPUNCTURA MÉDICA
DA ORDEM DOS MÉDICOS
Recentemente chegou ao nosso conhecimento, através de
uma colega com a
Competênci a em
Acupunctura Médica,
um pedido de estágio
na consulta de acupunctura no Centro
de Saúde onde exerce
a sua actividade profissional, com a agravante de recolha de
dados para a monografia de final de Curso, por uma aluna de uma Escola
de Medicina Tradicional Chinesa. Este pedido foi reencaminhado à referida colega pelo ACES Grande Lisboa
III - Lisboa Central, entidade à qual foi feito o pedido de
estágio.
Esta é uma questão que preocupa os membros da Comissão de Competência em Acupunctura Médica, dado
que o assunto em questão prende-se com a possibilidade
de alunos de Cursos de Medicina Tradicional Chinesa,
não reconhecidos pelo Estado Português, acederam a
consultas médicas, não estando sequer regulamentadas
a deontologia e ética destes profissionais.
A técnica terapêutica da Acupunctura apenas se enconORDEM DOS MÉDICOS
tra regulamentada para a classe médica, não se encon-

trando definido o perfil de outros profissionais de saúde
nem regulamentada a prática de acupunctura por outros
profissionais que não os médicos. Assim, em nosso entender só deverão ser facultados estágios em consultas
médicas de acupunctura no âmbito do Serviço Nacional
de Saúde a médicos titulares de um curso de Pós-Graduação em Acupunctura Médica que seja certificado pela
Ordem dos Médicos.
Deste modo, achamos importante que todas as ARSs e
ACEs tenham conhecimento que existe desde há dez
anos uma Competência Médica em Acupunctura, e que
os cursos realizados ou a realizar em Portugal obedecem
a critérios bem definidos, aprovados pelo CNE, para o
seu reconhecimento e que actualmente apenas se encontra regulamentada a prática de acupunctura por médicos
devidamente credenciados.
Pelo exposto, sugerimos ao Conselho Nacional Executivo que providencie as diligências necessárias para que
este tipo de estágios apenas seja permitido a médicos
com formação pós-graduada em Acupunctura Médica,
protegendo a privacidade dos doentes e a qualidade
assistencial.
[ndr: na sequência desta exposição, o Presidente do CNE enviou
carta aos Presidentes das ARS].

Secção Regional do Norte

Quadro

Escultura

ABRMAIJUN2012

Outro

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

Quadro

Escultura

Outro

ordem dos médicos
Secção Regional do Norte

eventos
em
ABRMAIJUN2012
eventos
eventosdestaque
em destaque

em
destaque

hido, destaque pelo picotado e envie no envelope RSF anexo

X Exposição Arte Médica

sição:

06 – 24Arte
MaioMédica
2012
X Exposição

06 – 24 Maio 2012

IV Exposição
Arte Fotográfica
IV Exposição
Arte Fotográfica

– 15 Junho 2012
31 Maio –31
15Maio
Junho
2012

IV Workshop de Fotografia

22 Maio 2012
IV Workshop de Fotografia

22 Maio 2012

hido, destaque pelo picotado e envie no envelope RSF anexo

outros

CONCERTO

O CANCIONEIRO

DEL-REI

DIA DO
MÉDICO

DO MÉDICO

89

ISENÇÃO DE TAXAS MODERADORAS PARA
DADORES DE SANGUE

APRECIAÇÃO DO IMPACTO DO DECRETO-LEI 113/2011 – OFÍCIO DIRIGIDO
AO PRESIDENTE DO CD DO IPST PELO DIRECTOR DO SERVIÇO DE
IMUNOHEMOTERAPIA DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO

