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Em defesa da Qualidade

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

Na actual situação de crise económica, financeira e
social, defender valores e princípios fundamentais é
um imperativo ético e moral de todos e de cada um
de nós. Defender a qualidade em saúde é, antes de
mais, uma questão de bom senso e de boa gestão;
e um dever e uma responsabilidade para com os
doentes. E é também um imperativo ético e deontológico defender a transparência de processos e
procedimentos.

EDITORIAL

Os Sindicatos Médicos e os Ministérios da Saúde e
das Finanças assinaram um acordo no passado dia
14 de Outubro. Este acordo, considerado positivo
pelo Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, defende e preserva o património das
Carreiras Médicas. A solução de compromisso alcançada contempla condições aceitáveis do ponto
de vista da dignidade profissional, contrariando
a desregulação contratual verificada nos últimos
anos e da qual os jovens médicos eram as primeiras
vítimas. Por outro lado, respeita os princípios fundadores da Carreira Médica e do Serviço Nacional
de Saúde, com a abertura de concursos públicos e
a garantia de uma progressão na carreira com base
na qualificação técnica e científica, respeitadora do
mérito e competência profissionais. Define ainda
condições para o exercício clínico na área da Medicina Geral e Familiar que, embora não totalmente
adequadas e em absoluta correspondência com o
pretendido pelos nossos Sindicatos, poderão contribuir para melhorar o acesso dos portugueses aos
cuidados de saúde.
A entrevista com os colegas Merlinde Madureira e
Jorge Silva ajuda a entender melhor o acordo, que
foi concretizado com base na defesa do equilíbrio e
estabilidade das condições de trabalho. Não tenho
qualquer dúvida que os nossos representantes sindicais procuraram sempre o melhor acordo possível
para servir os doentes, os médicos e o País.
De resto, ultrapassadas as difíceis condições políticas actuais, a possibilidade de voltar a negociar, dentro de dois anos, as Carreiras Médicas e
a respectiva grelha salarial fica como um sinal de

esperança num futuro melhor para todos os médicos. Nas palavras de António Arnaut, “os médicos
desempenham uma relevante função social ao serviço do homem e da comunidade”. Nesta medida,
devem ter uma retribuição condigna, de acordo com
as suas responsabilidades, boas condições de exercício profissional, estabilidade no trabalho, formação
permanente, promoção por mérito (respeitando a
qualificação médica e a competência em gestão clínica) e incentivos à investigação. A sua motivação e
grau de satisfação são fundamentais para assegurar a
solidez e qualidade do SNS.
A crise pode ser encarada como uma oportunidade. Uma oportunidade para melhorar, corrigir
e construir novos alicerces que permitam tornar o
SNS mais robusto. Defender o direito à saúde não é
uma questão ideológica, antes um imperativo moral no qual todos nós temos a obrigação de estar
envolvidos.
No rescaldo da Greve Nacional dos Médicos, a negociação entre a Ordem e o Ministério da Saúde
também está em curso. O entendimento parece ser
possível, mas não existe espaço para grandes cedências. Não há um plano alternativo. É necessário
poder de persuasão e persistência. Persistência na
defesa da dignidade do ser humano, do direito à
saúde, do código genético do SNS.
Neste âmbito, estão neste momento em cima da
mesa questões essenciais de que não vamos abdicar,
e que no seu conjunto garantem a qualidade em
saúde que todos temos a obrigação de exigir:
- A aplicação na prática da Carreira Médica;
- A publicação de legislação sobre o acto médico
com base na proposta devidamente fundamentada já apresentada pela OM;
- A consagração do respeito pelas competências
médicas e o papel essencial do médico como coordenador das equipas multidisciplinares de saúde;
- A alteração do modelo de receita médica / portaria
sobre a DCI de modo a conferir aos doentes o poder de escolher o medicamento do princípio activo
prescrito;
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- O respeito pelas capacidades formativas das
Faculdades de Medicina e designadamente a
eliminação dos 15% de vagas exclusivas para
licenciados;
- A participação da OM na definição de protocolos
terapêuticos e de utilização e reutilização de dispositivos médicos.
Neste número da revista nortemédico podemos
também recordar as posições públicas mais recentes do Conselho Regional do Norte em defesa da
qualidade em saúde: na questão da nomeação dos
directores executivos para os ACES da região norte;
na questão da Circular Normativa da ARS Norte
que colocava em causa o tratamento de doentes
com patologia respiratória crónica; na questão do
curso de Medicina bietápico envolvendo a CESPU
e a Universidade Alfonso X El Sabio, de Espanha, e
que coloca claramente em causa a qualidade da formação médica pré-graduada; na questão do curso
de Medicina da Universidade de Aveiro; na questão
do acordo celebrado entre os Sindicatos Médicos e
o Governo. Tudo em nome do direito dos doentes
a uma medicina altamente qualificada e conforme
aos padrões de qualidade que sempre defendemos.
E através do Conselho Nacional Executivo participamos ainda noutras tomadas de posição públicas da Ordem na defesa dos cuidados de saúde e
da qualidade da Medicina: na questão do parecer
64/2012 do Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida que aborda o “racionamento em
saúde”; na questão da ausência de impacto da legislação sobre DCI na quota de mercado dos genéricos
e a necessidade de definir um novo modelo de receita médica que defenda o doente; na questão do
curso de Medicina da Universidade de Aveiro.
As entrevistas aos jovens médicos que também
constam deste número da revista permitem-nos
ter uma ideia mais precisa das suas preocupações
e opiniões. O Presidente do Conselho Nacional do
Médico Interno, Roberto Pinto, deixa uma mensagem forte com a qual estou inteiramente de acordo:
“Não devemos cair na tentação de abdicar da qualidade”. O Presidente e o Vice-Presidente do recentemente realizado I Congresso Nacional do Interno
do Ano Comum deixam uma preocupação plena de
actualidade: “É necessário melhorar a ponte entre a
Academia e a Enfermaria”.
Através de um protocolo assinado com o banco
Santander/Totta, a Ordem dos Médicos tomou a

iniciativa de fornecer aos seus associados uma nova
cédula profissional, a qual procura responder a
um conjunto de exigências que hoje são colocadas
aos médicos do ponto de vista informático. Saiba
tudo sobre este tema no dossier especialmente dedicado ao mesmo nesta revista. E fique desde já com
a informação, que queremos deixar bem vincada:
nenhum médico tem de subscrever qualquer conta
no referido banco para ter acesso gratuito à sua nova
cédula profissional.
A todos os colegas que através das redes sociais têm
manifestado a sua profunda preocupação relativamente à questão do valor das quotas que pagam
para a Ordem dos Médicos, o Conselho Regional
do Norte reitera que está disponível para fazer uma
avaliação global desta matéria e participar de forma
construtiva e positiva na sua discussão no Conselho
Nacional Executivo. A seguir com atenção.
Por fim, não posso deixar de lembrar e de lamentar
a morte recente de três ilustres médicos. O Dr. José
Cardoso da Silva, fazendo minhas as palavras do
Prof. Doutor Walter Oswald: «O homem médico,
o cirurgião exímio, o sábio oncologista, o pioneiro
da senologia, o humaníssimo e empático curador
de corpos e almas nunca por demais será louvado».
O Dr. Santana Maia, ex-Bastonário da Ordem dos
Médicos (1993-1995), que teve uma importante
intervenção cívica ao serviço da Saúde, dos doentes
e dos portugueses. E o Prof. Doutor Nuno Grande,
notável personalidade da Medicina portuense e nacional, distinto humanista e fundador do Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). Relativamente a todos eles, aqui fica expressa a minha
profunda admiração e respeito pelos elevados valores que representaram e defenderam durante a sua
vida. Bem Hajam.
Termino com a revista nortemédico. No passado
número 50 lançamos um repto a todos os colegas
da SRNOM, mas poucos foram aqueles que responderam. Por isso, peço novamente a sua atenção para
o questionário que consta nessa revista. 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. Para nós, a sua opinião é valiosa. Trabalhamos para uma Ordem dos Médicos ao serviço de
todos os médicos.
Um caloroso abraço
Miguel Guimarães
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Em Destaque: nova cédula profissional

Nova
Cédula
Profissional

ordem dos médicos

Foi convidado a renovar a
sua Cédula Profissional, mas
ignora o motivo?
Está familiarizado com o
assunto, mas não sabe como
dar o primeiro passo?
Desconhece as vantagens
associadas?
Tome conhecimento destas e
de outras questões relativas ao
processo de renovação da Cédula
Profissional da Ordem dos Médicos
com esta reportagem especial.

Texto Nelson Soares

A

través de um protocolo assinado com
o banco Santander Totta, a Ordem dos
Médicos tomou a iniciativa, desde o
passado dia 18 de Junho, de fornecer
aos seus associados um novo cartão de identificação profissional. O objectivo é responder a um
conjunto de exigências que hoje são colocadas aos
médicos, dando-lhes a possibilidade de acrescentar
à sua Cédula Profissional novas funcionalidades
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que ultrapassam a da mera identificação
pessoal.
O novo cartão dará a possibilidade aos profissionais de nele incorporarem um chip
electrónico que poderá incluir a assinatura
digital qualificada. Esta solução é a única
com valor médico-legal, sempre que exista
a necessidade de serem assinados documentos electrónicos com valor probatório.
Esta iniciativa resulta, desde logo, da cres“A assinatura
cente necessidade que os médicos têm de
digital qualificada
recorrer a uma produção segura de docu“confere uma
mentação nos softwares de prescrição elecsegurança
trónica. Algo que, na perspectiva do presiacrescida, que
dente do Conselho Regional do Norte da
é importante
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães,
implementar”
neste momento não acontece. “ActualMIGUEL GUIMARÃES
mente a autenticação é feita através de um
username e de uma palavra-passe, ou seja,
temos uma garantia de segurança mínima
para o profissional. Qualquer pessoa com conhecimentos avançados de informática pode aceder aos
códigos do médico, e daí aos processos clínicos e
outras funcionalidades com facilidade”.
O dirigente, defensor desde a primeira hora desta
solução, assegura a todos os médicos que a assinatura digital qualificada “é uma segurança multiplicada” e convida-os a contribuir para a garantia de
“uma protecção mais eficaz dos prescritores e dos
dados clínicos dos doentes”.

Portal de Agendamentos
www.cartaoordemdosmedicos.com

ww

w.

ico.pt
med
rte
o
n

A requisição da Cédula Profissional deve ser
feita nos serviços regionais ou distritais da Ordem e requer um agendamento prévio, de forma
a evitar filas de espera e a possibilitar um serviço rápido e personalizado. Esse agendamento pode ser feito
entrando directamente em www.cartaoordemdosmedicos.com
(“Portal de Agendamentos”) ou através de www.nortemedico.pt,
onde encontra um link específico que o conduz a esse mesmo
portal.

Nova cédula
profissional em
oito pontos

1

objectivo

2

parceria

3

subscrição

Em 2011, a Ordem dos Médicos decidiu avançar para um processo de substituição e renovação das cédulas profissionais. A justificação
está na necessidade de adaptar a cédula profissional a
novas funcionalidades digitais, responder às crescentes
exigências ao nível da demografia médica e registo profissional e desenvolver uma solução de maior segurança
para o médico em matérias como a prescrição electrónica de medicamentos e meios complementares de diagnóstico. Este último objectivo é um dos que mereceu
maior preocupação em todo o processo, conduzindo à
incorporação de uma Assinatura Digital Qualificada.

Por decisão do Conselho Nacional Executivo,
foi negociado, à semelhança das anteriores
renovações das cédulas profissionais, um protocolo com uma entidade bancária no sentido de desonerar a Ordem dos Médicos dos custos de produção do
documento de identificação. A entidade escolhida foi o
banco Santander Totta.

Através do portal da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (www.nortemedico.
pt), onde encontrará um ícone específico, ou
entrando directamente em www.cartaoordemdosmedicos.com (“Portal de Agendamentos”), o médico deverá
pedir o agendamento da renovação. Ser-lhe-á pedido
apenas o número da Cédula Profissional e o número do
documento de identificação (BI ou Cartão do Cidadão).
Após introdução destes dados, deve escolher o local e
data disponíveis mais convenientes e receberá um e-mail
de confirmação indicando a data e hora em que poderá
efectuar, junto de um funcionário do banco Santander
Totta, a subscrição da nova
Cédula. No acto de subscriNenhum méção, o médico deverá indicar
dico tem que
aderir ao banco
o seu número de Cédula e
Santander Totta,
nome, e será recolhida a foabrindo conta
tografia e a assinatura que
no mesmo.
irá ser colocada no cartão.
Basta dizer que
Os médicos que solicitarem a
não quer e…
assinatura digital qualificada
ponto final!
deverão fornecer ainda uma
cópia do documento de identificação e preencher uma
folha de registo específica.
Nota: Estes dois documentos serão entregues pelo médico directamente à Ordem dos Médicos.
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4
5

custos

6

funcionalidades

7

vantagens

8

contrapartidas

Esta iniciativa não tem qualquer custo directo para os médicos.
Os custos associados à produção do cartão e da assinatura digital qualificada serão da responsabilidade da Ordem dos Médicos
e da entidade bancária parceira.

segurança e privacidade

A segurança e a privacidade dos dados pessoais e profissionais
constantes da Cédula Profissional estão integralmente assegurados. O banco Santander Totta e a Ordem dos Médicos garantem o total cumprimento das regras de protecção de dados mediante o
acordo de confidencialidade previamente estabelecido. Todos os dados são
processados pela Ordem dos Médicos e depositados junto da SIBS (entidade
responsável pela personalização e gestão dos cartões bancários) e da Multicert (entidade responsável pela emissão dos Certificados Digitais Qualificados) através de um FTP (Protocolo de Transferência de Arquivos) totalmente
seguro, ao qual o banco não tem qualquer acesso.

As funcionalidades previstas no cartão são três: 1 – Cédula Profissional, com um conjunto de informações relativas ao médico impressas no cartão e um outro conjunto de informações contidas
no chip electrónico (todas as especialidades, sub-especialidade, competências
e dados relativos à autonomia do médico); 2 – Assinatura Digital Qualificada,
colocada no chip electrónico (especificamente associado ao Certificado Digital Qualificado ficará o nome completo, o nome clínico, o número de cédula,
a especialidade do médico (se tiver mais do que uma terá que decidir qual
pretende incluir) e um endereço de email para envio de correio electrónico
assinado); 3 – Cartão de débito, se for essa a opção do médico.
NOTA: Apenas a primeira funcionalidade é obrigatória, ou seja, os médicos
não serão obrigados a subscrever a função de assinatura digital qualificada
nem qualquer conta bancária do Santander Totta.

A primeira e principal vantagem da nova Cédula Profissional está
no chip electrónico acoplado ao cartão, onde poderá estar incorporada a assinatura digital qualificada. Esta é a única solução
existente para a necessidade de assinar, com valor probatório, documentos
electrónicos, como os resultantes da prescrição electrónica de medicamentos
e meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Através do protocolo
estabelecido com o banco Santander Totta, a Ordem dos Médicos beneficia
da vasta experiência que esta entidade acumulou na emissão e
gestão de cartões inteligentes. A este propósito, refira-se que
o Santander Totta é responsável pela gestão de mais de cinco
milhões de cartões emitidos em todo o mundo no sector universitário e hospitalar.

As únicas contrapartidas formais alocadas
à entidade bancária parceira são a possibilidade da Cédula incluir a função de cartão de
débito associado a uma conta que o médico entenda requisitar nessa instituição bancária e a possibilidade de divulgar
através dos canais de comunicação da Ordem dos Médicos
(revista, portal) e em eventos por ela organizados as suas
campanhas comerciais. Mas, mais uma vez se realça, nenhum
médico tem que aderir a qualquer proposta do
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Frederico Carmo Reis
COMISSÃO CONSULTIVA
PARA AS NOVAS
TECNOLOGIAS
NA SAÚDE

Membro da Comissão

Consultiva Regional e do
Conselho Nacional para
as Novas Tecnologias

Informáticas na Saúde,
Frederico Carmo Reis

acompanhou de perto o
processo de criação da

nova Cédula Profissional.
Para o dirigente, as

novas funcionalidades

incorporadas no cartão vão
ser essenciais tendo em

vista as preocupações com
a desmaterialização dos

documentos e a segurança
dos dados. Neste capítulo,
a assinatura digital

qualificada é garantia de
que a prescrição não será
adulterada.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
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“A assinatura
digital serve
para demonstrar
que a prescrição
não foi
modificada”
Porquê a necessidade de uma nova
cédula profissional, com a assinatura digital?
Essencialmente porque vivemos em
constante evolução ao nível informático e electrónico, cujas consequências
para a actividade médica passam pela
criação e utilização intensiva de documentos em formato electrónico. A
curto-médio prazo, esperam-nos algumas novidades nesta matéria como
a completa desmaterialização do
processo clínico, do receituário, dos
exames subsidiários e demais documentos da prática clínica assistencial
e investigacional. De facto, os médicos estão constantemente a emitir ou
assinar documentos: diários clínicos,
receitas, declarações, atestados, artigos
científicos, entre outros.
E qual o objectivo da introdução de
uma assinatura digital qualificada?
A introdução da assinatura digital qualificada é
a pensar na desmaterialização dos documentos.
Consideramos da maior importância facultar aos
colegas essa ferramenta no sentido de permitir uma
identificação electrónica inequívoca, com valor médico-legal, do criador do documento, que garante a
quem lê que o documento não foi adulterado desde
o seu envio ou criação. Foi com esse intuito que
quisemos dotar a cédula profissional de um chip,
que permitirá, quando criada a interface informática, armazenar a assinatura digital, para que possa
ser utilizada de forma certificada, no dia-a-dia do
médico.
Quais as funcionalidades que estarão adstritas
ao cartão?
O componente eletrónico do cartão conterá a informação necessária para assinar digitalmente um documento. Terá também, em formato electrónico, o
nome clínico, o número de inscrição na Ordem dos

Médicos e a especialidade. Caso pretenda, o médico
poderá agregar ainda à sua nova cédula uma conta
bancária do banco Santander Totta.
Recentemente foram tornadas públicas falhas de
segurança no sistema de prescrição médica electrónica, com dados clínicos a circularem livremente na Internet. De que forma pode o sistema
de assinatura qualificada contribuir para a maior
segurança das prescrições?
A assinatura digital não deve ser vista como um
sistema de proteção de sistemas informáticos. Essa
mesma proteção caberá a cada um de nós como
utilizadores, tendo a noção de que não devemos
partilhar palavras-passe, devemos evitar utilizar
computadores públicos para produzir ou consultar
informação confidencial, devemos ter um sistema
de proteção atualizado (antivírus e firewall), entre
outros cuidados.
A assinatura digital serve, por exemplo, para demonstrar que a prescrição efetuada não foi modificada, assegurando a quem a lê que não foi adicionado ou removido qualquer tipo de medicação. Não
serve para assegurar a 100% que foi um determinado profissional que a emitiu, dado poder haver
um roubo de identidade, o que implicará o roubo
do cartão e do respectivo código de utilização. Contudo, assegura que após a emissão da prescrição
esta não foi adulterada.
Pode exemplificar?
O médico passa uma receita com um medicamento
apenas, mas o utente avia uma receita com dois medicamentos. Se o documento for assinado digitalmente, pode comprovar-se que, de facto, o segundo
medicamento foi introduzido posteriormente à
criação da receita no computador do médico. Esse
é o objectivo da assinatura digital qualificada. Não
garante, como referi, que não me roubem os documentos e usem a minha assinatura noutros documentos, mas assegura que aquele documento
específico não foi adulterado entre a sua criação e a
chegada ao destino.
Que papel desempenhou a SRNOM no processo
de criação da nova cédula?
A preocupação em conferir segurança e credibilidade aos processos é uma característica da actual
direcção da SRNOM. Obviamente que, existindo
uma tendência para cada vez mais se desmaterializarem os processos clínicos, o passo seguinte passaria por incorporar na nova cédula profissional a
função de assinatura digital. Nós tentamos acompanhar esta tendência desde o início, tendo em consideração que se trata de deliberações comunitárias e
que vão ter de ser implementadas, a prazo, em todos
os países da União Europeia. Portugal, de resto, tem
sido um país vanguardista nesta matéria. n

Juramento de Hipócrates 2012

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

Casa da Música
18 Dezembro 21 horas
A Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos preparou uma cerimónia
especial para o Juramento de Hipócrates
2012, respeitando o simbolismo e a importância de um momento irrepetível.
Desta forma, no próximo dia 18 de
Dezembro todos os jovens que concluíram a sua formação em Medicina no presente ano lectivo
estão convidados a participar
num programa especial na Casa
da Música, que irá contar com
a participação da Orquestra de
Jazz de Matosinhos e a tradicional entrega das cédulas e leitura
do Juramento de Hipócrates.

Programa:

Concerto pela
Orquestra de Jazz de Matosinhos
Intervenção do bastonário
da Ordem dos Médicos,
Prof. Dr. José Manuel Silva
Intervenção do presidente
do CRNOM, Dr. Miguel Guimarães
Entrega das cédulas aos médicos
recém-formados, com leitura do
Juramento de Hipócrates
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FNAM e SIM
fecharam acordo
com o Governo

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

PROCESSO
DE
PAZ
Sindicatos médicos e Governo fecha-

ram o acordo que estabelece o novo
regime de 40 horas de trabalho e a
nova grelha salarial. Entre o deve e o

haver, os responsáveis envolvidos directamente na negociação consideram
que foi o acordo possível, realista face

às circunstâncias e defensor das Carreiras Médicas e do Serviço Nacional

de Saúde (SNS). Além das condições de

remuneração melhoradas para os jovens
médicos, muitas outras matérias foram
salvaguardadas.

A

pós 10 meses de intensas negociações
(ver “cronologia” nas páginas seguintes),
médicos e Governo chegaram a acordo
no passado dia 14 de Outubro para a
definição de um novo regime laboral de 40 horas
semanais e a respectiva tabela salarial. Entre as diversas cláusulas protocoladas incluem-se medidas
há muito reivindicadas pela classe médica como a
reabertura dos concursos públicos e a consequente
progressão na carreira ou a melhoria das condições
remuneratórias para os jovens profissionais que
ingressam no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Por

outro lado, os dois
sindicatos – Federação Nacional dos
Médicos (FNAM) e
Sindicato Independente dos Médicos (SIM) – conseguiram travar algumas das medidas recentemente introduzidas na
legislação laboral, salvaguardando condições como
o descanso compensatório, o regime de mobilidade,
a limitação de idade para prestação de serviço de
urgência ou a majoração do trabalho extraordinário
(ver “Pergunta & Resposta” nas páginas seguintes).
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O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, pela voz do seu
presidente, Miguel Guimarães, encara
o acordo como “positivo” e sublinha a
atribuição de “condições aceitáveis de
dignidade profissional que contrariam
a desregulação contratual verificada
nos últimos anos e da qual os médicos mais jovens eram as primeiras vítimas”. Miguel Guimarães assinala ainda
com agrado o respeito pelos “princípios
fundadores da Carreira Médica e do
SNS” com a garantia de “uma progressão com base na qualificação técnica e
científica”.
Esta progressão estará assegurada
através do compromisso que a tutela
firmou no sentido de lançar dois mil
novos lugares a concurso nos próximos
dois anos. “Algo que, se cumprido, é
fundamental para garantir a qualidade
técnica da prestação de cuidados médicos”, salienta Jorge Silva.

CONSELHO REGIONAL DO NORTE
Ordem dos Médicos

nota positiva para o acordo entre
sindicatos médicos e ministério da saúde

Na actual situação de crise financeira, económica, social e de valores fundamentais que o
nosso País atravessa, o Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos considera positivo o acordo obtido entre os dois Sindicatos
Médicos (FNAM e SIM) e os Ministérios da
Saúde e das Finanças / Secretaria de Estado da
Administração Pública, que defende os direitos
e garantias dos médicos e dos doentes, com
base na preservação do património das Carreiras Médicas.
Importa também realçar o carácter e perfil dos
nossos representantes sindicais que de forma
persistente e com base na sua experiência,
competência e conhecimento, procuraram
sempre o melhor acordo para servir os doentes,
os médicos e o País.
A solução possível de compromisso alcançada
salvaguarda, desde logo, os médicos mais jovens, ao atribuir condições aceitáveis de dignidade profissional que contrariam a desregulação contratual verificada nos últimos anos e da
qual eles eram as primeiras vítimas. Igualmente
respeita os princípios fundadores da Carreira
Médica e do Serviço Nacional de Saúde, com
a abertura de concursos públicos e a garantia
de uma progressão na Carreira com base na
qualificação técnica e científica, respeitadora
do mérito e competência profissionais. Finalmente, define condições para o exercício clínico
que poderão contribuir para melhorar o acesso
dos portugueses aos cuidados de saúde.

miguel guimarães

Garantia de “progressão com
base na qualificação técnica
e científica”

O principal mérito do
acordo, segundo os dirigentes sindicais envolvidos, foi assegurar, através
da reabertura dos concursos e da nova grelha salarial, a conservação das
Carreiras Médicas. “É um
passo muito importante
Estas e outras matérias garantem a concretina defesa do SNS e das
zação de um acordo globalmente equilibrado,
carreiras, possibilitando
concretizado com base na estabilidade das conque os novos médicos que
dições de trabalho dos médicos.
nele ingressem tenham
Ultrapassadas as difíceis condições políticas accondições remuneratótuais, a possibilidade de voltar a negociar dentro
rias mais atraentes e conde dois anos as Carreiras Médicas e respectiva
dignas”, considera Jorge
grelha salarial, fica como um sinal de esperança
num futuro melhor para todos os médicos.
Silva, coordenador do
SIM para a região Norte.
Porto, 16 de Outubro de 2012.
Merlinde Madureira, viceO Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
-presidente da FNAM,
impunha como limite
formal desta negociação a
manutenção das carreiras. “A estruturação dos serviços e do SNS era matéria de que não abdicávamos.
Desde a assinatura dos acordos colectivos que estas
medidas eram absolutamente necessárias, para que
as carreiras tivessem um suporte e para que não
houvesse, por parte das entidades empresariais,
qualquer desculpa para não haver negociação colectiva”. Para a dirigente, “se pensarmos no que era
previsível acontecer há relativamente pouco tempo”,
sindicatos e profissionais “têm de aceitar, realisticamente, que o acordo serve ambas as partes”.

CONTROLO DE DANOS

Atingido o objectivo da nova grelha salarial, os novos valores de remuneração
para o regime de 40 horas semanais de
trabalho variam entre os 2.764,24 euros, valor de entrada para o grau de Assistente, e os
5.063,38 euros para o topo da carreira, na terceira
posição de Assistente Graduado Sénior. Estes números, apesar de não serem os ideais, como fazem
questão de vincar os responsáveis dos sindicatos,
são razoáveis perante a conjuntura económica e
financeira. “Os médicos têm de perceber que se
inserem numa sociedade que está a ser fustigada
por cortes brutais nos seus rendimentos”, observa
Merlinde Madureira. Para o colega do SIM, nesta,
como noutras matérias, o acordo “foi o possível
num ambiente adverso de grave crise financeira”.
“Obviamente que desejaríamos ter ido mais além
em termos remuneratórios e não só. Mas termos
conseguido chegar a um acordo é algo ímpar para a
administração pública em geral e para os profissionais de saúde em particular”, acrescenta Jorge Silva.
O dirigente acrescenta ainda que o resultado da negociação salarial “é mais do que os valores obtidos
por uma regra de três simples”, comparando a título
de exemplo os valores negociados com a anterior
grelha das 35 horas semanais: “para as primeiras
posições remuneratórias de cada categoria, o aumento de 14,2% do horário (passar das 35 para as
40), representa um aumento de 48% na remuneração de Assistente, 43,2% na de Assistente Graduado
e 49,1% na de Assistente Graduado Sénior”.
A grelha salarial, à semelhança de todas as outras
cláusulas do acordo, será objecto de renegociação
em 2015, o que de acordo com a responsável da
FNAM coloca a “expectativa de que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro já esteja resolvido” e com isso possa haver algum ajuste positivo.
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Pergunta & Resposta
Qual a nova tabela salarial?
A nova tabela remuneratória determina um valor de entrada para o grau de Assistente de 2.746,24 euros; para
Assistente Graduado de 3.209,67 euros e para Assistente
Graduado Sénior de 4.033,54 euros. No topo da carreira,
para a terceira e última posição de Assistente Graduado
Sénior, o valor de 5.063,38 euros. A grelha completa será
brevemente anunciada.
Os valores determinados correspondem a vencimentos
líquidos ou ilíquidos?
Os valores definidos pela tabela remuneratória correspondem a rendimentos que não incluem deduções, ou
seja ilíquidos.

jorge silva (sim)

É um passo muito
importante na defesa do
SNS e das carreiras médicas

merlinde madureira (fnam)

A estruturação dos serviços
e do SNS era matéria que
não abdicávamos

Outra das qualidades atribuídas a esta negociação
é aquilo que Jorge Silva define como “circunscrição de danos” definidos pelo Governo em sede de
legislação laboral. Nesta matéria, o sindicalista
destaca a manutenção parcial do decreto-lei 62/79
cujo escopo definia um regime de excepção para
os profissionais de saúde em várias matérias legais.
Os sindicatos conseguiram contornar uma integral
equiparação à restante função pública como era
objectivo do Ministério da Saúde e, dessa forma,
salvaguardar o descanso compensatório, limitar a
mobilidade a 60 quilómetros, manter em 50% a majoração pelo trabalho extraordinário e conservar os
actuais limites de idade à prestação de trabalho em
serviço de urgência. Neste campo, regista-se ainda
a aplicação, já prevista, de um sistema de avaliação
anual de desempenho para a carreira médica em
2013.

18 HORAS DE URGÊNCIA
Nem só de vitórias sindicais ficou marcado este
processo. Uma das imposições do Governo no documento final foi a obrigatoriedade dos médicos
dedicarem 18 das 40 horas semanais de trabalho
a serviço de urgência. A proposta dos sindicatos
apontava para as 16, no entanto, como ressalva
Jorge Silva do SIM, “os médicos para obterem uma
razoável grelha salarial tiveram de oferecer algo em
troca”. Para Merlinde Madureira, a intransigência da
tutela “não seria razão para inviabilizar um acordo
que permite regular o sistema”, valorizando também o facto de o número de horas extraordinárias
obrigatórias ter descido para as seis por semana.

A quem se aplica este acordo?
A partir de 1 de Janeiro de 2013, a todos os médicos que
ingressarem no SNS e aos médicos que estejam em regime de CIT. Os profissionais já integrados na carreira
poderão transitar para o novo modelo, entre 2013 e 2014,
em função das necessidades dos serviços. A partir de Janeiro de 2015, a transição será automática 120 dias depois
da requisição.
Em relação a horas extra, quantas terão de ser cumpridas obrigatoriamente?
Terão de ser prestadas obrigatoriamente até 6 horas de
trabalho extraordinário por semana.
Qual será o corte de remuneração pelo trabalho
extraordinário?
Durante 2013 e 2014, será mantida em 50% a majoração
por trabalho extraordinário prevista no decreto-lei 62/79.
Os sindicatos conseguiram, desta forma, contornar a intenção do Governo em revogar o decreto-lei referido e
colocar os médicos ao nível da restante função pública.
A idade limite para prestar serviço de urgência vai ser
alargada?
Não. Mantêm-se as idades para dispensa do serviço de
urgência: 55 anos para dispensa total e 50 anos para dispensa nocturna. Os médicos destas idades que queiram
transitar para o novo acordo têm de abdicar desta dispensa por dois anos.
Haverá um novo regime de mobilidade?
O regime de mobilidade é o mesmo que é aplicado no
regime geral da Administração Pública: até 60 km.
Como vão ser distribuídas as 18 horas de trabalho obrigatório em serviços de urgência?
Não pode ser exigida a prestação diária de mais de 12
horas de urgência, nem em mais de dois dias em cada semana. A aferição do total de horas resulta de uma média
de oito semanas, sendo pago como trabalho extraordinário aquele que exceda as 144 horas do período normal de
trabalho, relativamente ao referido período de aferição.
O acordo mantém-se até quando?
Até início de 2015, data em que está prevista uma avaliação e eventual renegociação.
Os documentos do Acordo estabelecido a 14/10/2012
entre as duas organizações sindicais médicas, o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças estão disponíveis no site da FNAM (www.fnam.pt). O resumo dos
pontos principais do Acordo e o esclarecimento de algumas dúvidas relacionadas com o mesmo está disponível
no site do SIM (www.simedicos.pt).
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Dezembro de 2011
É desconvocada
a greve às horas
extraordinárias.
O ministro da
Saúde manifestou
o compromisso de
abrir as negociações
para uma nova
grelha salarial
em regime de
trabalho de 40 horas
semanais.

Junho de 2012
No dia 6 os sindicatos
e a Ordem dos Médicos
apresentam um
comunicado conjunto
intitulado “Em defesa do
SNS e dos portugueses”,
alertando para a
dramática degradação
no sector. A greve
nacional é convocada
para os dias 11 e 12 de
Julho.

Janeiro de 2012
Na primeira reunião
entre a delegação
sindical e a equipa do
Governo definiram-se
os princípios
da nova grelha
salarial. Descanso
compensatório
e limite às horas
extraordinárias foram
as primeiras matérias
de impasse.

Julho de 2012
O ministro da Saúde,
Paulo Macedo,
desdobra-se em
iniciativas de última
hora com o objectivo
de travar a paralisação.
As organizações
não cedem e a greve
precipita-se com
três mil médicos em
Lisboa. São reabertas as
negociações.

Março de 2012
Na reunião de 14 de
Março, o executivo
propõe uma grelha
salarial para 40 horas
baseada na que já existia
para as 35 horas. Surge
ainda a hipótese de
um subsídio fixo para
quem faz urgências. Os
sindicatos recusaram. A
reunião de 27 de Março
foi inconclusiva.

Agosto de 2012
Esmorece o
entusiasmo pósgreve. Os sindicatos
apontam o final do
mês como data limite
para um acordo,
mas, atendendo à
“longa distância”
das propostas
apresentadas, a ronda
negocial é estendida
para Setembro.

Abril de 2012
Os encontros previstos
são adiados. O Sindicato
Independente dos
Médicos publica uma
nota em que acusa
as administrações
hospitalares de
estarem a desrespeitar
o pagamento de horas
extraordinárias. É
fixada a data limite de 15
de Maio.

Setembro de 2012
Mantêm-se dúvidas
quanto aos processos
de transição entre
regimes contratuais.
Os valores da grelha
salarial começam a
aproximar-se e há
outros pontos de
consenso que
devem ser
materializados em
formato legal.

Maio 2012
A delegação
governativa não
apresenta qualquer
proposta de grelha
salarial. No dia anterior
à reunião marcada para
dia 15, é publicado o
concurso para prestação
de 2,5 milhões de horas
em trabalho médico
no SNS, contratado por
empresas privadas.

Outubro de 2012
Nove é a data limite.
Há dúvidas quanto
à existência ou não
de acordo, mas este é
finalmente apresentado
no dia 14. A grelha
salarial, o trabalho
extraordinário e o
descanso compensatório,
entre outras matérias,
são asseguradas pelos
sindicatos.

cronologia do acordo
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“Os colegas tinham 12 horas de urgência, mais 12
horas extraordinárias. Agora são até 18 de urgência
com mais seis obrigatórias. Ou seja, mantêm-se as
24. Parece-me razoável”, conclui a vice-presidente
da FNAM.
Também a solução para as listas de utentes a atribuir a cada médico de família – um dos pontos sucessivamente adiados nas diversas rondas negociais
– obrigou a alguma flexibilidade. A proposta inicial
do Governo apontava para uma dimensão máxima
de 2100 utentes por médico de família, enquanto os
sindicatos não aceitavam ultrapassar os 1700. No
final, a fasquia ficou-se pelos 1900 utentes, correspondentes a 2358 unidades ponderadas. Na Medicina Geral e Familiar registou-se ainda a inflexão
do Ministério da Saúde na tentativa de alocar até
18 horas de trabalho semanal para atendimento a
utentes que não tivessem médico de família.
Na acta conjunta assinada pelo SIM e FNAM constam ainda outras matérias em que não foi atingido
um ponto de entendimento. Entre elas, a intenção
dos sindicatos em avançarem com a constituição de
equipas dedicadas a serviço de urgência ou a eliminação do descanso compensatório subsequente à
prestação de trabalho nocturno.
Este acordo, aplicável no imediato a todos os médicos que ingressarem no SNS a partir de 1 de Janeiro
de 2013 (ver Pergunta & Resposta), abrange também, caso o pretendam, os médicos que estejam em
regime de contrato individual de trabalho. Todos
os médicos que estejam já integrados na carreira só
poderão transitar para o novo modelo entre 2013 e
2014, em função das necessidades dos serviços. A
partir de Janeiro de 2015, a transição será automática para todos os que requisitarem, com um atrazo
máximo de 120 dias.

BOA-FÉ PARA MANTER
“Os sindicatos deram o seu acordo de boa-fé”. Jorge
Silva espera, por isso, que o mesmo princípio seja
aplicado pelo executivo e que não se registem os
mesmos atropelos às carreiras verificados desde
2009. “O problema põe-se sempre a nível das estruturas intermédias e da máquina burocrática das
administrações e instituições, que recorrem a todos
os mecanismos dilatórios perante quaisquer inovações”, denuncia o coordenador do SIM-Norte. Jorge
Silva, contudo, tem expectativa que a Comissão de
Acompanhamento criada para auditar a implementação do acordo, composta por representantes dos
dois sindicatos médicos e dos Ministérios da Saúde
e das Finanças, faça o seu trabalho e sirva para “dirimir dúvidas e interpretações”.
O equilíbrio, para já está garantido. Até 2015, se
nada surgir em contrário, os médicos e o Serviço
Nacional de Saúde têm uma solução de compromisso estável e apaziguadora. n

Ética e Deontologia
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“RACIONAMENTO”
EM SAÚDE!

Parecer 64/CNECV/2012: “Modelo de Deliberação para
Financiamento do Custo dos Medicamentos”

O

denominado “Parecer
sobre um Modelo de
Deliberação para Fi-

nanciamento do Custo dos Medicamentos” aprovado pelo Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida (CNECV) em 21
de Setembro de 2012 motivou a
reacção da Ordem dos Médicos
que, em comunicado, assumiu
a frontal rejeição do mesmo por
considerar que “fere o Código
Deontológico da Ordem dos Médicos e valores éticos intemporais”.