(em termos de defesa da saúde do próprio dador – por
exemplo, ao não referirem patologia cardíaca, que podia impedir a dádiva de sangue, pelos riscos que pode
ocasionar no próprio dador), bem como no que concerne à transmissão de agentes infeciosos aos eventuais
recetores (por ocultação de comportamentos de risco),
de forma a poderem efetuar a dádiva de sangue e assim
usufruírem da isenção da taxa moderadora.
De sublinhar que nos anos de 2009 e 2010 o Serviço de
Imuno-hemoterapia do Hospital de S. João, EPE, não
teve registo de nenhum caso de dadores infetados com
o VIH/SIDA, detetados nas análises efetuadas aquando
da dádiva de sangue. Em 2011 já foram Identificados
3 casos de dadores regulares, todos eles ocorridos em
Dezembro, tendo todos eles solicitado o documento de
isenção da taxa moderadora, sendo que em duas situações os dadores já não davam sangue há mais de 3 anos.
A decisão tomada pelo Ministério da Saúde, nos moldes
atuais, reduz a segurança dos dadores e aumenta, de
forma relevante, o risco de transmissão de doenças Infeciosas.
Data: 12.01.2012

Com a publicação do Decreto-Lei nQ 113/2011 de 29 de
Novembro sobre as taxas moderadoras, o Instituto Português do Sangue e Transplantação, IP (IPST) interpreta
que, do ponto de vista legal, foi revogado o Despacho n.º
6961/2004, de 8 de Março, de acordo com a Circular
Normativa N.º 36/2011/UOFC de 28/12/2011 da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).
Nesse sentido, só fica Isento das taxas moderadoras
(nas prestações de cuidados de saúde primários) quem
efetuou 2 dádivas nos últimos 12 meses ou mais de 30
dádivas de sangue na vida. Isto significa que quem está
suspenso (nomeadamente por razões médicas) e não
pode efetuar dádivas, perde o direito à isenção da taxa
moderadora. Este racional, baseado em critérios administrativos e sem ter em consideração o estado da arte
em medicina transfusional, a experiência dos bancos
de sangue e os estudos Internacionais nesta área, irá por
certo ter como resultado direto que, tanto os dadores
Suspensos como os Aptos, ocultem factos relevantes
para a segurança transfusional.
Esta ocultação de factos pode ocorrer no preenchimento do questionário pré-dádiva, na entrevista clínica

CONSELHO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO

VIAGEM AO VIETNAME
As quatro Ordens com representação em Viana do
Castelo (Ordem dos Médicos, Ordem dos Advogados, Ordem dos Economistas e Ordem dos Engenheiros), na sequência das suas realizações conjuntas, efectuaram em 2010 uma viagem ao Japão e
em Agosto do ano passado uma viagem ao Oeste
Americano que tiverem o aplauso da generalidade
dos Colegas que participaram.
Esta nova viagem é um regresso ao Oriente. Ao
Oriente que é uma lonjura e um sentimento que
Fernando Pessoa tão bem descreve nas suas odes:

Vamos ao Vietname, país que quem
conhece diz ser maravilhoso para
visitar. A viagem está programada
para o período de 24 de Julho a 04
de Agosto de 2012.
Os interessados deverão contactar
a agência de viagens que está a organizar a viagem (contactos abaixo)
para mais informação sobre preços,
modo de pagamento e inscrições.

Pinto Lopes Viagens, S.A
“Uma folha de mim lança para o Norte,
Rua Pinto Bessa, 466
Outra folha de mim lança para o Sul,
4300-428 Porto
E a outra, as outras, o resto de mim
Telefone - 222 088 098
Atira ao Oriente,
E-mail: pintolopesviagens.com
Ao Oriente donde vem tudo, o dia e a fé,
(A/C de Esmeralda Almeida)
Ao Oriente pomposo e fanático e quente,
Ao Oriente excessivo que eu nunca verei,
Ao Oriente budista, bramânico, sintoísta,
Ao Oriente que tudo o que nós não temos.
Que tudo o que nós não somos,
Ao Oriente onde – quem sabe? – Cristo talvez ainda hoje viva,
Onde Deus talvez exista realmente e mandando tudo.”