*O texto integral deste Parecer
encontra-se disponível em
http://www.cnecv.pt/pareceres.php

COMUNICADO DO CNE

O perverso parecer 64/CNECV/2012 sobre racionamento em Saúde, encomendado pelo Ministério da Saúde, não contou
com a participação e audição da Ordem
dos Médicos*.
A Ordem dos Médicos verifica que todo o
parecer é uma tendenciosa construção que
visa tentar justificar eticamente o racionamento
em Saúde, sem limites
definidos, o que é uma
inultrapassável contradição ética.
Neste perigoso e desumano parecer é sempre
deliberadamente utilizada a palavra racionamento e UMA ÚNICA
VEZ a palavra racionalização. O que significa que
os subscritores sabem
bem a diferença entre racionamento e racionalização e optaram conscientemente pela palavra racionamento.
Este parecer deixa para os “órgãos governativos” a resolução “justa e legítima” do
“desacordo moral”!!!... E a fase de decisão
política, a última, é assegurada por responsáveis do Ministério que… “tomarão
a decisão final.”…. Ou seja, os doentes ficariam submetidos à arbitrariedade economicista de qualquer Ministro da Saúde.
O texto introduz insidiosamente “a avaliação da permissibilidade de racionamento
por idade”… Será que vamos assistir à exclusão dos mais idosos?!
O parecer fala em medicamentos de duvidosa eficácia, contrariando todas as

regras em vigor para a aprovação científica
e fármaco-económica de medicamentos,
colocando em causa o próprio Infarmed e a
Agência Europeia do Medicamento. Com que
objetivos?!
O parecer sujeita as Normas de Orientação
Clínica, elaboradas pela Direcção Geral da
Saúde e pela Ordem dos Médicos, às decisões arbitrárias
e prepotentes das “administrações hospitalares” que
passariam a poder alterá-las, o que é inconcebível e
incompreensível!
Finalmente, sublinhe-se
como o cumprimento do
Código Deontológico da Ordem dos Médicos já baliza
todos os procedimentos e
comportamentos do Médico
em situações limite, pelo que
tornaria absolutamente desnecessário este parecer se ele
fosse inofensivo…
A Ordem dos Médicos nunca aceitará o conceito de “racionamento ético” nem que os doentes mais desprotegidos sejam obrigados a
pagar a crise, quiçá com a própria vida.
Assumindo por inteiro a frontal rejeição do
parecer e por considerar que este fere o Código Deontológico da Ordem dos Médicos e
valores éticos intemporais, o Conselho Nacional Executivo decidiu solicitar a abertura de
um processo de averiguação aos Médicos que
assinaram o parecer do CNECV.

A Ordem
dos Médicos
nunca aceitará
o conceito de
“racionamento
ético”

CNE, Lisboa, 28 de Setembro de 2012
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«NOVOS CURSOS DE
MEDICINA»

Ordem dos Médicos congratula-se com decisão da A3ES de
não acreditar o curso de Medicina de Aveiro

R

evelaram-se inteiramente justas e legítimas as objecções que

a Ordem dos Médicos sempre le-

COMUNICADO DO CNE

vantou relativamente ao curso

Como já é do conhecimento público, o
Conselho de Administração da Agênversidade de Aveiro. No passado
cia de Avaliação e Acreditação do Endia 11 de Setembro, o Conselho
sino Superior (A3ES), na sua reunião
de 2012/09/11, decidiu não acreditar o
de Administração da Agência
ciclo de estudos “Medicina”, conferente
de Avaliação e Acreditação do
do grau de “Mestre”, em que é interesEnsino Superior (A3ES) decidiu
sada a Universidade de Aveiro, “em concordância com a fundamentação e a renão acreditar aquele curso, em
comendação da Comissão de Avaliação
concordância com a fundamenExterna (CAE)”, aduzindo o seguinte:
tação e a recomendação da Co“O corpo docente da Universidade de
Aveiro é insuficiente para assegurar a
missão de Avaliação Externa. A
implementação e o desenvolvimento do
Universidade de Aveiro recorreu
plano de estudos e seus conteúdos, não
para o Conselho de Revisão da
tendo sido garantido o empenhamento
do Instituto de Ciências Biomédicas
A3ES, mas este manteve a deAbel Salazar na participação neste procisão. A este propósito o Conjecto, considerada essencial desde início
selho Nacional Executivo da OM
do mesmo.
Foram reportadas evidências de falhas
emitiu o Comunicado que aqui
de coordenação entre as Instituições
se reproduz e no qual se defende
que participam na proposta e de faltas
que aquele curso seja encerrado
de preparação do programa no seu conjunto. Estas falhas afectam a garantia de
definitivamente.
disponibilidade dos recursos materiais
necessários.
Registou-se ainda falta de robustez do
plano de estudos e de um planeamento
pedagógico que definisse os objectivos educacionais
do ciclo de estudos”.
A Universidade de Aveiro recorreu para o Conselho
de Revisão da A3ES, que recusou o recurso e confirmou a decisão de não acreditação do ciclo de estudos.
Saliente-se que a CAE recomendou que não seja
aprovada a continuação deste Ciclo de Estudos depois do fim do semestre em curso.
Face a esta decisão definitiva de não acreditação
do ciclo de estudos em Medicina da Universidade
de Aveiro, o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos entende efectuar os seguintes
comentários:
de Medicina criado pela Uni-

- Eram inteiramente justas e legítimas as críticas
produzidas pela Ordem dos Médicos relativamente
ao curso de Medicina da Universidade de Aveiro.
- Como agora se comprova, essas críticas não padeciam de qualquer tipo de corporativismo negativo,
visando, isso sim, continuar a defender a Qualidade
da formação pré-graduada em Portugal, pois não há
massa crítica no país para assegurar a Qualidade de
tantos cursos de Medicina.
- A decisão de criação do Curso de Medicina de
Aveiro foi precipitada e exclusivamente política,
pois a Universidade de Aveiro não tinha condições
para assegurar o seu êxito, independentemente
da elevada qualidade da referida Universidade
em múltiplos sectores do conhecimento, ensino e
investigação.
- Como actualmente se pode objectivar, com o aumento da emigração de médicos e a insuficiência
de vagas para que todos os candidatos possam ter
acesso a uma especialidade, a criação do Curso de
Medicina de Aveiro não obedeceu sequer a uma necessidade ou vantagem de aumentar a formação de
recursos humanos a curto, médio ou longo prazo.
- Não faz sentido que, no presente estado de crise
económica e social, com um número crescente
de jovens com dificuldades em aceder ao Ensino
Superior, o Governo financie, a quem já tem uma
licenciatura/mestrado, um curso de medicina de
qualidade questionável e totalmente desnecessário
ao país.
Assim, a Ordem dos Médicos considera que:
- O Curso de Medicina de Aveiro deve encerrar definitivamente, de acordo com o proposto pela CAE.
- Os alunos que iniciaram o Curso de Medicina na
Universidade de Aveiro devem ser distribuídos pelos
outros cursos de Medicina existentes.
CNE da OM, Lisboa, 24/10/2012
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em defesa da
qualidade da
formação
pré-graduada

A decisão da A3ES de não acreditar o curso de Medicina da
Universidade de Aveiro foi objecto de um artigo de opinião do
Presidente do CRN no jornal Grande Porto. Miguel Guimarães
defendeu o encerramento do curso em nome da prudência e do
rigor na gestão pública.

CRN questiona curso “bietápico” Portugal (CESPU) / Espanha

F

ace às notícias veicu-

Espanha, o Conselho Regional

ladas pela comunicação

do Norte (CRN) da Ordem dos

social segundo as quais

Médicos emitiu a Nota de Im-

os alunos da licenciatura em

prensa que se segue, deixando

Ciências Biomédicas do ISCS-N/

bem clara a sua profunda pre-

CESPU, após terminarem o res-

ocupação pelo futuro da quali-

pectivo curso, de 3 anos, podem

dade dos cuidados de saúde em

ingressar no 4.º ano do Curso

Portugal.

de Medicina da Universidade
Alfonso X El Sabio, em Madrid,

NOTA DE IMPRENSA [31 JULHO]

Perante o anúncio na comunicação social de que
alunos que tenham concluído os três anos da licenciatura em Ciências Biomédicas da Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário
(CESPU) podem licenciar-se em Medicina a partir
de 2012-13, entrando directamente para o 4º ano
do curso de Medicina da Universidade espanhola
Alfonso X El Sabio, o Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRN) não pode deixar de
manifestar a sua profunda preocupação pelo futuro
da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal.
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A promoção de cursos privados de Medicina de
qualidade e equivalências questionáveis, comprometem seriamente o futuro da formação médica
especializada.
Na actual situação do ensino médico em Portugal,
não existe qualquer respeito pelas capacidades
formativas das Faculdades de
Medicina e têm sido promovidos cursos de qualidade controversa e absolutamente desnecessários, como é o caso das
Escolas Médicas do Algarve e
de Aveiro.
Todos os estudos públicos conhecidos, sobre as necessidades
de médicos e a sua distribuição geográfica, demonstram
de forma inequívoca, que não
existe necessidade de novos
cursos de Medicina para Portugal, protocolados ou não. O
actual numerus clausus dos
sete cursos de Medicina, que já
formam médicos de qualidade
reconhecida há vários anos, ultrapassam claramente as necessidades futuras do País.
Não é aceitável que a criação ou frequência de qualquer novo curso de Medicina não cumpra na íntegra as exigências de qualidade da formação
pré-graduada, que garantam uma formação médica sólida. Só assim é possível evitar a existência de médicos de primeira e de
segunda categoria, como já acontece noutros Países.
A garantia de igualdade de acesso ao ensino
superior, os critérios de selecção, a preparação de base dos candidatos aos cursos, os
métodos de ensino, a ausência de um corpo
docente universitário permanente, o tempo
de duração do curso, a qualidade das equivalências atribuídas pelas Universidades
privadas, são indicadores preocupantes
que poderão conduzir à formação de médicos que não cumpram a qualidade que a
OM tem o dever e a obrigação de exigir em
defesa da saúde e dos doentes.
Sendo a OM a responsável pela qualidade
do exercício técnico da Medicina em Portugal, o CRN sente-se na obrigação de internamente propor que os licenciados/mestres em Medicina sejam submetidos a um
exame para a inscrição na OM.
O próprio Governo reconheceu, a propósito dos despachos de indeferimento das
solicitações de cursos de Medicina por

Todos os estudos
conhecidos
demonstram de
forma inequívoca
que não existe
necessidade de
novos cursos de
Medicina

Universidades privadas, que “o excesso formativo
dificilmente será acompanhado pela manutenção
da qualidade do ensino da Medicina praticado em
Portugal”, e “os problemas organizativos de saúde
em Portugal não se resolvem aumentando o número
de médicos mas sim racionalizando o sistema”.
Como facilmente se entende, o problema não está
no número total de médicos. A OM já tomou a iniciativa de clarificar de uma vez por todas as necessidades de médicos das várias especialidades para os
próximos anos. Para isso, solicitou ao Instituto de
Estudos Geográficos da Universidade de Coimbra,
sob a coordenação da Prof. Doutora Paula Santana,
um estudo de cariz científico que permitirá, a muito
curto prazo e em colaboração com os Colégios da
Especialidade, definir o plano demográfico médico
a nível nacional.
Por outro lado, o excesso de candidatos aos internatos da especialidade levará a que jovens médicos
sejam impossibilitados de exercer a sua profissão
na plenitude, por não poderem concretizar a sua
formação específica, e resultará a curto prazo num
número elevado de médicos indiferenciados, situação completamente inaceitável.
Por todos os motivos referidos o CRN não pode deixar de expressar a sua oposição a mais uma manobra de “criar mais cursos de Medicina protocolados”.
Estamos, como sempre aconteceu, disponíveis para
participar na planificação dos recursos médicos por
especialidade e área geográfica no sentido de proporcionar melhores cuidados de
saúde e mais adequados às
necessidades do nosso País.
Em defesa da qualidade da
Educação Médica e do direito dos doentes à Saúde.

O excesso de
candidatos aos
internatos da
especialidade
levará a
que jovens
médicos sejam
impossibilitados
de exercer a sua
profissão na
plenitude, por
não poderem
concretizar a
sua formação
específica

Porto, 31 de Julho de 2012
O Conselho Regional
do Norte da Ordem dos
Médicos

Gestão em Saúde
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NOMEAÇÃO DE DIRECTORES
EXECUTIVOS DOS ACES

Nomeações para os ACES são exemplo pouco edificante

O

CRN acompanhou o

NOTA DE IMPRENSA [31 JULHO]

processo de nome-

O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos tomou conheação dos directores
cimento através da comunicação
executivos dos Agrupamentos
social das recentes nomeações dos
de Centros de Saúde (ACES) da redirectores executivos dos Agrupamentos de Centros de Saúde
gião Norte, tendo manifestado
(ACES) do Norte.
através de Notas de Imprensa a
Num período em que a priorisua indignação e perplexidade
dade deveria ser uma aposta clara
na transparência de processos e
perante certas nomeações e exina qualidade das competências, o
gindo transparência e sentido
CRN manifesta a sua preocupação
de responsabilidade aos respone perplexidade perante nomeações,
para cargos de elevada responsabisáveis políticos. “A população e
lidade e complexidade, de pessoas
os doentes mereciam mais rescujo Curriculum Vitae demonstra
peito, mais rigor e mais transpauma total ausência de experiência
profissional na área da gestão da
rência”.
saúde e na governação clínica.
Sendo do conhecimento do Ministério da Saúde a existência de profissionais com diferenciação específica e competência na gestão da
saúde e que já fazem parte dos quadros do SNS, são completamente
incompreensíveis e inaceitáveis as
referidas nomeações. Mais ainda,
não conseguimos compreender
que as ditas nomeações não sejam
avaliadas pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CRESAP).
A gestão clínica rigorosa é um factor
essencial no combate ao desperdício. Perante todas as restrições que
A comunicação social fez eco das
diariamente são impostas no sector
posições do CRN sobre o processo de
da saúde, seria de esperar que imnomeação dos Directores Executivos
perasse o bom senso e sentido de
dos ACES na região Norte.
responsabilidade por quem tem o
poder de decisão.
Estas nomeações não credibilizam a defesa do interesse
público por parte dos representantes do Ministério da
Saúde no norte do País. A população e os doentes mereciam mais respeito, mais rigor e mais transparência.

NOTA DE IMPRENSA [04 OUTUBRO]

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos manifestou, desde a primeira hora, a sua indignação pela forma
como foi conduzido o processo de nomeação dos directores
executivos dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)
da região Norte.
Numa altura em que a prioridade absoluta ao nível da administração pública deveria passar por introduzir transparência e rigor nos processos de recrutamento ou nomeação,
perante a crescente (e justificada) descredibilização junto
da opinião pública, o Ministério da Saúde e as entidades
adjacentes caminharam no sentido contrário. A opção, ao
nível da gestão dos ACES, passou por alimentar as clientelas
partidárias locais e privilegiar critérios políticos em detrimento das competências técnicas em pelo menos 80% das
nomeações.
Esta prática, indigna e incompreensível per se, assumiu contornos absolutamente inaceitáveis nas últimas semanas ao
serem divulgadas várias irregularidades nos currículos dos
directores nomeados. Desde “mestres” que não o são e que
afirmaram ter mentido no
currículo “sem qualquer
pretensão”, a um médico
especialista que cumpriu
apenas um ano do internato de especialidade, os
exemplos são os mais
variados e os menos
edificantes possíveis.
Não podemos, nem
devemos permanecer quietos face a esta
evolução dos acontecimentos. Exigimos que
o Ministério da Saúde e a Administração Regional de Saúde do Norte
se responsabilizem directamente sobre estas nomeações e que, a título imediato, se proceda a um inquérito sobre
a sua validade e os critérios adotados.
De uma vez por todas, o poder político deve reger-se pela absoluta transparência de processos e actuar com
o sentido de responsabilidade que a
gestão da causa pública exige.

Porto, 31 de Julho de 2012

Porto, 04 de Outubro de 2012

O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.

O Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
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CUIDADOS RESPIRATÓRIOS
DOMICILIÁRIOS
CRN contesta Circular da ARS-Norte que limitava a prescrição
de cuidados respiratórios domiciliários a médico especialista,
em consulta hospitalar

N

o passado dia 20 de

prática, impedindo que os especia-

Setembro, a Admi-

listas em Medicina Geral e Familiar

nistração Regional de

pudessem prescrever esse tipo de

Saúde (ARS) do Norte emitiu uma

cuidados.

circular (Circular Normativa N.º 3,

Face a esta determinação da ARS-

reproduzida abaixo) na qual se determinava que «A prescrição inicial e as renovações de cuidados
respiratórios domiciliários são
da responsabilidade de médico
especialista, em consulta de especialidade hospitalar», ou seja, na

NOTA DE IMPRENSA [01 OUTUBRO]
«ARS NORTE COLOCA EM CAUSA TRATAMENTO
A DOENTES COM PATOLOGIA RESPIRATÓRIA
CRÓNICA»

A Administração Regional de Saúde do
Norte (ARS Norte) emitiu um parecer onde
limita a prescrição de cuidados respiratóNorte (CRN) da Ordem dos Médicos
rios domiciliários de Oxigenoterapia, Aeprontamente emitiu a Nota de Imrossolterapia e Ventiloterapia a consultas
prensa que aqui se transcreve.
de especialidade hospitalar, na sequência
da aplicação do despacho n.º 10430/2011
Esta reacção do CRN terá contride 1 de Agosto. Esta medida impede que os
buído para que a ARS-Norte viesse,
médicos especialistas em Medicina Geral e
cerca de uma semana depois, susFamiliar, responsáveis pela primeira linha
de atuação no Serviço Nacional de Saúde,
pender a referida circular. A ARScontinuem a prescrever alguns dos meios
-Norte informou ainda que iria ser
complementares de diagnóstico e terapêunomeado um “grupo de trabalho
tica (MCDT) acima referidos a doentes com
problemas respiratórios crónicos.
com a missão de elaborar uma proSegundo a Direcção Geral de Saúde, as
posta com vista a promover a adedoenças respiratórias crónicas constituem
quada articulação entre cuidados
uma das principais causas de morbilidade
e mortalidade em Portugal, com uma prede saúde primários e hospitalares
valência muito elevada. O que a ARS Norte
neste âmbito», facto com que o CRN
determina, com esta medida, é que uma
se congratulou.
enorme fatia da população que é diariamente afetada por problemas respiratórios
permanentes tenha de recorrer sempre a
um médico especialista, em unidade hospitalar, sujeitando-se a todas as complicações decorrentes dos tempos de espera para consultas.
Facilmente se compreende que se trata de mais uma iniciativa iníqua, contrária aos
princípios fundamentais do Serviço Nacional de Saúde e que penaliza os doentes
que não têm possibilidade de recorrer ao sector privado. A longo prazo, será também
lesiva do bom funcionamento das consultas hospitalares de especialidade, uma vez
que os tempos de espera médios tenderão a subir exponencialmente.
Por estas razões, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos recomenda,
de imediato, a suspensão da aplicação da Circular Normativa emitida pela ARS
Norte, em defesa do superior interesse dos doentes.
-Norte, o Conselho Regional do

1 de Outubro de 2012
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

21

CRN congratula-se com
a decisão da ARS-Norte de
suspender a aplicação da Circular
NOTA DE IMPRENSA [02 OUTUBRO]

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) manifesta a sua congratulação
pelo facto de a Administração Regional de Saúde
do Norte (ARS Norte) ter suspendido a aplicação da Circular Normativa nº 3 de
20/09/2012.
Esta norma, que entraria em vigor a
partir de 1 de Outubro, determinava
que os médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar não poderiam
continuar a prescrever meios complementares de diagnóstico e terapêutica
(MCDT) a doentes com patologia respiratória crónica. Estes seriam obrigados a recorrer, sempre que necessário,
a uma consulta de especialidade, em
unidade hospitalar, com todas a consequências ao nível do acesso a cuidados de saúde que daí decorreriam.
Mais importante do que validar a posição ontem manifestada pelo CRNOM,
esta suspensão constitui um acto de
sensatez e de salvaguarda do superior
interesse dos doentes. Temos a expectativa de que o grupo de trabalho
ARS-Norte anuncia a suspensão
agora criado pela ARS Norte promova
da Circular Normativa n.º 3 de
uma efectiva articulação entre os cui20/09/2012
dados de saúde primários e hospitalares nesta matéria.
2 de Outubro de 2012
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
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A

PRESCRIÇÃO POR DCI
Lei da prescrição por DCI não aumenta a taxa penetração
dos genéricos no mercado
entrada em vigor do regime legal que impôs a

COMUNICADO DO CNE

prescrição por DCI não

teve qualquer efeito na quota de
mercado dos genéricos. Através
de comunicado de 19 de Outubro,
o Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos deu publicamente conta desse facto e
reiterou a posição da OM de que
a nova legislação veio simplesmente criar mais confusão aos
doentes e colocar em risco a indústria farmacêutica nacional.
O CNE apela ainda a alterações
legislativas “no sentido do fortalecimento da capacidade de
decisão dos doentes” e de “descomplicar a prescrição”.