24 de Julho
a 04 de Agosto
Descubra a
hospitalidade de
um povo único.
Halong e as suas
imensas ilhas. Hoi
An com o seu estilo
arquitectónico
oriental, o Delta
do Mekong com
os seus canais, Ho
chi Minh (a velha
Saigon) com todo o
seu misticismo…
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
13 e 14 Janeiro 12.º Congresso
Nacional de Bioética
13 Janeiro Reunião da Direcção
da Associação Portuguesa para
o Estudo da Dor – APED

24 Fevereiro Reunião
Interhospitalar do Norte
25 Fevereiro Curso de
Formação: “Novas terapêuticas
no combate à obesidade e
patologias associadas”

29 Março Reunião da
Associação Nacional
de USF (USF-AN)

14 Março Reunião do
Núcleo para a Cooperação
com os Países Lusófonos

11 Abril Reunião da
Comissão Organizadora da
Semana Digestiva 2012

23 Março Reunião com o
Bastonário e os Directores
Clínicos da Zona Norte

28 Fevereiro Reunião de
12 Abril Reunião de Trabalho
Trabalho da USF da Arca D’Água “Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar”
29 Fevereiro Reunião
13 Janeiro Reunião do
da Comissão Consultiva
13, 14 e 21 Abril Curso de
Colégio de Dermatologia
para Promoção de
Formação – “Contratualização
Actividades Científicas
Interna e Avaliação
20 Janeiro Reunião
de Desempenho”
Interhospitalar do Norte
01 Março 5.ª Reunião da
Comissão Organizadora da
17 Abril Comemoração do Dia
20 Janeiro Reunião do
Semana Digestiva 2012
Mundial da Hemofilia. Palestra
Colégio da Sub-especialidade
- “O Presente e o Futuro da
de Neuropediatria
02 Março Reunião do Colégio
Hemofilia em Portugal”
de Cirurgia Pediátrica
21 Janeiro Curso de
20 Abril Reunião
Formação “Novas terapêuticas
03 Março Reunião da
Interhospitalar do Norte
no combate à obesidade e
Direcção da Sociedade
patologias associadas”
Portuguesa de Neurocirurgia
20 Abril Conferência
de Imprensa pelo Prof.
21 Janeiro Reunião de Trabalho 07 Março Exames
Dr. Rui Nunes
da USF da Arca D’Água
da Especialidade de
Gastrenterologia
da
21 Abril Sessão Clínica –
27 Janeiro Assembleia-geral
Carreira Hospitalar
Módulo Hipertensão
da Associação Portuguesa de
Cirurgia de Ambulatório
08 Março Reunião de Médicos
21 Abril II Encontro do
de Medicina Geral e Familiar
ACES Porto Ocidental
28 Janeiro Reunião do
Colégio de Patologia Clínica
09,10 e 11 Março III Congresso 23 Abril Reunião geral de
Médicos Internos “Futuro
31 Janeiro Reunião dos Grupos de Medicina AEICBAS –
Medicina no Séc. XXI
do Internato Médico”
de Trabalho da Delegação
Regional do Norte da USF-AN
09 Março Reunião da
24 Abril Formação, Gestão
Associação Portuguesa de
e Liderança de Equipas para
01 Fevereiro Acção de
Cirurgia Ambulatória
Coordenadores (Médicos)
Formação do Conselho
Nacional de Procriação
10 Março Reunião de Médicos
Medicamente Assistida
“Entrevista motivacional na
REUNIÕES ORGANIZADAS
adesão ao plano terapêutico”
02 Fevereiro Reunião de
PELO CRNOM
Médicos do Hospital da Prelada
15 Março Reunião do congresso
18 Janeiro Reunião da
“O Norte da Anestesia 2012”
02 Fevereiro Reunião de
Comissão Consultiva de
Trabalho da USF da Arca D’Água 16 Março Workshop
Ensino e Educação Médica
– Introdução ao Internato
02 e 03 Fevereiro I Jornadas
25 Janeiro Reunião da
em Cirurgia Geral
de Pediatria do Hospital CUF
Comissão Consultiva de
20 Março Reunião dos Grupos
Actividades Culturais
08 Fevereiro Reunião
de Trabalho da Delegação
e de Lazer
de Médicos sobre temas
Regional do Norte da USF-AN
de Imagiologia
15 Fevereiro Reunião com
23 Março Reunião Interrepresentantes da Associação
09 Fevereiro Assembleiahospitalar do Norte
Médica Brasileira
geral da Associação
Portuguesa de Osteoporose
23 e 27 Março Reunião
16 Fevereiro Reunião da
da Associação Portuguesa
Comissão Consultiva de
09 Fevereiro Reunião do
de Cirurgia Ambulatória
Deontologia e Ética Médica
Serviço de Oftalmologia
do H. S. João
27 Março Assembleia-geral da
17 Fevereiro Reunião do
Núcleo para a Cooperação
10, 11 e 18 Fevereiro Curso de SPDM – Sociedade Portuguesa
de Doenças Metabólicas
com os Países Lusófonos
Formação “Gestão Financeira
para Profissionais de Saúde” –
28 a 31 Março 9.º Simpósio
27 Fevereiro Reunião Geral
Formação ministrada pela Glintt da Fundação BIAL “Aquém
de Médicos em parceria com
e Além do Cérebro”
os “Médicos Unidos”
10 Fevereiro Reunião
de Médicos de Medicina
29 Março Assembleia-geral
29 Fevereiro Reunião
Geral e Familiar
Ordinária da Associação
da Comissão Consultiva
Portuguesa de Asmáticos
para Promoção de
10 Fevereiro Reunião
Actividades Científicas
Constitutiva do Club
Portugal de Alumni UB
(Universidade de Barcelona)
13 Janeiro Reunião do
Colégio de Neuropediatria