Os dados do IMS – INFARMED desde a
entrada em vigor, a 1 de Junho de 2012,
da Portaria da prescrição por DCI, a Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, demonstram inequivocamente aquilo que
a Ordem dos Médicos sempre afirmou,
que permitir a substituição de marcas de
genéricos nas farmácias por outros marcas de genéricos não aumentaria a taxa
de penetração dos genéricos no mercado
do medicamento ambulatório.
Efectivamente, conforme o quadro junto,
nos três primeiros meses de vigência
da referida Portaria, a taxa de genéricos
manteve-se completamente inalterável.
MÊS

QUOTA MG

maio

25,17%

junho

25,20%

julho

25,50%

agosto

25,19%

Na ausência ainda de dados oficiais do
INFARMED no que concerne ao mês
de Setembro, os dados de Sell-Out da
HmR, relativos aquele mês, indicam um
completamente inexpressivo aumento
da quota de genéricos, que passa para
25,97%. Mesmo assim, tal aumento dever-se-á, essencialmente, ao lançamento de vários medicamentos
genéricos de moléculas importantes como o Escitalopram ou o Irbesartan+Hidroclorotiazida.
Como se prova agora, ampla e definitivamente, a publicação da Lei da DCI não teve qualquer efeito na
taxa de genéricos do mercado, tendo apenas originado
mais confusão aos doentes e colocado em risco a indústria farmacêutica nacional.
A Ordem dos Médicos não pode deixar de estranhar
que, agora, a Associação das Farmácias venha reclamar contra os preços baixos dos genéricos e considerar
que, por essa razão, a sustentabilidade das farmácias
possa estar em causa.

Prova-se assim, igual…que o novo
mente, que, ao contrámodelo de receita
rio do anteriormente
contenha um campo
afirmado, as Farmáque permita ao
cias não pretendiam
dispensar aos doendoente manter a
tes os medicamentos
a sua opção pelo
mais baratos mas tão
medicamento
somente substituir as
genérico que lhe foi
marcas prescritas pelos médicos por outras
prescrito, recusando
que lhes eram mais faa substituição
voráveis ao negócio da
de genéricos por
venda de medicamengenéricos na
tos, independentemente das consequênfarmácia
cias para os doentes.
Neste contexto, a Ordem dos Médicos vem apelar a uma adaptação da Lei
da DCI no sentido de respeitar o direito do doente
à sua estabilidade clínica e de marca e que estimule
verdadeiramente a prescrição de genéricos, a melhor
forma de aumentar com consistência a taxa de genéricos em ambulatório.
Além disso e no sentido do fortalecimento da capacidade de decisão dos doentes, a Ordem dos Médicos
apela muito assertivamente para que o novo modelo
de receita contenha um campo que permita ao doente
manter a a sua opção pelo medicamento genérico que
lhe foi prescrito, recusando a substituição de genéricos
por genéricos na farmácia, uma circunstância que
actualmente lhe é, na prática, imposta ao balcão de
algumas farmácias.
Finalmente, com o objectivo de descomplicar a prescrição, a Ordem dos Médicos considera essencial que
sejam pré-definidas electronicamente as razões de não
substituição devidamente definidas na Lei, a saber, a
margem ou índice terapêutico estreito, as reações adversas prévias e a continuidade de tratamento superior
a 28 dias.
CNE, Lisboa, 19 de Outubro de 2012
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Roberto Pinto

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
DO MÉDICO INTERNO

“NÃO DEVEMOS
CAIR NA TENTAÇÃO
DE ABDICAR DA
QUALIDADE”
A perda de qualidade na formação é a
fronteira para o presidente do Conselho

Nacional do Médico Interno (CNMI). Roberto Pinto mostra-se aberto a novas soluções no internato médico, como a abertura

de vagas no sector privado, mas adverte
para a primazia dos números e o seu peso

excessivo em detrimento da qualificação.
O jovem médico considera ainda que se
não houver uma redução significativa no

numerus clausus em Medicina está aberta
a porta à indiferenciação.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

(nortemédico) – Disse numa entrevista recente que
estavam a tentar contratar médicos como se contrata soro fisiológico. Acredita que essa intenção
se mantém?
(Roberto Pinto) – Quando o disse referia-me ao
famigerado concurso de horas. O que se pretendia
com aquele concurso era passar de uma relação
contratual normal entre o médico e o hospital, para
uma relação de compra de horas através de uma
central de compras semelhante à que serve para o
soro fisiológico. Daí ter feito essa analogia. Esse foi
o motivo que conduziu à greve, porque a consequência seria uma total desorganização do sistema
de saúde como o conhecemos, prejudicando a prestação de cuidados e também, no que ao CNMI diz
respeito, a formação. Nesse modelo, sem existirem
orientadores que tenham uma relação estável com
o hospital, equipas regulares, não é possível haver
formação.
Nesse aspecto, a greve resultou?
As negociações com o Governo ainda estão a decorrer. O concurso foi suspenso porque o Ministério
da Saúde alegou que não poderia ser revogado, mas
muito sinceramente…
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inicial, é evidente que o seu valor
é menor do que no final da formação, onde é semelhante ao de
um médico especialista. Acho é
que há uma tendência para olhar
as coisas numa perspectiva de
curto prazo e é evidente que um
especialista custa a formar. Se
nós tivermos uma pressão muito
grande para produzir, com horários impossíveis de cumprir, é
natural que o processo seja mais
demorado.
E essa pressão é crescente?
A pressão para obter resultados
existiu e vai existir sempre, a
questão é perceber se essa pressão
é compatível e ajustada aos objectivos da formação ou não. Essa é
uma das nossas preocupações,
porque já se verifica. Eu não tenho nenhuma objecção ideológica
aos internatos no sector privado.
Onde haja um serviço que queira
formar internos, que tenha qualidade para o fazer, que passe por
todos os mecanismos de verificação de idoneidades existentes no
SNS, podem haver internos, independentemente de serem unidades privadas, cooperativas ou
sociais. O que tememos, de facto,
é que, em especialidades mais técnicas, a pressão tendo em vista a
produtividade possa ser impeditiva de uma formação mais adequada. Há colegas que realizam
estágios no sector privado e social
e que já se queixam disso informalmente. Portanto, um modelo
exclusivamente baseado nesses
princípios parece-me errado.

“NÃO TENHO NENHUMA
Não acredita…
Acredito que possa ser verOBJECÇÃO AOS INTERNATOS
dade, porque estamos a falar
NO SECTOR PRIVADO”
de concursos internacionais
com regras específicas. Agora,
o que eu antecipo é que isto
Considera que há um certo esvaziamento do
pode não ter vingado agora, mas vai voltar.
SNS, nomeadamente através do encerramento de
E vai voltar porquê? Trata-se de uma posição
serviços e da saída prematura de alguns médicos
ideológica?
graduados?
Acho que sim, é uma posição ideológica sobre como
É um dado incontornável e faz parte de um movidevem ser organizados os sistemas de saúde. É a
mento que já não é de agora, já tem alguns anos. Naconvicção de que esta flexibilidade de contratação é
turalmente que estas mudanças todas que se estão a
a mais adequada ao princípio do controlo de custos.
verificar fazem com que as pessoas mais graduadas
Valoriza-se a política de porta aberta por oposição
e diferenciadas procurem melhores condições. Isso
à política de qualidade, à existência de equipas,
coloca em risco a formação. Daí que talvez faça alao trabalho de grupo, às reuniões de serviços. Engum sentido pensar-se em internatos no sector priquanto os responsáveis da saúde pensarem dessa
vado, porque o que nós temos de fazer é encontrar a
forma, acho que isto vai voltar.
melhor forma de fazer formação.
Será também essa posição que determina que,
como já referiu noutras situações, o interno seja
visto como um custo e não como um valor?
O interno é um valor porque é, antes de mais, um
trabalhador. Desenvolve trabalho adaptado ao momento de formação em que está e, numa fase mais

Há um problema de base, nesta altura, no internato médico que está relacionado com a insuficiência de vagas para o número de candidatos.
Como é que vê esta situação?
Com preocupação. Houve um aumento absolutamente desajustado do número de vagas nas
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faculdades de Medicina que agora está a culminar num excesso de candidatos ao internato médico. Isso está a levantar problemas graves. Este
ano ainda haverá vagas para toda a gente, mas no
próximo ano é garantido que não vai haver vagas
suficientes e que há candidatos que vão ficar de
fora. Perante esta realidade, vai aumentar o trabalho
médico indiferenciado e isso, além de colocar o profissional numa situação desagradável, pode gerar
consequências negativas ao nível dos cuidados de
saúde. Isso é algo que me preocupa bastante.
Acha que se vai insistir no erro
de congestionar os serviços
para conseguir incorporar mais
candidatos?
Em alguns casos, esse erro já está
a ser cometido há vários anos. Eu
converso frequentemente com
várias pessoas para conhecer as
características dos serviços, as
suas fragilidades, etc. A primeira
resposta que me dão é: o serviço
tem muitos internos. Isto é significativo. Neste momento, estamos
mesmo no limite e já tive oportunidade de transmitir a ideia a colegas num congresso para o Ano
Comum [I CNIAC, ver entrevista seguinte] de que
não podemos trocar a qualidade por um número.
Há um esforço que se pode fazer, esforço esse que
tem sido feito nos últimos anos, mas…

“HOUVE UM
AUMENTO
ABSOLUTAMENTE
DESAJUSTADO DO
NÚMERO DE VAGAS
NAS FACULDADES
DE MEDICINA”

Há um limite...
Há um limite e ele foi atingido. Não podemos cair
na tentação fácil de abdicar da qualidade. Isso prejudica a formação de toda a gente, o SNS e não é
vantagem para ninguém. É viver numa mentira.
Há um debate crescente sobre a possibilidade
de ser atribuída autonomia técnica de forma
mais precoce para fazer face ao número limitado
de vagas. Qual é a posição do CNMI sobre esta
matéria?
A nossa posição primordial – e é a mesma da Ordem dos Médicos – é que o numerus clausus deve
estar em linha com as capacidades de formação
pós-graduada. Nós temos de reduzir rapidamente
o numerus clausus. Foi criado um grupo de revisão
para o internato médico no ano passado e a primeira recomendação que o grupo fez foi a redução
para 2/3 dos actuais numerus clausus e só com uma
redução desta magnitude podemos ter um sistema
estável a longo prazo. Mesmo que encetemos esta
redução neste momento ainda vai demorar alguns
anos até ela ter efeito. É provável que haja anos em
que não tenhamos colocação para todos os candidatos. Um candidato que não entre de imediato não é
obrigatório que seja um médico indiferenciado. As
pessoas podem tentar no ano seguinte e até devem
ser estimuladas a fazê-lo. Mas, mesmo que se faça
esta redução para impedir que o sistema entre em
colapso, podemos assistir durante alguns anos a
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que as pessoas não entrem numa
especialidade e isso pode conduzir à indiferenciação.

“PERDER O PARADIGMA
DA MEDICINA
ESPECIALIZADA
SIGNIFICARIA UM ATRASO
DE QUASE 50 ANOS”

E o que se vai fazer a esses
médicos?
Existem várias possibilidades.
O melhor é sempre aquele que
garantir melhor formação. Se conseguirmos uma
solução em que, apesar das pessoas não terem vaga
para a formação específica, têm vaga para o Ano
Comum, poderá ser adequado que seja dada autonomia no final desse Ano Comum. Se esse modelo
não for possível, a autonomia no final do curso é
algo de que tenho algum receio. No final do 6.º ano
o médico precisa de algum contacto com o mundo
do trabalho. A Ordem tem discutido isto e é uma
possibilidade que ganha força, que é o novo modelo
de prova nacional de seriação (PNS) ser simultaneamente um exame de autonomia. As pessoas que obtivessem uma nota mínima poderiam exercer com
autonomia. Não acho que este modelo seja o ideal.

o novo modelo em 60 dias, é uma
discussão sobre a qual existem
algumas bases e penso que seria
importante haver algum período
de experimentação que permitisse corrigir alguns erros. Existe
a tentação de pensar que a nova
PNS pode, por ter um cariz mais prático e abrangente, tornar o 6.º ano mais profissionalizante.
Devo dizer que não acredito nisso, porque a experiência diária é importante mas o estudo ainda é feito
pelos livros. Não podemos achar que a prova vai
resolver outros problemas. O que vamos resolver é a
insatisfação com o modelo actual. A esse propósito
devo dizer que, independentemente do modelo, vai
haver sempre insatisfação porque o facto de ser um
exame de seriação significa que vai haver sempre
gente que fica de fora. Se conseguirmos encontrar
um modelo que tenha um carácter mais prático e
que seja mais do agrado das pessoas seria o ideal.
E um carácter avaliativo?
A prova não é de avaliação, é de seriação. Este é o
seu objectivo. Se ela puder ter uma componente de
avaliação ligado à questão da autonomia, parece-me
possível mas nunca deixando de ser uma prova de
seriação. Se a prova tiver um carácter de avaliação,
isso vai levar a uma menor dispersão das notas e
não é isso que se pretende.

Mas não terá de haver algum?
Sim, algum terá de ser adoptado. O que não gostaria
que acontecesse é que um jovem médico especialista fosse preterido por um médico indiferenciado,
logo mais barato. Esse é que é o grande risco. Porque se tivermos a certeza de que quem é contratado
são as pessoas mais bem formadas, mais graduadas
e não aquelas que forem mais baratas, o sistema
Será possível prescindir do Ano Comum no acpode existir, mas o problema é que, se calhar, não
tual contexto?
temos essa garantia e o mais proUma formação inicial de carácter
“A AUTONOMIA NO FINAL
vável é que aconteça exactamente
geral é no interesse da qualidade
DO CURSO É ALGO QUE
o contrário. Corremos o risco de
da Medicina a longo prazo. Isso
perder o paradigma da medicina
acontece noutros países e acho
TENHO ALGUM RECEIO”
especializada e isso significaria
que, para quem conhece o SNS,
um atraso civilizacional de quase
é cada vez mais desejável que essa
50 anos.
formação aconteça. Todavia, há
grandes pressões para acabar com o Ano Comum
Referiu há pouco a nomeação do grupo de tradado que ele é visto como provisório. Aminha conbalho para revisão do internato médico. Conhece
vicção é que, independentemente do modelo, há a
a que conclusões chegou?
necessidade de haver essa formação geral e, neste
Penso que fecharam o documento com as conclumomento, não temos condições de acabar com o
sões em Maio, mas entretanto nunca foi tornado
Ano Comum. Aponta-se como alternativa o reforço
público. É algo que devia ter acontecido, porque
do 6.º ano, no entanto, acho que isso não vai aconfoi um grupo nomeado do Ministério da Saúde. No
tecer até pela tendência para o aumento do número
entanto, as estruturas que nele participaram já estão
de alunos que se tem verificado. n
a trabalhar algumas medidas, como a questão da
revisão da PNS e a passagem a um concurso único
de acesso ao internato.
Há algum modelo preferível de PNS para o
CNMI?
Há um consenso de que o modelo actual da prova
deve ser alterado. Como qualquer alteração tem
de ser bem preparada e para melhor. O Ministério
nomeou o grupo de trabalho que vai ter de definir
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I Congresso Nacional do Médico
INTERNO DO ANO COMUM

ENTREVISTA A
RUI ARAÚJO E
FRANCISCO MOURA
CABRAL, PRESIDENTE
E VICE-PRESIDENTE
DO I CONGRESSO
NACIONAL DO
INTERNO DO ANO
COMUM

Rui Araújo (RA) e Francisco
Moura Cabral (FMC) são o

rosto do I Congresso Nacional
do Internato do Ano Comum

(CNIAC) que decorreu na cidade

de Ovar entre os dias 20 e 22 de
Setembro. Apoiar a transição

da teoria à prática médica foi

o objectivo desta primeira edição, cujo balanço não podia ser
mais positivo para o presidente

e vice-presidente da comissão
organizadora. Em entrevista

à Nortemédico, os dois jovens

médicos sintetizaram os temas
essenciais das conferências e

abordaram a previsível extinção do Ano Comum.

FAZER
A PONTE
ENTRE A
ACADEMIA E A
ENFERMARIA
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“FACULDADE DÁ BOA
PREPARAÇÃO TEÓRICA
MAS NA PARTE PRÁTICA
EXISTEM FALHAS”

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

(nortemédico) – Qual a intenção de organizar um
congresso especificamente para internos do
Ano Comum (IAC)?
(RA) – Tivemos a percepção de que havia um espaço por preencher na nossa formação. Muitas
pessoas olham para o IAC como um ser indeterminado, com uma certa estranheza.
(FMC) – Não é médico, nem aluno. Está no
meio-termo.
(RA) – Precisamente. É uma coisa indistinta. Por
isso achamos importante definir melhor a fronteira entre o que é o aluno e o IAC. Tudo isto tem
uma origem: nós andamos seis anos na faculdade,
enchemo-nos de princípios teóricos e depois o ‘saber fazer’ é muito limitado. Quando chegamos às
enfermarias ou aos centros de saúde, colocamos a
questão “e agora?”.
(FMC) – Foram estas ideias que tentamos transportar para um evento. Ter um ciclo de conferências direccionadas para a vertente prática e, depois,
culminar com cursos práticos onde pudéssemos
passar para os nossos pares aquilo que deve ser
um médico generalista. Ou seja, transmitir-lhe o
know how.
(RA) – Esta abordagem real das situações e dos
doentes era o que faltava e foi isso que procurámos
preencher.
Além da parte formativa, colocaram duas mesas
com abordagens curiosas: “O Preço das Coisas”
e “Desmistificar o Serviço de Urgência (SU)”.
Porquê estes dois temas?
(RA) – O “Preço das Coisas” porque esta nova geração de médicos nasceu no seio da crise e está consciencializada de que as coisas têm um custo. Um
pouco ao contrário do dizer popular de que a saúde
não tem preço. Achámos que era importante e uma
mais-valia para o congresso falar sobre esta tema,
porque nos próximos tempos vai ser difícil dissociar a Medicina do contexto económico e de questões como a sustentabilidade do Serviço Nacional
de Saúde (SNS). Foi importante colocar os IAC’s a
conversar com administradores hospitalares para
terem uma percepção do outro lado das coisas. Em
relação ao SU, trata-se de um serviço transversal
a praticamente todas as rotações do médico IAC
e, como tal, de toda a relevância para a discussão.
Foi importante transmitir algumas noções muito
práticas sobre um serviço que é complexo.
(FMC) – Fizemos uma abordagem mais generalista. Falámos na pediatria, porque nos parece fundamental um IAC estar mais ou menos ciente das
patologias que pode encontrar e ter alguma agilidade na forma de lidar com os pais. Abordámos
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“É IMPOSSÍVEL TERMOS MÉDICOS
PERFEITAMENTE HABILITADOS
PARA O EXERCÍCIO CLÍNICO SEM
QUE HAJA ESTE PROCESSO DE
CRESCENTE AUTONOMIA”

“É NECESSÁRIO ALTERAR UM
POUCO AS ROTINAS EM ALGUMAS
UNIDADES PARA CONSEGUIR
DETERMINAR QUAIS SÃO AS
FUNÇÕES CONCRETAS DE UM IAC”

FRANCISCO MOURA CABRAL

RUI ARAÚJO

a cardiologia, alertando para os tipos de arritmia
mais frequentes, passámos por outras patologias
mais comuns como a diabetes ou a hipertensão, coisas muito simples e muito sistematizadas que estão
mais ou menos presentes ao nível teórico mas em
termos práticos não estão tão testadas.
Confirmaram esta percepção de que existem lacunas de prática clínica no IAC?
(RA) – Sim. A maioria das pessoas sente isso, que a
faculdade lhes dá uma boa componente teórica mas
que na parte prática existem falhas. Já tinha essa
percepção enquanto aluno, porque se trata de uma
crítica frequente entre colegas. É uma realidade que
se observa, por um exemplo, na transição do ciclo
pré-clínico para o ciclo clínico, porque aquilo que
se pretendia ser o 6.º ano profissionalizante não
acontece.
(FMC) – Não está bem definido e há um desfasamento muito grande entre o 5.º e o 6.º ano.
(RA) – Isso tem raiz em dois grandes problemas que
acontecem no 6.º ano: a prova nacional de seriação
e a tese de mestrado. São perfeitamente monopolizadoras do nosso tempo e deixam muito pouco
espaço para a aprendizagem prática. Até isso ser
alterado – e existe uma intenção concreta nesse sentido – o 6.º ano nunca vai usufruir em pleno da sua
intenção profissionalizante.
Há um debate intenso sobre a manutenção do
IAC, precisamente porque as carências que apontaram existem. Parece-vos possível esquecer esse
factor e terminar com o IAC para fazer face às
dificuldades em colocar todos os candidatos ao
internato?

(RA) – Há um consenso de que a formação médica implica a existência de
um período de medicina tutoreada.
Dificilmente vamos ter bons profissionais médicos que cumpram apenas a parte curricular da sua formação. Diria mesmo que é impossível
termos médicos perfeitamente habilitados para o exercício clínico sem
que haja este processo de crescente
autonomia que o internato confere.
(FMC) – É inegável que, ao fim de seis
anos de curso, não estamos habilitados a observar um doente e a fazer um
diagnóstico preciso. É necessário haver uma comunhão e uma transição
entre a aprendizagem teórica e a prática e, nesse aspecto, o Ano Comum
cumpre na perfeição a sua função se
for bem aproveitado e rentabilizado.
Penso que é necessário alterar um
pouco as rotinas em algumas unidades para conseguir determinar quais
são as funções concretas de um IAC,
quais os limites da sua actuação. Isso
é algo pouco definido, muitas vezes.

Pelo vosso raciocínio, presumo que
não vejam com bons olhos a extinção do Ano
Comum. É, no entanto, uma possibilidade que
está em cima da mesa.
(FMC) – Temos conhecimento disso, aliás essa extinção está prevista para 2015 e até pode acontecer
antes. No nosso entender, este ano de medicina
tutoreada devia ser transposto para o 6.º ano ou,
em alternativa, deviam ser criadas condições para
os médicos recém-licenciados terem um período de
estágio mais alargado, dentro do internato de especialidade, que incluísse uma formação generalista.
(RA) – O Ano Comum, pelo que percebemos das intervenções no congresso, está para terminar desde
que começou. No entanto, se terminar, vai dar lugar
a um novo internato geral ou algo semelhante porque o intuito do Ano Comum, que é dar uma formação prática generalista, é indispensável. O que
ouvimos no congresso é que será muito difícil isso
acontecer com o número crescente de alunos, com
serviços a fechar, com as enfermarias sobrelotadas,
etc. Vamos conseguir, com estas limitações, criar
um verdadeiro 6.º ano profissionalizante? Tenho
as minhas reservas. Acho que seria contraproducente eliminar um ano em que as pessoas obtêm
alguma prática e percebem o que é trabalhar. Esta
é a opinião maioritária. Se vamos ou não manter a
designação – a marca CNIAC pode, por isso, estar a
prazo – não é o mais importante, importante é que
esta formação se mantenha.
A insuficiência de vagas nos internatos, e em
particular no IAC, é uma realidade. Concordam
com a possibilidade de abrir vagas de internatos
no sector privado? Que soluções vislumbram?
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(FMC) – As soluções não são fáceis de encontrar. É
público que têm aberto muitas vagas nas faculdades de Medicina, talvez até em número excessivo
para as necessidades do país, e estamos a passar de
uma situação em que havia falta de médicos para a
situação oposta. Em algumas especialidades há colegas que já estão a sofrer o estigma do desemprego,
outros mais jovens estão a sofrer a pressão das unidades privadas com contratos precários e isto para
nós é preocupante. A solução tem de residir, por
um lado, em fazer um estudo mais aprofundado
da situação – e sabemos que ele está a ser feito pela
Ordem dos Médicos – e retirar as ilacções. Talvez
tenha de passar pela suspensão do aumento dos
numerus clausus e tentar garantir que os alunos
tenham alguma colocação no final da formação. O
que estamos a ver, em relação à nossa própria realidade, é que para o internato de especialidade, em
princípio, vamos ter vagas para todos. No entanto, a
situação está a chegar ao limite e só vemos serviços
a serem encerrados.
Alguns deles com experiência no acolhimento
dos internatos.
(RA) – É reflexo dos tempos que vivemos. Houve
falta de planeamento a longo prazo, porque já estamos a formar médicos em excesso e agora não
temos serviços para os acolher e prestar uma formação de qualidade.
A emigração é a solução? Sei que esse foi um dos
temas centrais no CNIAC…
(RA) – Foi uma das mesas mais concorridas e foi
de encontro a uma nova realidade. Temos muitos
colegas nossos que estão a ir para fora ou a ponderar fazê-lo. Tivemos recentemente uma mostra de
emprego no estrangeiro aqui no Porto que foi altamente concorrida. Nós percebemos perfeitamente
este impulso, porque é algo natural, as pessoas não
vêm o seu trabalho valorizado aqui, investiram
muito na sua formação e procuram melhores condições. Se isto acontece, quisemos mostrar como
fazê-lo bem e em segurança.
(FMC) – Basicamente, promovemos uma sondagem
pré-congresso, onde foi possível fazer a triagem dos
países para que as pessoas se sentiriam mais impulsionadas. O que notámos é que países como os
EUA ou a Austrália, pela cultura que nos é familiar,
e países lusófonos como o Brasil e Angola são os
que suscitam mais curiosidade. Na Europa há alguma uniformidade em termos de licenciaturas e
as pessoas estão mais ou menos a par das condições
salariais. O que está a acontecer com estas empresas
de recrutamento é um processo que já aconteceu,
por exemplo, na enfermagem, com a abertura desgovernada de numerus clausus das universidades

privadas. Sinceramente é isso que temo na nossa
profissão, que haja uma desregulação e que a abertura do ensino privado aconteça para proveito das
empresas de recrutamento estrangeiro.
Contactam com esta realidade da emigração com
frequência?
(RA) – Bastante. Colegas do nosso curso, já emigraram seis, antes de iniciarem a sua formação de
especialidade.
(FMC) – Procuraram experimentar outro tipo de
formação complementar lá fora, no sentido de abrirem o caminho e obterem a experiência para depois
se fixarem. Acho que será um impulso cada vez
mais frequente e natural. Será cada vez mais difícil
ao SNS competir com estes mercados.
(RA) – É um contra-senso investir-se tanto na formação de um aluno de Medicina, para depois, na
altura em que podia começar-se a rentabilizar, ele
ir lá para fora.
Valeu a pena organizar este congresso?
(RA) – Valeu muito a pena. Podemos ter sido a face
mais visível desta organização, mas estávamos alicerçados numa comissão organizadora composta
por 20 pessoas e que se revelou um grupo extraordinário. A equipa foi montada por obra do acaso,
gente que fomos conhecendo na faculdade e já depois no IAC, e que se mostrou entusiasmada com
este projecto. Foram dias de muito trabalho, muitas horas que deviam ser de descanso, mas valeu a
pena. A adesão massiva das pessoas validou-nos o
projecto e honrou-nos muito.
(FMC) – A opinião global que conseguimos obter
é que toda a gente adorou, tanto a parte social, que
achamos uma parte importante para um público
mais jovem, como a parte científica.
Não têm garantia que este CNIAC se volte a repetir, mas gostariam que fosse dada continuidade ao projecto?
(RA) – Isto surgiu muito por obra do acaso, não
fomos mandatados por ninguém, simplesmente assumimos o projecto. Claro que gostávamos de ver
uma equipa agora saída das faculdades que agarrasse o desafio de fazer um II CNIAC. Nós criámos este, mas não temos quaisquer direitos sobre
a marca CNIAC, nem era essa a nossa intenção.
Queremos que seja completamente livre e que esteja
disponível para quem quiser agarrar a ideia.
(FMC) – Podemos ter agora um novo problema: se
inicialmente não tínhamos ninguém que quisesse
abraçar este projecto, agora parecem haver vários
grupos que querem monopolizar este congresso.
Temos fé em que as pessoas se possam entender e
explorem a nossa ideia para bem de todos. n
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In Memoriam
Dr. José Cardoso da Silva
(1936-2012)
«O homem médico, o cirurgião exímio,
o sábio oncologista, o pioneiro da
senologia, o humaníssimo e empático
curador de corpos e almas nunca por
demais será louvado»
Prof. Doutor Walter Oswald

(In Introdução ao livro “Homenagem ao Dr. José Cardoso
da Silva”, Porto 2001)

O Dr. José Cardoso da Silva nasceu em Vila
do Conde em 1936, tendo concluído de forma
brilhante a sua licenciatura em Medicina e
Cirurgia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1963.
Atraído pela cirurgia oncológica – na generosa crença da sua importância no tratamento das neoplasias – depois de uma curta
passagem pela actividade docente, como
Assistente da Cadeira de Anatomia da Faculdade de Medicina do Porto, abandonou o que
poderia ter sido uma promissora carreira
académica para ingressar, em 1964, como
Interno residente de Cirurgia no Centro de
Lisboa do Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil, passando depois, a Assistente de Cirurgia, situação em que se manteve até 1974. Aqui fez a sua aprendizagem e
consolidou a sua formação cirúrgica na área
da Oncologia que lhe permitiria afirmar-se
como profissional competente e respeitado.

Durante este período, colaborou de perto e
foi discípulo particularmente apreciado do
Prof. Dr. José Conde, notável oncologista e
cirurgião de grande prestígio, dominando
com reconhecido virtuosismo e grande segurança técnica a cirurgia da cabeça e pescoço, área técnica na qual o Dr. José Cardoso
da Silva foi considerado como seu sucessor e
exímio executante, sem prejuízo de praticar
todas as áreas da cirurgia, cujo exercício lhe
granjearam merecida reputação.
Entretanto é mobilizado como Tenente-Médico para Angola, onde, na situação de
guerra que ali se vivia, presta relevantes
serviços médicos e cirúrgicos no período
de 1965 a 1967, reconhecidos por públicos e
merecidos louvores. Regressado de Angola,
retoma a sua actividade como cirurgião e
oncologista do Instituto Português de Oncologia (Centro de Lisboa), onde permanece,
como já referimos, até 1974.
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Em 1973, já estava praticamente concluída
a primeira fase da construção do Centro
do Porto do IPO e um júri, nomeado pela
Comissão Directiva de então e constituído
pelos Professores Doutores Álvaro Rodrigues,
Joaquim Bastos e Albano Ramos selecciona
os médicos especialistas que irão integrar o
primeiro grupo de clínicos responsável pela
acção médica no novo Centro, ficando decidido que estes médicos irão estagiar durante
um ano no Centro de Lisboa do IPO nas áreas
das respectivas especialidades. Ali já se encontrava, há cerca de dez anos, o Dr. Cardoso
da Silva que, sendo um dos médicos seleccionados, é destacado para o Porto onde, em
1974, vem ocupar o lugar de Chefe de Serviço
de Cirurgia do Centro do Porto do IPO, que
abre as suas portas aos primeiros doentes
em 17 de Abril de 1974, mesmo antes da inauguração que, por via do golpe militar de 25
de Abril do mesmo ano, nunca se viria a verificar. Na verdade, o bloco de granito que assinalava com letras de bronze a inauguração
pelo Almirante Américo Tomás a 29 de Dezembro do mesmo ano jazia a um canto do
terreno do actual Centro, coberto de musgo
e de heras. Como me informou, aquando do
meu ingresso como médico do Centro do
Porto do IPO, em 1975, o próprio Dr. Cardoso
da Silva: “este é o único Centro Hospitalar do
país que nunca foi inaugurado”!
Entretanto, a onda de revolução democrática chega também ao recém-criado Centro
do Porto do IPO onde, a 30 de Abril de 1974,
reúne a Primeira Assembleia-Geral de Trabalhadores que nomeia uma Comissão de
Gestão presidida pelo Dr. Fernando Gil da
Costa e de que fazia também parte o Dr. José
Cardoso da Silva, juntamente com os Drs.
Guimarães dos Santos e António Alves, este
último com funções administrativas.
O Dr. Cardoso da Silva vem a integrar
também a 2.ª Comissão de Gestão, eleita
pouco depois, sendo elemento preponderante e indispensável nas sucessivas Comissões Instaladoras que se seguiram até
20 de Dezembro de 1985, data do despacho
ministerial que nomeia o Dr. José Guimarães
dos Santos como Director do Centro do Porto
do IPO. Pouco depois, o Dr. Cardoso da Silva
é confirmado, por nomeação, no lugar de Director Clínico, funções que efectivamente já
desempenhava desde 1974 e no exercício das
quais desenvolveu profícua, dedicada e desgastante actividade até 1993, acumulando,
na prática, estas funções com as de director
do Departamento de Cirurgia e de Director
de Serviço, dada a escassez, na altura, do
quadro médico do Centro. Por outras palavras, ao longo de praticamente duas décadas,
o Dr. Cardoso da Silva desempenhou funções
directivas no Centro do Porto do IPO continuando, depois disso, como responsável por

um dos Departamentos de Cirurgia, a servir
a Instituição e os doentes, com a inteligência,
competência e humanidade que sempre o
caracterizaram.
Paralelamente, e com evidente prejuízo da
sua actividade privada, para a qual era cada
vez mais solicitado, o Dr. Cardoso da Silva
torna-se um elemento activo e interveniente
da Direcção do Núcleo Regional do Norte da
Liga Portuguesa Contra ao Cancro, cuja presidência lhe é entregue em 1977, mantendo-se
até à sua reforma à frente daquela notável e
benemérita instituição.
Discretamente, como era seu timbre, mas
de uma forma dinâmica e eficaz, traduzindo
uma clara antevisão do futuro e uma inteligente visão global da evolução da Oncologia,
o Dr. José Cardoso da Silva coordena e dirige
um conjunto de acções de valioso apoio ao
Centro do Porto do IPO, traduzindo-se nomeadamente:
– Pelo fomento da actualização técnico-científica do Pessoal do Centro, através da
concessão de bolsas de estudo, promoção de
estágios, apoio a mestrados e doutoramentos
em Portugal e no estrangeiro, deslocações a
congressos e reuniões científicas, etc;
– Pelo apoio na aquisição de equipamento
diferenciado, o que se verificou, sobretudo,
na fase inicial de montagem e instalação do
Centro;
– No financiamento integral do Serviço
Social. cuja acção se revelou essencial no
apoioaos doentes e, em alguns aspectos, pioneira;
– No apoio psico-emocional e social a doentes, através da notável e permanente
acção do Voluntariado (em cuja formação o
Dr. Cardoso da Silva se empenhou pessoalmente com um assinalável interesse) e na
ajuda à manutenção e ampliação do Lar de
Doentes que recolhia e albergava pelos períodos de tempo considerados necessários os
doentes ambulatórios de foro oncológico de
áreas de residência distantes do Porto;
– Numa actividade fundamental e de
grande consequência cultural, social e cívica,
na importantíssima área da Educação para
a Saúde e Prevenção do Cancro, através do
Departamento de Ensino da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, cuja meritória acção viria a
merecer reconhecimento e elogio a nível das
instâncias europeias;
– Finalmente, com a colaboração generosa
de alguns Médicos e Enfermeiros do Centro,
no apoio domiciliário a doentes, particularmente os mais carenciados do ponto de vista
económico.
É particularmente intensa e empenhada a
actividade de apoio à área da Educação para
a Saúde, incidindo sobre a prevenção do
cancro e da SIDA e promoção da dádiva benévola de sangue, visando, sobretudo, a po-

pulação juvenil das escolas do Ensino Básico
e Secundário. O Departamento de Ensino
da Liga, em colaboração estreita com a Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário e
o Serviço de Imuno-Hemoterapia do Centro,
organiza cursos regulares para professores,
monitores de todo o norte do país, além de
acções de formação directamente dirigidas
aos alunos, em estreita colaboração com os
seus professores, levadas a efeito em centenas de escolas do norte de Portugal. E o Dr.
Cardoso da Silva, a par de outros médicos,
não se recusa, graciosa e voluntariamente, a
participar pessoalmente nestas acções, nas
quais põe o maior empenho e entusiasmo,
numa esforçada organização da sua agenda
e na perda de merecidas horas de descanso.
No reconhecimento do êxito pelo apoio à
coordenação deste esforço de informação
da população, especialmente a escolar, o Dr.
José Cardoso da Silva foi eleito, em Maio de
1994, Membro Honorário do “European Association for Cancer Education” .
Como Presidente da Direcção da Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional do
Norte), o Dr. Cardoso da Silva desenvolveu
ao longo de três décadas, com enorme tenacidade e perseverança, uma notável acção
de apoio social, emocional e psicológico aos
doentes com cancro, promovendo a construção e manutenção de Lares para Doentes
(em tratamento ambulatório no IPO, por
químio ou radioterapia, e residentes longe
da cidade do Porto), providenciando o seu
transporte em carrinhas adequadas do Lar
para o Centro e vice-versa e, mais recentemente, no âmbito dos cuidados paliativos,
um longo, persistente e desgastante esforço
de muitos anos que culminou na construção
e entrada em funcionamento da Unidade de
Cuidados Continuados (para doentes com
cancro incurável). Trata-se de uma vitória
da humanidade e respeito pelos cancerosos
contra a passividade e resignação que acompanhavam o trajecto final destes doentes,
abandonados à evolução natural e cruel da
doença em condições degradantes da sua
dignidade e de acrescido sofrimento.
A Unidade de Cuidados Continuados que
hoje se encontra em funcionamento no
Centro do Porto do IPO, em grande parte a expensas da Liga Portuguesa Contra o Cancro,
é, sob todos os aspectos, modelar, com capacidade para 40 doentes, com todos os requisitos de conforto, de recursos técnicos e de
modernidade, oferecendo aos doentes todo
o apoio emocional psicológico e terapêutico
exigido pela natureza paliativa das terapêuticas que ali se praticam e servido por uma
equipa especializada cuja preparação se iniciou já em 1990, muito antes de concluída
a construção da Unidade de Cuidados Continuados, com o financiamento pela Liga de
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estágios a Enfermeiros interessados nesta
área, visando a criação de uma equipa de
cuidados paliativos, englobando, também,
Médicos, Voluntários, Assistentes Sociais,
Psicólogos e Assistente Religioso, equipa esta
que iniciou o seu trabalho-piloto, numa fase
de aprendizagem, numa das enfermarias do
Centro do Porto do IPO, aí se mantendo até à
abertura da Unidade dos Cuidados Continuados em 1996.
Nesta unidade foi criada – numa notável
atitude pioneira e de serviço – uma Escola
de Cuidados Paliativos onde se realizam
cursos destinados a Médicos, Enfermeiros e
Assistentes Sociais, visando a possibilidade
de estender este tipo de cuidados a todo
o país – o que se tem vindo a verificar, embora de forma incipiente – como é, aliás, de
elementar humanidade, no tratamento de
doentes oncológicos.
Para tanto, foi necessário superar inúmeras
dificuldades de ordem económica, pois a
iniciativa era demasiado vultuosa para a capacidade financeira da Liga, o que obrigou
a interromper a obra várias vezes, a negociar empréstimos, e a correr riscos de engenharia financeira. Mas nunca o Dr. Cardoso
da Silva duvidou de que era necessário levar
a bom termo esta obra de profundo sentido médico, assistencial e humanitário e,
mais, gritantemente ausente na área da
oncologia portuguesa. E venceu! A Unidade
está hoje em funcionamento graças a uma
colaboração intensa e cooperante entre a
Liga e o Instituto Português de Oncologia,
Centro do Porto, configurando-se como uma
estrutura modelar (seja qual for o termo de
comparação, nacional ou internacional) na
assistência a doentes oncológicos em fase
terminal, quer em regime de internamento,
quer ao nível da assistência domiciliária
para a qual a Unidade dispõe de equipas devidamente preparadas. É pois justíssima a
ideia, expressa pelo Director do IPO do Porto,
na comemoração do 38.º aniversário da Instituição, de dar à Unidade de Cuidados Continuados o nome do Dr. José Cardoso da Silva,
consagrando de forma perene a memória do
seu mais empenhado obreiro.
Anos antes, concluíra-se a construção (a
cerca de um quilómetro do Centro do Porto
do IPO) de um grande e moderno edifício
destinado a funcionar como Centro de Apoio
Social do Instituto Português de Oncologia,
totalmente a expensas do Núcleo Regional
do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro,
que entrega o edifício ao Centro do Porto do
IPO passando a integrar o património desta
Instituição, com a condição de uma pequena
parte das novas instalações passarem a ser
utilizadas para sede social da Liga e dos seu
serviços de apoio, sendo a quase totalidade
do edifício disponibilizado ao Centro do