30 Março Sessão “Do médico
para os médicos: especificidades
que interessam à generalidade”:
«O Envelhecimento é um
processo patológico? Trata-se?»
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
15 a 30 Janeiro Exposição
colectiva de pintura, fotografia
e ourivesaria de Maria
Amélia Alexandrino
02 a 16 Fevereiro Exposição
de peças em vidro – “Renda
em Vidro” – de Maria
Manuela Castro Martins
18 a 28 Fevereiro
Exposição de pintura de
Maria do Rosário Roque
01 a 15 Março Exposição
de escultura de Maria
da Esperança Matos
02 a 16 Março Exposição de
desenho de Maria José Veiga
17 a 29 Março Exposição de
pintura de Graziela Teixeira
da Mota e João Marrocos
03 a 15 Abril Exposição de
escultura “Humanidades”
de Beatriz Pacheco Pereira
05 a 20 Abril Exposição de
pintura de Sabira Kaldarova
Concertos:
20 Janeiro 2.º Ciclo de
Jazz – Miles Davis
27 Janeiro Concerto pelo
quarteto de guitarras “24
Cordas” e grupo coral
polifónico “Mille Voice” no
âmbito da Semana Europeia
de Prevenção do Cancro do
Colo do Útero do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o Cancro
24 Fevereiro 2.º Ciclo
de Jazz – Tom Harrell
03 Março Concerto pelo
“Encantus Corus”
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VAI ACONTECER...
12 a 18 Março Master
de canto – Marterclass de
Gabriella Morigi, com
concerto de encerramento

REUNIÕES CIENTÍFICAS

16 Março 2.º Ciclo de
Jazz – Oliver Nelson

04 Maio Curso de Formação
“Gestão e Avaliação do
Desempenho”, ministrado pelo
Dr. Mário Jorge Carvalho

04 Abril Concerto de Páscoa
– “Capella Duriensis”, sob
direcção de Jonhatan Ayerst
13 Abril 2.º Ciclo de
Jazz – Joe Henderson
/ Thelonious Monk
Lançamento de livros:
11 Fevereiro Apresentação
do Livro do Dr. Reis Lima
“Retratos da Minha Vida”
Outros Eventos:
18 Fevereiro Conferência
do Bastonário da Ordem
dos Médicos: “Um Ano de
Mandato – Que Mudanças?”
27 e 28 Fevereiro Curso
de Auditoria Clínica – CNE
27 Fevereiro Reunião
Geral de Colégios
III Quinzena Literária:
12 Abril Concerto “O
Cancioneiro Del-Rei D.
Dinis” pelo grupo “La
Batalla” com direcção de
Pedro Caldeira Cabral.
18 Abril Conferência “Da
Identidade à Alteridade:
Releitura esconjurante
das Causas da Decadência
dos Povos Peninsulares”.
Conferencista: Prof.
Doutor Paulo Tunhas
20 Abril Conferência
“Camilo Castelo Branco:
ou de como a ficção
ajuda a compreender
melhor a realidade de um
povo”. Conferencista:
Prof.ª Doutora Maria do
Carmo Castelo Branco