Porto do IPO para ali proceder à instalação
de um amplo e funcional Lar dos Doentes e
dar apoio logístico ao Centro de Formação
Permanente, revelando-se o restante espaço
indispensável para ali instalar os Laboratórios de Análises Clínicas e o Laboratório de
Genética, para os quais não havia espaço nas
instalações do Centro, na fase inicial da sua
entrada em funcionamento.
Dotado de um amplo auditório, o novo
edifício permitiu que ali se realizassem
congressos, reuniões científicas, acções de
formação, cursos de voluntariado, numa
palavra múltiplas actividades científicas e
outras dependentes do Departamento de
Ensino da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
É importante sublinhar – o que é hoje particularmente evidente – que sem este edifício – que em larga medida se deve à persistência esforçada e à visão rasgada sobre o
futuro do Centro do Porto do IPO da Direcção
do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro da presidência do Dr.
Cardoso da Silva – não teria sido possível a
expansão que se verificou no Centro, cujas
instalações próprias eram em si mesmas, ao
tempo da sua entrada em funcionamento,
logisticamente insuficientes para poderem
aguentar, a diversos níveis, a pressão inevitável do crescente ritmo de trabalho que, dia
após dia, lhe ia sendo imposto. Não deverá
esquecer-se, a tal propósito, que o Centro do
Porto do IPO serve toda a região Norte, que
é a de mais elevada densidade populacional
do país, pelo que a sua expansão era uma
inevitabilidade caracterizada por uma dramática urgência.
Como cirurgião eminente, o Dr. José Cardoso
da Silva foi membro de várias Sociedades
Científicas portuguesas e estrangeiras e foi
Secretário-Geral Fundador da Sociedade Portuguesa de Oncologia.
Fez parte do Conselho Científico de várias revistas na área da Cirurgia e Oncologia.
No 9.º Congresso da Sociedade Internacional
de Senologia, realizado em Houston nos
E.U.A., em 1996, foi eleito Presidente desta
Sociedade.
Durante o 8.º Congresso da Sociedade Internacional de Mastologia, foi eleito Presidente
do 10.º Congresso desta Sociedade, que teve
lugar no Porto, em Maio de 1998.
Internacionalmente prestigiado e reconhecido pela sua obra em prol dos doentes oncológicos, foi nomeado Delegado de Portugal
no grupo das Associações e Ligas Contra o
Cancro da CEE (Programa Europa Contra o
Cancro) e Delegado de Portugal nas Associações das Ligas Europeias contra o Cancro e
Associações Membros da UICC (União Internacional Contra o Cancro).
Proferiu centenas de palestras e conferências, tanto na área da Educação para a Saúde

como no campo da sua formação científica
de cirurgião e oncologista, apresentando
numerosas comunicações em congressos e
reuniões científicas em Portugal e no estrangeiro. É também autor de numerosas publicações médicas, nomeadamente no domínio
da Ética, à qual dedicou especial atenção,
particularmente nas suas relações com a
Oncologia.
Em 1997 foi nomeado Presidente Nacional da
Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Como referimos, foi um dos primeiros
médicos do Centro do Porto do IPO, tendo
acompanhado o seu nascimento e desenvolvimento, sempre em lugares de Direcção,
sendo naturalmente inumerável a extensão
e relevância dos serviços prestados à Instituição, de horas roubadas a um merecido
descanso, de generosidade e de sonho de
grandeza que sempre pôs em tudo aquilo em
que se empenhou. O governo português reconheceu o valor da sua obra, tendo sido condecorado pelo Presidente da República com o
grau de Grande Oficial da Ordem de Mérito.
Carácter nobre, dotado de grande simplicidade e discrição, inteligente, esclarecido e
determinado, sem nunca deixar de ser humilde, e de extrema afabilidade, o Dr. José
Cardoso da Silva foi um médico humaníssimo, com um sentido superior de natural
fidalguia no trato, permanente disponibilidade para todos os que o procuravam e
ilimitado espírito de sacrifício ao serviço da
construção de uma obra relevante, nomeadamente na orientação que imprimiu à Liga
Portuguesa Contra o Cancro, com enorme
coerência e sentido de serviço à comunidade
e, particularmente, aos doentes oncológicos.
Colega exemplar, pela sua verticalidade e
aprumo profissional, o Dr. Cardoso da Silva
era um homem de princípios intransigentes,
embora de espírito tolerante, sempre sereno
e de fala pausada, mas cultivando o gosto
pela conversa, à qual não faltava um inteligente sentido de humor, não raro tocado de
leve ironia, sempre que se confrontava com
situações de injustiça ou comportamentos
irresponsáveis.
A Instituição que serviu, a Sociedade e os
Doentes muito lhe devem, sem que disso,
aparentemente, ele próprio se desse conta,
incapaz como era de contabilizar méritos, ou
de coleccionar eventos curriculares.
Um Homem de Bem, um grande Médico, e
um Amigo inesquecível. Paz à sua alma.
Francisco do Carmo Pacheco. n
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Nuno Grande
In Memoriam

Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos lamenta o desaparecimento do
Professor Doutor Nuno Grande, notável
personalidade da Medicina portuense e nacional, distinto humanista e fundador do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel-Salazar (ICBAS).
O intenso e bem-sucedido percurso académico, científico e político do Professor Nuno Grande é o melhor
comprovativo de uma personalidade de excelência.
Após concluir o curso de Medicina em 1965, com 19
valores, foi convidado para assistente do Professor
Hernâni Monteiro na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Interrompeu a docência quando
foi mobilizado para o Exército, como médico internista
em Angola, assumindo no pós-25 de Abril aquela que,
porventura, foi a sua obra de maior referência: a fundação do ICBAS, em conjunto com outras personalidades marcantes da Medicina portuense como Corino
de Andrade e o eminente matemático Ruy Luís Gomes,
concretizada em 1975.
Percursor na apologia dos cuidados de proximidade,
impulsionou a construção de vários centros de saúde
na cidade e região de Vila Real, onde nasceu em 1932.
Foi também um homem de causas, batendo-se pela
importância da educação no combate ao subdesenvolvimento militante. A esse propósito referiu um dia
que “por mais naturalmente ricos que sejam os povos,
serão sempre subdesenvolvidos se não forem capazes
de utilizar essa riqueza natural em favor da promoção
do Homem e do Cidadão”. Empunhou ainda a bandeira
o Serviço Nacional de Saúde, contrariando a tese de desinvestimento e poupança num direito constitucionalmente consagrado. “Para ser bom [o SNS], tem de dar
prejuízo, ou seja, tem de dar resposta. E dar resposta às
necessidades pode significar um custo cada vez maior”,
considerou, em 2007, numa entrevista publicada pelo
jornal Tempo de Medicina.
Nas mais diversas distinções que a carreira científica do
Professor Nuno Grande mereceu, destaca-se a nomeação para o Painel de Conselheiros do Comité Científico na Nato, em 1989. Exerceu também diversos cargos
políticos e administrativos, como a pró-reitoria da Universidade do Porto e a participação na Associação Europeia de Educação Médica, além de se destacar como
membro da candidatura de Maria de Lourdes Pintassilgo à Presidência da República, em 1985.
Aos 80 anos, o Professor Doutor Nuno Grande deixou
um legado de grande valor que honra e prestigia todos
os profissionais da Medicina.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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FORMAÇÃO DO
MÉDICO DE
FAMÍLIA
Ser, saber, saber fazer

Nihil nisi amor
(Nada se faz sem amor)
Ricardo Jorge

Nelson Rodrigues

P

Diretor do Internato Médico de Medicina Geral e
Familiar para a ULS do Alto Minho EPE

ara o médico, a sua formação nunca
acaba. Ele tem sempre de cuidar por
se atualizar e aperfeiçoar. Os médicos que frequentam um internato
de especialidade têm como objetivo a sua
formação. A formação de qualquer médico
engloba o seguinte: Ser, Saber e Saber Fazer.1
Os Internos no seu percurso formativo têm
um Orientador de Formação. A este cabe
orientar o Interno para desenvolver todas as
suas capacidades e ser um médico competente. No nosso caso, um Médico de Família
competente. O percurso formativo deve ser
de tal ordem que no seu final o Interno tenha
competências e atue plenamente como Médico de Família em qualquer contexto de prática. O Interno não é um aluno de medicina,
nem é ainda um Médico de Família, é algo de
intermédio. No entanto, é um médico e como
tal nosso colega. Por sua vez, o Orientador de
Formação não é pai, nem professor do Interno, é um colega mais velho, com experiência
como Médico de Família e como tal muito
útil ao jovem médico, pois permite ajudá-lo
a fazer a aplicação prática do seu saber. Passa
do “Saber” para o “Saber Fazer”. No entanto,
o Orientador de Formação também evolui e
aprende com as interrogações e capacidades
desenvolvidas pelo “aprendiz” de Médico de
Família. O Interno deve de ter em consideração o seu Orientador de Formação, pois vai
entrar-lhe na sua “intimidade clínica”, e esta

deve ser respeitada. Se porventura esta “intimidade” tiver algo de imperfeito, o próprio
Interno deve contribuir para que perfeita
se torne. No Internato Médico de Medicina
Geral e Familiar procura-se formar Médicos de Família nas três dimensões acima já
referidas: Ser, Saber e Saber Fazer. Todas as
dimensões são importantes mas aquele que
tempera todas é o “Ser”.
Desde os primórdios da Medicina, houve
sempre esta preocupação do “Ser Médico”.
Esculápio nos seus “Conselhos”2 (Anexo) diz-nos qual a essência do “Ser Médico”. Leiamos
os seus “Conselhos” e meditemos naquilo
que Esculápio nos aconselha. Quão atual é!
Por sua vez a “Declaração de Genebra”2, uma
adaptação aos tempos atuais do “Juramento
de Hipócrates”, também nos diz como “Ser”.
William Osler no “Aequanimitas”3 diz-nos no
prefácio: “the practice of medicine affords scope for the exercise of the best faculties of the
mind and heart”. No primeiro capítulo continua: “In the first place, in the physician or surgeon any quality takes rank with imperturbability (…) Imperturbability means coolness and
the presence of mind under all circumstances,
calmness amid storm, clearness of judgment
in moments of grave peril, immobility, impassiveness or, to use an old and expressive
word, phlegm. It is the quality which is most
appreciated by the laity though often misunderstood by them; and the physician who has

the misfortune to be without it, who betrays
indecision and worry, and who shows that
he is flustered and flurried in ordinary emergencies loses rapidly the confidence of his patients. “ (…) “The first essential is to have your
nerves well in hand” (…) “From its very nature
this precious quality is liable to be misinterpreted, and the general accusation of hardness, so
often brought against the profession has here
its foundation”
Por sua vez João Lobo Antunes no seu livro
“Um Modo de Ser”4 diz-nos: “Na educação do
médico para o nosso tempo, dois condimentos
me parecem indispensáveis para o bom sucesso da receita. Um diz respeito ao novo saber
médico, com nova biologia, nova química,
nova física, toda uma nova ciência, que é preciso constantemente aprender para se poder
transmitir. Quanto a isto, limito-me a insistir
que é indispensável que, na medida do possível, ela também se pratique entre nós. O outro
tempero é mais difuso, mais difícil de definir,
embora se reconheça o seu sabor quando ele
entra no cozinhado. É que é outra a medicina
quando praticada por médicos cultos”.
No entanto, a maior bitola dos tempos modernos para os médicos é-nos dada por Tinsley Harrison, primeiro editor do Harrison’s
Principles of Internal Medicine. Na primeira edição, em 19505, diz-nos: “Não há maior
oportunidade, responsabilidade, ou obrigação
que um ser humano pode receber do que ser
médico. Na assistência aos que sofrem, ele
precisa de competência técnica, conhecimento científico e compreensão humana. Aquele que usar isto com coragem, humildade, e
sabedoria prestará um serviço único ao seu
semelhante, e construirá um edifício perene
de carácter dentro de si. O médico deve pedir
do destino não mais do que isto; não deve
contentar-se com menos. Tacto, simpatia e
compreensão é esperado do médico, para o
paciente ele não é uma mera coleção de sintomas, sinais, funções alteradas, órgãos lesados,
e emoções perturbadas. Ele é humano, apreensivo, esperançado, procurando alívio, ajuda e
novas garantias. Para o médico, tal como para
o antropologista, nada do que é humano é
estranho ou repulsivo. O misantropo pode ser
um perito no diagnóstico da doença orgânica,
mas dificilmente pode ter sucesso como médico. O verdadeiro médico tem uma curiosidade
Shakespeariana para com o sensato e o néscio,
o orgulhoso e o humilde, o herói estóico e o
choro do velhaco. Ele cuida de pessoas.”
O Interno durante o seu internato irá moldar-se, mas todos os médicos que participam na
sua formação também vão melhorar a sua
própria “escultura”.
No fim do seu Internato, o Interno deve ter
adquirido hábitos e competências para ser
um Médico de Família realizado. n
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Conselhos de Esculápio
“Queres ser médico hoje? Aspiração esta de uma alma generosa,
de um espírito ávido de ciência. Desejas que os homens te tenham
como um deus, que alivia os males e afugenta deles o medo? Já pensaste bem no que há-de ser a tua vida?
Terás que renunciar à vida tua privada. Enquanto todos os cidadãos
quando terminam o seu dia de trabalho não são mais importunados, a tua porta ficará aberta a todos, a toda a hora do dia e da noite
virão perturbar a teu descanso, teus prazeres, ou a tua meditação. Já
não terás horas para dedicar à tua família, à amizade ou ao estudo.
Já não pertencerás a ti mesmo…
Os pobres habituados a padecer não te chamarão a não ser em casos de urgência. Mas os ricos te tratarão como um escravo, seja por
terem uma indigestão, uma constipação, fazendo-te por isso despertar a toda a pressa.
Terás de mostrar interesse pelos pormenores mais vulgares da sua
existência, decidir o que hão-de comer, ou como hão-de andar quando se passeiam… Não poderás ir ao teatro nem estar doente…
Eras severo na escolha dos teus amigos; procuravas homens de talento, artistas e almas delicadas; a partir daqui não poderás evitar
indivíduos aborrecidos com pouca inteligência e desprezíveis. Prolongar vidas nefastas é o segredo da tua profissão.
Tens fé no teu trabalho para conquistares a tua reputação; julgar-te-ão não pela ciência, mas por todas as casualidades do destino,
pelo corte da tua capa, pela aparência da tua casa, pelo número dos
teus criados.
Sentes a paixão da verdade e já não a podes dizer. Terás de ocultar
a alguns a gravidade do mal; a outros a insignificância. Terás que
ocultar segredos que possuis, consentir em pareceres burlado, ignorado e cúmplice.
Não contes com o agradecimento; quando o doente se cura, a cura
é devida à robustez; se morre foste tu que o mataste. Enquanto está
em perigo trata-te como um deus, suplica-te, promete-te; se está
em convalescença, já o estorvas.
Quando se trata de te pagar torna-se diferente. Quanto mais egoístas são os homens, mais cuidados exigem.
Não penses que esta profissão te torna rico; é um sacerdócio.
Todos os teus sentidos serão mal tratados. Terás de mostrar o teu
ouvido a peitos sujos com suor, respirar maus cheiros, palpar tumores, curar chagas cheias de pus, contemplar urinas…
Na rua, nos banquetes, no teatro, na cama, os desconhecidos, os
teus amigos te falarão das suas doenças e te pediram um remédio.
O mundo te parecerá um grande hospital, uma assembleia de indivíduos que queixam. A tua vida decorrerá na sombra da morte, entre
a dor dos corpos e das almas, dos duelos de hipocrisia, que calculas
nas cabeças dos agonizantes. Ser-te-á difícil conservar uma visão
consoladora do mundo.
Tu viverás só nas tuas tristezas, só no meio egoísmo humano. Não
encontrarás apoio entre os médicos que te farão uma surda guerra
por interesse ou por orgulho.
A consciência de aliviar os males sustentar-te-á nas tuas fadigas;
mas decidirás se é acertado manter vivos, homens atacados de mal,
crianças com doenças que não têm possibilidades de serem felizes,
ou aqueles transmitirão a sua triste vida, tornando-os ainda mais
miseráveis.
Quando à custa de muitos esforços, prolongaste a vida de velhos
ou crianças disformes, virá uma guerra que destruirá os mais sãos
e robustos. Então te encarregarão de separar os fortes dos fracos,
salvando-se estes e enviando-se os fortes para a morte.
Pensando bem ainda estás a tempo. Mas se fores indiferente à fortuna, aos prazeres, à indiferença, à ingratidão, sabendo que te verás só entre as feras humanas, se tens uma alma bastante estóica
para te satisfazer com o dever cumprido e sem ilusões; se te julgares
pago com a felicidade de uma mãe, com uns lábios que sorriem mas
já não sofrem, como a paz de um moribundo a quem conseguiste
ocultar a chegada da morte; se anseias conhecer o homem, penetrar
em todo o trágico do seu destino, então faz-te médico hoje mesmo.”
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Coordenação do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte – Caderneta do Estágio,
2010. [2] Pina, JA Esperança – A Responsabilidade dos Médicos. 2.ª ed. Lisboa: Lidel, Edições Técnicas, 1998. [3]
Osler, William – Aequanimitas. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, s.d. [4] Antunes, João Lobo – Um Modo de Ser.
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O aumento
desproporcionado
do numerus
clausus

O

aumento desproporcionado do numerus
clausus nas várias Faculdades de Medicina face às
capacidades de formação coloca em risco a própria qualidade do ensino médico. No contrato programa firmado pela
FMUP há 10 anos, a faculdade
comprometia-se a admitir 190
novos alunos por ano, número
esse que, no corrente ano, da
inauguração do Edifício, foi de
309. As diversas opções que
têm vindo a ser tomadas, seja
de menor investimento no ensino superior, ou da abertura
do mestrado a estudantes de
idades mais avançadas (num
curso que irá obrigar a vários
anos de pós-graduação para
o exercício autónomo da profissão), seja de recrutamento
de médicos generalistas em
países ditos em vias de desenvolvimento (com naturais
limitações na generalização de
tecnologias hoje disponíveis
José Amarante
Diretor do Departamento
na prática médica a nível eude Cirurgia, FMUP
ropeu) ou ainda, enveredando
por um certo experimentalismo formativo, com a criação de novos cursos de medicina algo atípicos (caso do Algarve, de Aveiro e previsivelmente noutros
locais e mesmo de iniciativa privada), bem
como o provável regresso de estudantes
que se encontram a fazer a sua formação
médica no exterior acabarão por vir a impor, previsivelmente, uma consequência: o
facto de se ter concluído um curso de medicina deixará muito provavelmente de corresponder, como sucede no presente, a que
se esteja autorizado a exercer a profissão.
Noutras áreas, as Ordens profissionais tomaram a seu cargo o controlo da credenciação para o exercício profissional. À Ordem
dos Médicos cabe já a atribuição de títulos
de especialidades pelo que irá também reivindicar, no cenário atual, legitimamente,
essa responsabilidade. Os alunos devem
preparar-se para tal mudança. E, no futuro,
as admissões a medicina talvez voltem a
números aceitáveis. n
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“Normas mínimas relativas à aptidão
física e mental para a condução de
um veículo a motor”
Apreciação crítica de um médico de família
Dr. Daniel Pinto
Em carta enviada aos diferentes Grupos Parlamentares da AR

O Decreto-Lei n.º 138/2012, publicado no Diário da República, 1.ª
série – N.º 129, de 5 de julho, veio
introduzir diversas alterações ao
Código da Estrada e aprovar o novo
Regulamento da Habilitação Legal
para Conduzir.
Essencialmente, o referido diploma
visou harmonizar a ordem jurídica
interna com a legislação europeia.
Em concreto, são definidos novos
mínimos de requisitos físicos,
mentais e psicológicos exigíveis
aos condutores.
Alguns dos aspectos relativos ao
exame médico destinado a avaliar
a aptidão física e mental dos candidatos a condutores merecem uma
apreciação crítica por parte do Dr.
Daniel Pinto, médico de família,
que disso deu conta aos deputados
da Assembleia da República.

Exmos. Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do... [nome do Partido],
Escrevo a V. Exas. para solicitar o vosso empenho na resolução de uma situação injusta
para os cidadãos e desperdiçadora de recursos para o país que foi criada com a publicação do Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de
Julho. Este Decreto-Lei define no seu anexo
V as “Normas mínimas relativas à aptidão física e mental para a condução de um veículo
a motor”. Neste anexo são previstas uma
série de situações de doença que podem
limitar a aptidão física ou mental de um
potencial condutor. Se bem que seja perceptível uma intenção de proteger a sociedade
de potenciais acidentes envolvendo condutores com limitações físicas ou mentais, a
definição de algumas situações parece ter
sido feita por alguém sem conhecimentos
técnico-científicos em medicina.
Vejamos algumas situações concretas (sublinhado meu):
«4.2 — Condutores do Grupo 1 — é emitido
ou revalidado título de condução, mediante
a avaliação positiva de cardiologista, a
quem tenha sofrido enfarte do miocárdio;
seja portador de um estimulador cardíaco;
sofra de anomalias da tensão arterial;
tenha sido submetido a angioplastia coronária ou a bypass coronário; tenha valvulopatia, com ou sem tratamento cirúrgico;
sofra de insuficiência cardíaca ligeira ou
moderada; apresente malformações vasculares».
Este ponto faz com que mais de um terço da
população portuguesa (mais de dois terços
na faixa etária acima dos 65 anos), que tem
a tensão arterial elevada, necessite de uma
avaliação por um médico cardiologista. Faz
também com que pessoas com antecedentes
de um enfarte do miocárdio, angioplastia ou
bypass entretanto tratados e que já tiveram
alta da consulta hospitalar tenham de voltar
à consulta de cardiologia e com que tenham
de ser enviadas pela primeira vez pessoas
com insuficiência cardíaca ligeira ou mode-

rada. Tudo isto sem existir qualquer razão
médica para que estas situações não possam
ser geridas adequadamente e com qualidade pelo seu médico de família. Haverá no
país capacidade para que todas estas pessoas sejam observadas numa consulta de
cardiologia do Serviço Nacional de Saúde?
Não há seguramente. Terão os condutores
de recorrer a consultas privadas? Para além
dos custos directos, quais serão os custos
indirectos em exames complementares de
diagnóstico desnecessários, prescrição de
medicamentos mais dispendiosos e perda de
tempo dos cidadãos? Tudo isto sem qualquer
benefício para a saúde do próprio ou aumentar a protecção dos restantes cidadãos.
«4.3 — Condutores do Grupo 2 — a avaliação deve ser ponderada com base em
parecer de cardiologista devidamente fundamentado em exames complementares, e
ter em consideração os riscos e perigos adicionais associados à condução de veículos
deste grupo».
Não sendo jurista, é-me difícil interpretar
a quem se aplica este ponto seguinte, mas
parece aplicar-se às pessoas já mencionadas no ponto anterior. Se bem que possa
ter implicações diferentes para a condução,
ser ou não condutor do grupo 2 não altera a
situação médica da pessoa. Isto é, a grande
maioria das pessoas com os problemas listados no ponto anterior é adequadamente
vigiada pelo seu médico de família e não
existe qualquer benefício (para si próprio ou
para a sociedade) de uma avaliação por cardiologista apenas porque são condutores do
grupo 2.
«5.2 — Condutores do Grupo 1 — é emitido
ou revalidado título de condução a quem
sofra de diabetes mellitus em tratamento
com antidiabéticos orais ou insulina mediante apresentação de relatório do médico
assistente que comprove o bom controlo
metabólico e o acompanhamento regular e
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cidade de condução. A maioria das pessoas
com formas ligeiras de trombocitopénia não
têm indicação clínica para qualquer tipo de
tratamento e permanecem assintomáticas.
A maior parte das pessoas a realizar tratamentos com anticoagulantes fá-lo por indicação de especialistas em medicina geral
e familiar, cardiologia, medicina interna,
neurologia, endocrinologia e outras especialidades. O envio das pessoas atrás mencionadas a uma consulta de hematologia é
desnecessário e até inapropriado atendendo
ao reduzido número destes especialistas que
existe no país.

que ateste que o interessado possui a adequada educação terapêutica e de autocontrolo».
A expressão “autocontrolo” do ponto anterior parece querer referir-se à auto-monitorização da glicémia capilar. Esta actividade,
praticada extensamente no passado, é desprovida de interesse na esmagadora maioria
das pessoas com diabetes tipo 2 (cerca de
90% dos diabéticos em Portugal) e há literatura científica que mostra poder ser causa de
maior incidência de depressão e ansiedade.
Assim, tem vindo a ser abandonada para a
generalidade dos diabéticos, sendo aplicada
em situações pontuais. Além disso, os custos
das fitas necessárias para esta auto-monitorização são muito elevados e desvia recursos
que poderiam ser aplicados em actividades
bem mais eficazes na redução das complicações da diabetes.
«5.3 — Condutores do Grupo 2 — deve ser
ponderada a emissão ou revalidação do título de condução a quem sofra de diabetes
mellitus em tratamento com antidiabéticos
orais ou insulina mediante apresentação de
relatório de diabetologista ou endocrinologista que comprove: não ter ocorrido qualquer episódio de hipoglicemia grave nos 12
meses anteriores; o bom controlo metabólico da doença, através da monitorização
regular da glicemia, pelo menos duas vezes
por dia e sempre que necessário para efeitos
da condução; que o condutor possui o controlo adequado da situação e a adequada
educação terapêutica e de autocontrolo e
que não existem outras complicações associadas à diabetes».
Tal como referido acima, o facto de alguém
com diabetes ser condutor de um veículo
do grupo 2 não altera a sua situação clínica
e não faz com que tenha de ser observado
por um endocrinologista ou diabetologista.
A esmagadora maioria dos diabéticos portugueses são adequadamente tratados e

vigiados pelo seu médico de família. Esta
exigência irá sobrecarregar as consultas de
endocrinologia e diabetologia no Serviço Nacional de Saúde e causar maior demora no
acesso por parte das pessoas que realmente
delas necessitam (aquelas com situações
mais graves e complicas em que o médico de
família necessita de apoio de uma consulta
especializada). A obrigatoriedade da monitorização da glicémia capilar para todos os diabéticos é, como se disse também acima, cientificamente errada e altamente dispendiosa.
«12.1 — Doença pulmonar obstrutiva crónica — é emitido ou revalidado o título
de condução a quem sofra de doença
pulmonar obstrutiva crónica desde que
apoiado em parecer médico da especialidade».
Novamente, a maioria das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica de gravidade ligeira ou moderada (que constituem
a larga maioria dos casos) é vigiada adequadamente pelo seu médico de família e não
necessita de ser observada por um médico
especialista em pneumologia, nem existe
capacidade para tal no Serviço Nacional de
Saúde.
«12.2 — Doenças hematológicas e onco -hematológicas — é emitido ou revalidado o
título de condução a quem sofra de anemia,
leucemia, leucopenia, linfoma, trombopenia, transtornos da coagulação ou em
tratamento com anticoagulantes mediante
a submissão a exame médico por hematologista e com parecer favorável».
Uma parte significativa da população do
sexo feminino em idade pré-menopausa
tem frequentemente formas ligeiras de
anemia. Uma minoria não desprezável da
população é originária de regiões (de Portugal ou do estrangeiro) onde são comuns
formas genéticas de anemia, quase sempre
com manifestações clínicas inexistentes ou
ligeiras e sem qualquer implicação na capa-

«12.5 — Outras situações — a carta ou licença de condução não deve ser emitida
ou renovada a candidato ou condutor que
sofra de afeção não mencionada nos números anteriores suscetível de constituir ou
provocar uma diminuição das suas capacidades para o exercício da condução com
segurança, exceto se fundamentado em
parecer médico da especialidade favorável.
Este ponto transmite a noção geral de que
qualquer avaliação médica só é adequada se
feita por um médico da especialidade a que a
doença se refere, esquecendo que em muitas
situações existem várias especialidades médicas que podem tratar a mesma doença e
que na maior parte dos casos a situação é
gerida pelo médico de família sem envolver
outros especialistas.
Os médicos são técnicos bem preparados e
conhecem os seus limites, pedindo sempre
que necessário o parecer de colegas de outras
especialidades aquando da emissão do atestado da carta de condução. Ao tornar obrigatórias avaliações de outros especialistas que
deveriam ser decididas pelo médico de família ou o médico assistente, esta legislação
vem criar situações de injustiça para com os
cidadãos e sobrecarregar o Serviço Nacional
de Saúde de actos desnecessários e sem fundamento técnico-científico. Este diploma
deveria prever a necessidade de avaliação
por médicos de especialidades específicas
apenas para situações cuja gravidade a isso
obriga ou quando o médico que emite o atestado tem dúvidas acerca da situação específica daquele condutor.
Certo de que não será a primeira prioridade
para o país, mas que este assunto poderá
merecer a atenção de V. Exas., subscrevo-me
com os melhores cumprimentos.
Daniel Pinto. n
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Quinta e sexta sessão de
“Do Médico para os
Médicos”

A CONTROVÉRSIA
ÉTICA E O APOGEU
DA CIRURGIA
A ética e a deontologia médica

estiveram sob reflexão na quinta
sessão do ciclo de conferências
“Do Médico para os Médicos,

Especificidades que interessam

à generalidade”. O neurologista
Rosalvo Almeida falou de

perspectivas principialistas e

utilitaristas na questão da morte
cerebral e concluiu haver ainda
controvérsia pública sobre esta

matéria. Já o professor Falcão dos
Reis, na sessão seguinte, revelou
algumas das mais recentes

novidades no tratamento cirúrgico
da miopia.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

Uma manchete do Jornal de Notícias
tornava público o caso de uma mulher
que estaria “em morte cerebral”, após ser
agredida pelo marido. Na mesma notícia,
porém, a vítima lutava “entre a vida e a
morte”, o que constituiu um bom exemplo para lançar a reflexão: “haverá controvérsia quanto à morte cerebral?”.
Para o neurologista Rosalvo Almeida,
aquele paradoxo é a prova de que a controvérsia sobre este tema existe no senso
comum, ainda que na comunidade científica não haja qualquer dúvida relativamente aos métodos que determinam a
morte cerebral.
Citando outro neurologista, Fernando
Pita, Rosalvo Almeida considerou que
esta polémica pode ter origem em questões como a tafofobia (fobia de ser enterrado vivo) ou o mito do dador vivo.
“São factores emocionais, fruto da falta
de informação da população e de algum
sensacionalismo dos media”, esclareceu.

Determinar, em rigor, a morte cerebral do
ponto de vista técnico e não sob necessidade ética ou filosófica é o caminho a
seguir.
Contudo, a esta perspectiva contrapõe-se
a dos “principialistas puros e duros” que
colocam em causa o valor declarativo da
morte sob o ponto de vista jurídico. Rosalvo
Almeida deu o exemplo de um artigo publicado na página da Ordem dos Advogados pelo jurista João Oliveira Geraldes, que
levantava questões de constitucionalidade
na determinação da morte cerebral total,
ou da morte do tronco cerebral, quando
enunciadas isoladamente. “É incontestável
afirmar que a construção do sistema declarativo da morte não é livre. O princípio da
dignidade de pessoa humana e o princípio
da inviolabilidade da vida humana são pilares estruturantes da nossa Comunidade,
impondo que tal construção do sistema se
faça com respeito pelo princípio in dubio pro
vita (na dúvida, a vida)”, pode ler-se no artigo do jurista. “Estamos perante um debate
controverso, que parece opor os principialistas aos utilitaristas. Se os principialistas
são perigosos pelo seu fundamentalismo e
não têm flexibilidade de raciocínio, os utilitaristas também são perigosos porque valorizam a utilidade final dos actos e esquecem
os princípios”, sublinhou Rosalvo Almeida.
Como dirigente do Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida, o neurologista reforçou que os critérios de morte
cerebral definidos são “inequívocos” e deviam, sob o ponto de vista ético, ser usados
“univocamente” na legislação. Publicados
em 1998, incluem condições prévias como o estado de coma profundo, a ausência de respiração,
o conhecimento de causa e a exclusão de outras
causas como base de verificação. Acresce a escala
de Glasgow, a prova de apneia para aferir a ausência
de respiração espontânea e a ausência de reflexos
dependentes do tronco cerebral.
Rosalvo Almeida aproveitou para esclarecer a audiência sobre o protocolo de actuação em caso de suspeita ou confirmação de morte cerebral. O primeiro
passo a dar é conversar com a família, esclarecer
quais os procedimentos a fazer e o significado de
morte cerebral. Num segundo nível, caso se mantenham medidas terapêuticas como a ventilação assistida que sejam necessárias a outro doente vivo, o
que há a fazer é dar vida a outra pessoa e informar a
administração dessa realidade. No terceiro e último
procedimento, em caso de oposição da família, o
médico pode ter de recorrer ao tribunal para suspender a ventilação.
A conclusão, para o orador convidado, é que “controvérsia entre os profissionais não parece haver,
mas a verdade é que ela existe”, baseada em fundamentos que “são anteriores à ciência”. Caberá ao
médico saber agir com responsabilidade.
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CIRURGIA
DA MIOPIA É
CONSENSUAL
Falcão dos Reis, professor catedrático da
Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP) foi o convidado da sexta
sessão, realizada a 28 de Setembro. O especialista em oftalmologia abordou os desenvolvimentos mais recentes ao nível da
cirurgia de correcção da miopia, conhecida como Lasik.
Esta intervenção, que substituiu na última
década a Queratectomia Fotorefractiva
(vulgo PRK), consiste num procedimento
semelhante ao da sua antecessora - dar
uma nova cobertura à córnea através de
uma fotoablação a laser – mas após o corte
de uma fina lamela da córnea. “No dia seguinte, o doente tem uma visão completa e
um conforto total”, assegurou o convidado.
Após um vídeo de demonstração em
tempo real, Falcão dos
Reis elencou as condições
necessárias para que um
doente possa ser submetido ao Lasik: ter mais de
18 anos, ter uma refracção estável e não ter uma
espessura de córnea demasiado fina (limite mínimo de 500 micra). Outras condições incluem,
segundo o especialista,
a profissão do doente – a
cirurgia não é aconselhável a profissionais que forcem, por exemplo, a visão
nocturna – e a gestão de
expectativas: “a cirurgia
Lasik serve para abandonar os óculos, não serve
para arranjar casamentos
ou emprego”, esclareceu.
Apesar de ser uma intervenção minor e, respondendo à pergunta
da sessão, “consensualmente aceite”, a cirurgia
é susceptível de provocar
complicações. A mais temível, observou o professor da FMUP, é a ectasia.
“A cirurgia promove um
adelgaçamento da córnea.
Se, por ventura, este for
exagerado resulta numa
fragilização da córnea
e numa perda de visão

muito acentuada”, explicitou. O docente sublinhou,
todavia, que este perigo está minimizado dado que
estão definidos com rigor quais os factores de risco
e a probabilidade de se concretizar com base em
princípios como a curvatura, a espessura residual
(aquela que fica após a cirurgia), a idade, a espessura prévia da córnea e o total de dioptrias a tratar.
Quem não poder ser objecto de uma cirurgia Lasik
só tem uma opção alternativa: a colocação de uma
lente intraocular. Esta cirurgia, segundo Falcão dos
Reis, “é semelhante à técnica usada para a cirurgia
da catarata”. No grupo em que há mais probabilidades de se recorrer a esta segunda via estão os
doentes com mais de seis dioptrias, com olho seco
ou córnea demasiado delgada. Sobre este último
critério, coloca-se ainda a condição de ter profundidade suficiente na câmara interior para colocação
da lente intraocular.
No final, o convidado foi instigado pela audiência
a aprofundar a questão da ectasia, nomeadamente
tendo em conta a possibilidade de obrigar a um
transplante de córnea. “No limite será a única solução”, respondeu, exemplificando que “um doente ir
para uma cirurgia com a promessa de que vai durar
um minuto e depois acabar num transplante é trágico”. No entanto, nem
todos aqueles que sofrem
de ectasia acabam num
transplante. “Há a possibilidade de tratar com
uma lente própria e com
radiação ultravioleta”,
concluiu. n

próximas sessões

26 OUT

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

30 NOV

A CIRURGIA ESTÉTICA IRÁ SER
PEDIDA POR TODA A GENTE?

28 DEZ

ESTAREMOS TODOS
CONDENADOS A TER UM
CORAÇÃO MECÂNICO?
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Notícias

CENTRO DE CONVÍVIO

Casa Luz Soriano

Dentro de alguns meses

vai ganhar forma um novo
espaço, junto aos jardins
da Casa do Médico, que irá
preencher uma lacuna na

oferta de lazer e cultura da
Secção Regional do Norte

NOVO
ESPAÇO DE
EXCELÊNCIA
DA SRNOM

da Ordem dos Médicos. O Centro de Convívio

– Casa Luz Soriano, cuja construção arrancará

em breve, é visto como um espaço de grandes
potencialidades e que vai contribuir para estreitar os laços entre as diversas gerações de
médicos nortenhos.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
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ste novo espaço, que ficará instalado
numa residência contígua à Casa do Médico, foi projectado pelo atelier portuense
ARQX e vai privilegiar uma série de espaços de lazer e de bem-estar distribuídos pelos dois
núcleos do edifício: aquele que já existe e constitui
a “casa-mãe” e um novo bloco de piso térreo que irá
ampliar toda a estrutura para nascente.
O arquitecto responsável pelo projecto, Miguel
Meirinhos, encara-o como “uma reconstrução e
não uma recuperação”. “Uma recuperação implica
manter aquilo que existe e recuperá-lo na íntegra”,
justifica-se, sublinhando que a proposta passa por
“reconstruir totalmente o interior do edifício e

ampliá-lo com um novo
bloco”. “O edifício mantém as características de
época, ainda que seja
totalmente renovado”,
conclui.
Miguel Meirinhos considera que a principal
dificuldade sentida na execução da proposta foi
“articular aquilo que se devia manter e o que se
devia quase destruir ou abdicar”, exemplificando
com a ligação entre o edifício existente e o núcleo
que nascerá de raiz: “teríamos um acesso a uma
escadaria, de pedra, para fazer a ligação entre o
novo e velho. Optamos por fazer uma
ligação totalmente nova e abdicar do
que já existia”. Além desta alteração,
o arquitecto recorda a necessidade de
“tornar o edifício 100% acessível”, já
que este funciona em três pisos e todos teriam de garantir acessibilidade
“a qualquer pessoa com mobilidade
mais condicionada”. Neste particular
será instalado um elevador que fará a
ligação entre os diferentes espaços.