04 e 05 Maio II
Congresso Internacional
de Internos de Cirurgia

08 Maio Formação, Gestão
e Liderança de Equipas para
Coordenadores (Médicos)
11 Maio Reunião de Trabalho
“Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar”
19 Maio Reunião da associação
“Diabéticos em Movimento”
19 Maio Sessões Clínicas
– Módulo Diabetes
e Dislipidémias
22 Maio Formação, Gestão
e Liderança de Equipas para
Coordenadores (Médicos)
25 Maio Reunião
Interhospitalar do Norte
25 Maio Comemorações dos
100 anos da Especialidade
de Estomatologia
05 Junho Formação, Gestão
e Liderança de Equipas para
Coordenadores (Médicos)
14 Junho Reunião de Trabalho
“Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar”
16 Junho Sessões Clínicas
– Módulo Geriatria
19 Junho Formação, Gestão
e Liderança de Equipas para
Coordenadores (Médicos)
30 Junho Entrevista
motivacional na adesão
ao plano terapêutico
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
27 Abril Sessão “Do médico
para os médicos: especificidades
que interessam à generalidade”
– «A Humanidade estará
psiquiatricamente mais doente?»
08 Maio Assembleia
Regional Ordinária
15 Maio Homenagem
ao Dr. Gomes da Silva
, com lançamento de
Biografia em livro
25 Maio Sessão “Do
médico para os médicos:
especificidades que interessam
à generalidade” – «Apneia do
sono: Cirurgia ou CPAP»

18 Junho Dia do Médico
– Homenagem aos médicos
com 25 e 50 anos de carreira
e atribuição do Prémio Daniel
Serrão / Prémio Corino de
Andrade à consultora jurídica da
SRNOM Dr.ª Inês Folhadela
22 Junho Sessão “Do médico
para os médicos: especificidades
que interessam à generalidade”
– «Cirurgia da obesidade:
Benefícios e inconvenientes?»
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
06 a 24 de Maio X Exposição
Arte Médica – inauguração dia 06;
sessão de encerramento dia 24
31 Maio a 15 Junho IV Exposição
Arte Fotográfica – inauguração dia
31; sessão de encerramento dia 15
24 Maio Workshop de
Fotografia (Dr. Paes Cardoso,
Dr. Ramada e António Pinto)
16 a 30 Junho Exposição de
Instrumentos Cirúrgicos, pelos
alunos da Faculdade de Belas
Artes em parceria com SRNOM
Concertos:
11 Maio 2.º Ciclo de Jazz – Jimmy
Van Heusen / Sonny Rollins
01 Junho 2.º Ciclo de
Jazz – Gershwin, Hart e
Young / Guitar Summit
Lançamento de livros:
26 Abril Lançamento do livro
“Sudário de Turim - Mortalha de
Cristo ou Fraude Medieval”, da
autoria de Antero de Frias Moreira
10 Maio Lançamento do
livro “Médicos Falecidos”, da
autoria de Manuel Pavão
19 Maio Lançamento do livro “O
Rim Artificial: Uma história de
afectos”, da autoria de Margarida
Negrais, Levi Guerra e José Emídio
21 Junho Lançamento de
livro de Miguel Miranda
Outros Eventos:
03, 17 Maio Conversas na
Ordem (sobre Literatura)
04 Junho Conferência
“Todo o amor é de Perdição”,
por João Bigode Chorão e
Carlos Mota Cardoso
07, 14 Junho Conversas na
Ordem (sobre Literatura)
23 Junho Festa de S. João
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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****
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)

Hotel Convento d’Alter

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

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

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 babysitting 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
Europcar

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

RÓTOR

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

LIVRARIA
Porto Editora

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

HEALTH CLUBS
Tetra Health Club

www.tetra.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 na Casa do Médico.
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.