A PENSAR NOS
MENOS JOVENS...,
MAS TAMBÉM PARA
O MAIS JOVENS

Assinatura do contrato de
empreitada do Centro de

Convívio - Casa Luz Soriano,
27 de Julho de 2012.

O projecto contempla a
criação de uma grande
biblioteca no piso superior do edifício antigo,
salas de estar e de leitura,
um espaço para a medicina física e reabilitação,
um ginásio, um balneário e uma cozinha. Um
conjunto de valências que, segundo
Marlene Lemos, dirigente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, “trará muitas potencialidades aos utilizadores”. “Este projecto
resulta de uma oportunidade identificada pela anterior direcção do Conselho Regional para instalar o nosso
centro de convívio. Será um espaço
aberto a todos os médicos da nossa
região, sobretudo para os mais velhos
mas que pretendemos que seja apelativo também para os mais jovens”,
sugeriu.
O arranque da construção do Centro
de Convívio – Casa Luz Soriano está
previsto para o mês de Outubro, com
um prazo de conclusão aproximado
de 180 dias. n
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EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE MARIA JOSÉ OLIVEIRA

O triunfo
da cor
É abstracta, mas luminosa. Emotiva e colorida. A obra de Maria José Silva (Mizé) esteve
na primeira quinzena de Julho na Casa do
Médico e não passou despercebida pela sua

enorme expressividade. A autora revelou-se

uma militante da imagem alegre e positiva,
em contraste com o cinzentismo e a melancolia que tantas vezes irradiam da arte contemporânea.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

C

ores quentes, intensas e luzidias são,
aparentemente, uma extensão da personalidade de Maria José Oliveira.
Mizé, como é conhecida nas artes, mostrou-se de sorriso aberto na apresentação da exposição que trouxe à Casa do Médico e revelou-se uma
apologista da pintura como veículo “de expressões
alegres e positivas”.
Com um conjunto de trabalhos muito amplo, a pintora reuniu uma amostra fiel e representativa da sua
obra em que são claras as influências contemporâneas de carácter abstracionista. Para Mizé, o traço
arrojado das suas telas transmite “maior liberdade
de imaginação” e a necessidade de “extravasar emoções e sentimentos”. No entanto, a artista natural
de Oliveira de Azeméis sentiu o apelo recente pela
imagem figurativa. “Por razões familiares, estive
nos Açores e deixei-me apaixonar por aquelas paisagens”, justifica com o tom inevitável de quem não
evitou retratar, com relativa fidelidade, a Lagoa das
Sete Cidades ou a vista sobre o Porto Formoso.
Artista plástica por vocação, Mizé sentiu o interesse pela pintura despertar cedo, ainda em idade
escolar, depois de um programa extracurricular em
que abordavam técnicas rudimentares. “A partir daí
sonhei sempre que haveria de aprender a técnica.
Apesar de não ter formação em Belas-Artes, tentei
sempre aprender, frequentei um curso de arte e
mais recentemente fiz um curso de história de arte

contemporânea”, relata. Hoje a pintura ocupa uma
grande parte do seu dia-a-dia, especialmente após
a aposentação. “Pinto regularmente, mas também
sou dona de casa e por isso há sempre um ou outro dia em que não é possível. Custa-me muito”,
ressalva.
No currículo, Maria José Silva conta já com mais
de 20 anos de actividade, 50 exposições colectivas
a nível nacional e mais de 70 a nível internacional,
tendo passado entre outros países por Espanha,
Alemanha, Itália, Áustria, Rússia, Argentina e Uruguai. A exposição na Casa do Médico foi a sua 8.ª
mostra individual. n
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EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE BRUNO LOUREIRO

Pintar
com o fogo

P

“O QUE EU FAÇO É INCENDIAR A
TELA, LITERALMENTE”
Quis fazer algo inovador e incendiou, propositadamente, as suas pinturas. Foi a forma de

se destacar e atribuir sentido ao impulso artístico manifestado desde jovem e desenvolvido ao mesmo tempo que explorava a criatividade como futebolista. Bruno Loureiro

mostrou estes e outros pormenores da sua

obra entre 15 e 30 de Julho na Casa do Médico.
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

egar fogo às telas parece coisa mais próxima do vandalismo do que das artes
plásticas. Na pintura de Bruno Loureiro
é a essência de cada novo trabalho. “Não
há uma razão específica para o fazer. Queria fazer algo distinto, marcar a diferença e surgiu esta
ideia do fogo. Já existiam trabalhos de projecção
de fogo sobre as pinturas para ganhar texturas,
mas o que eu faço é incendiar a tela, literalmente”,
explica.
Apesar de já ter destruído por completo uma pintura, o jovem matosinhense usa esta técnica de
forma controlada uma vez que o óleo não é inflamável. “Faço-o em praticamente todas as telas e o
resultado tem tido um bom feedback”.
O lado incendiário dos trabalhos de Bruno Loureiro é apenas um traço estético diferenciador. O
sentido da sua obra está mais explícito quando
desenha a grafite rostos carregados de crianças,
ou pinta bocas seladas com cadeado. “Esses elementos têm um pouco a ver com o meu lado profissional, já que trabalho na Misericórdia e todos
os dias tenho contacto com casos graves do ponto
de vista social”, justifica.
A sua ligação à pintura começou quando percebeu que havia “algo mais forte” dentro de si do
que apenas o talento para o desenho. Foi jogador
de futebol durante 15 anos e, em paralelo, desenvolveu a apetência para as artes como autodidacta,
algo que gosta manifestamente de invocar sobretudo depois de um elogio que recebeu de um professor de Belas-Artes. “Perguntou-me que escola
tinha frequentado e eu respondi que nenhuma.
Aconselhou-me a não frequentar escolas porque
a criatividade não é ensinada por ninguém”. Apesar de não fazer formação, Bruno confessa gostar
de “ouvir os mestres” quando tem oportunidade
de os conhecer. “Procuro tirar partido daquilo
que me transmitem, embora nem tudo seja útil”,
observa.
Uma das considerações que acha não valer a pena
é quando o aconselham a ter um estilo particular.
“Porquê haveria de o fazer? De ter um estilo sempre igual? Não pinto por obrigação, pinto aquilo
que quero e aquilo que sinto. E se as pessoas gostarem, óptimo”. n
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Restos com sentido

“Atlantic Waste”
EXPOSIÇÃO DE FERNANDO CARBALLA

Durante o mês de Agosto, os despojos

do Atlântico Norte amararam

na galeria da SRNOM para uma

Fernando Carball a
Villanueva é natural de
Pontevedra. Iniciou os seus
estudos de Belas Artes em
Tenerife e licenciou-se na
Faculdade de Belas Artes
de Madrid. Frequentou
cursos de gravura na Faculdade de Belas Artes de
Pontevedra.Realizou já
perto de 3 dezenas de exposições, incluindo em Portugal (Guimarães, 2004; Lisboa, 2011).
O currículo do artista, obra e contactos estão disponíveis em
http://fernandocarballa.com/.

singular exposição do artista

plástico galego, Fernando Carballa.
O autor, munido de uma intenção
ecológica, transformou em arte
os objectos que o mar rejeitou.
O alerta ficou bem explícito: o
homem deve ser mais célere
a conservar aquilo que a
natureza lhe oferece.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
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orais, crustáceos, moluscos, espinhas,
redes de pesca.
Desperdícios de vária ordem, com origem atlântica, foram
cravados em tela por
Fernando Carballa
para prestar aquilo
que designa por
“uma homenagem
ao mar”: “estive a viver muitos anos em
Madrid, no interior,
mas sempre adorei o
mar. Quando regressei a Pontevedra quis homenageá-lo, não com uma
pintura convencional ou com um desenho qualquer, mas fazendo algo autêntico e original”. A mostra “Atlantic Waste” foi o resultado deste impulso.

Além de um tributo, a exposição serviu de manifesto contra as agressões que diariamente o homem inflige ao meio ambiente. Fernando Carballa
deu um exemplo próximo, na sua terra natal, em
que uma fábrica de celulose despeja resíduos para a
ria há 50 anos. “Imagine-se a quantidade
de mercúrio que ali
foi depositada. É
quase irrecuperável. Não obstante,
continuamos a comer coisas que saem
dali”, adiantou, justificando um pouco
a estética ecológica
dos seus trabalhos.
“Aquilo que procuro
transmitir é somente
a necessidade que
temos de cuidar daquilo que é nosso”,
acrescentou.
O tipo de obras apresentadas na galeria
do Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM, são algo incomuns no portfolio
criativo do galego. A
fusão de múltiplos
elementos, a composição quase artesanal
dos trabalhos foram
características exclusivas desta exposição. “Estes trabalhos
são, de facto, uma excepção na minha carreira.
Procuro fazer sempre algo diferente, incluindo materiais novos, mas a minha estética é sobretudo a
pintura”, admitiu Fernando Carballa.
A expor pela primeira vez na cidade do Porto, o
artista plástico foi convidado por dois amigos portugueses – Óscar Alves e Domingos Oliveira – para
o fazer na SRNOM. “Já tinha cá estado há dois anos
numa exposição e gostei muito do local. É muito
acolhedor”, confidenciou. n
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MARIA DA ANUNCIAÇÃO SEABRA
“Traços e Pontos”

ARTESANATO DE
PRECISÃO
Duas imagens tão tipicamente portuguesas, o azulejo e os

Antiga secretária bancária, Maria
da Anunciação desenvolveu desde
bordados, constituíram o núcleo da exposição que Maria
cedo o gosto pelos trabalhos manuda Anunciação Seabra colocou na galeria da SRNOM, de 4
ais. Em criança exercitava os seus
a 18 de Agosto. Um conjunto de trabalhos tradicional, nem
talentos nas férias de Verão, na Praia
do Carvoeiro, em Lagoa, esculpindo
por isso menos interessante e criativo, de alguém que se
conchas do mar em formas diversas.
apaixonou tardia mas convictamente pelas artes.
Só após uma vida de trabalho e a
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
inércia resultante da aposentação é
que se voltou para as artes. “Pouco
tempo depois de me aposentar fiquei
com a casa vazia, vazia de filhos,
vazia de trabalho e ‘entrei em parafuso’. Fui para um atelier de artes
decorativas e aprendi a técnica do
falso vitral, mais tarde a pintura a
acrílico e a óleo e a iniciação no azulejo. Apaixonei-me por isto”, revela.
A pintura em azulejo constitui uma
parte significativa do seu portefólio,
embora demonstre maior afecto pela
minúcia do bordado, verdadeiro
trabalho de precisão que lhe ocupa
muitas horas do tempo livre. “Para
ter uma ideia, fazer 10 mil pontos
significa 1 hora de trabalho contínuo. Tenho aqui
aria da Anunciação Seabra confessou
trabalhos com 100 mil pontos”, explica. O rigor nos
não ter muito jeito para expor publibordados é de tal maneira perceptível que não fica
camente o seu trabalho. Em feiras
muito claro, a olho nu, se o que está dentro da molde artesanato, por exemplo, recorre
dura são linhas e pontos ou uma pintura. “Ninguém
a uma estratégica para contrariar a timidez: “levo a
diz que é um bordado”, confirma. “É um trabalho
minha nora, que é vendedora de automóveis, e está
muito gratificante e torna-se uma paixão de tal mamais à vontade neste aspecto”. Em Agosto, todavia,
neira grande que entramos pela noite dentro e nem
desafiou a resistência e trouxe à SRNOM os azulejos
nos apercebemos do passar das horas”. n
e bordados que reuniu em “Traços e Pontos”.

M
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EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE LUDMILA

No
domínio do
fantástico
Ludmila veio à SRNOM mostrar a sua

reuniu é uma compilação
de muitos anos de trabaarrojada pintura de inspiração fantáslho e de várias técnicas:
tica. De 1 a 15 de Setembro, a artista russa
óleos, aguarelas, pastéis
expôs uma colectânea de personagens e
e “apontamentos”. Ludmila apresentou-se como
ambientes bizarros que não deixou ninuma pintora “inspirada na
guém indiferente perante a forte expericorrente Fantastic e Imagiência visual proporcionada.
naire”. Algo que associamos mais às artes cineTexto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
matográficas e literárias e
menos à pintura, mas que
resulta numa experiência
visual intensa e fortemente
impressiva.
Para Ludmila, o género
fantástico na pintura “é o
reflexo de uma abordagem
transformada da realidade
através de um espelho
curvo, de onde saem as
personagens”. E personagens com um gosto refinado, estética arrojada
e uma ironia subtil em
quase todas elas. O “realismo mágico” é um dos
subgéneros que a criadora
mais segue e para o qual
mais inspiração obtém na
vida quotidiana. “Além
da realidade”, acrescenta,
“servem de fontes de inspiprimeira impresração a mitologia, a poesia,
são quando se
o teatro e a música”.
contacta com o
Ludmila esteve, pela priuniverso de Ludmeira vez, com um a expomila é a de que entrámos
sição na Casa do Médico.
no domínio da ficção.
Nascida na Rússia em
Uma realidade sonhada com figuras de estranhos
1958, estudou desenho e pintura na Escola de Arte
contornos, modos e propósitos. Arlequins, dade Florença. Fixou-se em Portugal em 1991, onde
mas de espadas, cabeças ornadas com esculturas
também frequentou oficinas de arte na Cooperarococós.
tiva Árvore sob orientação do mestre Albuquerque
A exposição que a artista plástica, nascida russa
Mendes e de Irene Ribeiro. É membro do Núcleo
mas radicada em Portugal há mais de 20 anos,
Português de Arte Fantástica - UTOPIA. n

A
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FÉLIX SIMÕES
ANTECIPA EM TELA A LIGAÇÃO
ENTRE O PORTO E GAIA
A união que muitos anseiam foi consumada
na pintura de Félix Simões. “PortoGaia” foi

o título escolhido pelo ilustrador e designer
gráfico para a exposição que trouxe à Casa

do Médico, entre 1 e 15 de Setembro. Um conjunto de paisagens da urbe portuense, onde
se projectavam os elementos mais familiares
e pitorescos.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

Quem vem
e atravessa o rio

A

pintura de Félix Simões confunde-se
com o Porto. Estão
por lá todas as referências
mais ou menos instantâneas, mas todas obrigatórias, da mui nobre cidade:
os clérigos, os rabelos, o
elétrico para a Foz, o casario da Sé. Até um protótipo
humano da Ribeira por lá
anda, a vaguear de boné e
manga cava.
Este artista plástico, nascido e criado em Lisboa,
com passagem por Moçambique e paragem a Norte,
atravessou o Douro para recriar os cenários da
baixa e estreitar as margens do rio. “Escolhi PortoGaia como título da exposição pela simples razão
de que vivo em Gaia e retrato o Porto. Apesar de
não gostar muito de fazer paisagens urbanas, gostei
de produzir estes trabalhos porque é uma zona que
aprecio”, explicou.
Nesta exposição, que já esteve patente no auditório
Municipal de Gaia, Félix Simões varia entre as paletas mais quentes e luminosas e outras mais frias,
graníticas. “Não é intencional”, assumiu, trata-se
apenas do gosto circunstancial, ou do estado de
espírito.
O autor, de resto, é um espontâneo da pintura. Após
uma formação de base na Escola António Arroio, em
Lisboa, começou a trabalhar essencialmente como
ilustrador e designer para a indústria publicitária.

“Isto é uma extensão do meu trabalho, nem sequer ligo muito a exposições para lhe ser sincero porque
o faço por gosto, essencialmente, e
não com o intuito de vender”, sublinhou. Independentemente de ligar
ou não, Félix Simões garantiu ter
gostado da quinzena que passou na
Casa do Médico e prometeu voltar,
quem sabe, com outras paisagens
em mente. n
Félix Simões
Nasceu em Luanda, em 1939. Estudou na Escola de Artes
Decorativas António Arroio onde teve como mestres e
amigos nomes como Jardim Portela, Mestre Domingos
Alves ou Mestre Marecos. Participou em várias exposições colectivas antes de se deslocar para Moçambique
em 1960 para cumprir serviço militar. Em Lourenço Marques, actual Maputo, trabalhou em publicidade como
ilustrador e designer gráfico. Manteve uma intensa actividade no campo artístico com exposições em vários
locais emblemáticos da capital moçambicana: Galeria
Náuticos, Núcleo de Arte, Rádio Clube. Conviveu com Maluda, Bertina Lopes, José Barros, entre outros.
Em 1973 regressou a Portugal, fixando-se em Lisboa como
designer gráfico e publicitário na Philips. Mais tarde veio
para o Porto, onde trabalhou na agência Opal. Nos anos
90 dedicou-se em exclusivo às artes plásticas e tem a
sua obra distribuída por colecções particulares no Brasil,
Venezuela, EUA e um pouco por toda a Europa.
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Exposição de fotografia de
Carlos Manuel Ferreira

Encantos do
Minho

Os encantos do Alto Minho, desde a icónica paisagem de
Vila Nova de Cerveira, à Casa da Boega em Gondarém,

constituíram o núcleo essencial da exposição de fotografia
de Carlos Manuel Ferreira. A mostra esteve patente na
SRNOM de 16 a 30 de Setembro.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

O

cervo domina a paisagem das obras de
Carlos Manuel Ferreira. Professor de
música e fotógrafo acidental, o
convidado da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) deixou-se há muito encantar pela beleza do Alto Minho e
pelo símbolo de Vila Nova de Cerveira, desenhado pelo mestre José
Rodrigues. “Já o fotografei muitas
vezes, mas desta vez achei que estava em condições excepcionais de
luminosidade”, justifica, olhando a
fotografia.
A fotografia paisagística é a que
mais gozo proporciona ao portuense e onde se sente mais à vontade. “É, de facto, o que mais me
agrada. Consigo encontrar detalhes, ângulos de visão menos convencionais e é basicamente isso
que me motiva a fotografar. Nunca
fui muito de captar pessoas, gosto
mais de fazer o meu próprio roteiro”, acrescenta.

No conjunto de trabalhos que trouxe à galeria da
SRNOM, destacava-se, além do símbolo de Cerveira, um outro elemento do património minhoto: a
Casa da Boega. “É um antigo solar, hoje conhecido
como Hotel da Boega, com recentes recantos que
me parecem bastante interessantes e que fotografei
exaustivamente”.
Carlos Manuel Ferreira começou na fotografia na
casa dos 20 anos, por brincadeira, mas nunca expôs
os seus trabalhos até há cerca de um ano. A percepção sobre o seu próprio trabalho mudou e a exposição na SRNOM foi já a terceira neste curto espaço
de tempo. “Sempre procurei fazer séries temáticas,
mas fazendo um juízo crítico e selecionando algum
material achei que seria capaz de mostrar alguma
coisa daquilo que fazia”, esclarece.
Pouco adepto da manipulação digital, o fotógrafo
respeita “aquilo que a máquina regista no momento”. Interessa-lhe fundamentalmente “a luz, o
enquadramento e o ângulo de focagem”. Se possível
na paisagem natural minhota. n
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MANUEL RIBEIRO
“I NEED SPACE”

Algo
completamente
(in)diferente
Contrariar o cinzentismo, ser abertamente “naïf”, “primário” e
“infantil”, obedecer a uma espécie de complexo Peter Pan, usar e

abusar de materiais diferentes. Estas e outras premissas constituem
o núcleo de valores onde se posiciona a obra de Manuel Ribeiro, um

artista plástico de grande originalidade que expôs na Casa do Médico as suas obras de pintura e
escultura entre 30 de Setembro
e 18 de Outubro.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

A

capacidade criativa de Manuel Ribeiro
é torrencial. Nas ideias, na forma de as
descrever, no discurso desalinhado e,
desde logo, na quantidade de trabalhos
que produz, dado que se dedica à arte diariamente.
“Sou analista de risco, mas trabalho na banca por
acidente, porque é isto que me realiza. Não imagina
as centenas de trabalhos que tenho para expor”,
começou por dizer, justificando assim o título da
exposição: “‘I need space’, porque já não tenho espaço suficiente para tanta coisa”.
Aquilo que trouxe à galeria da SRNOM e à Casa
do Médico é uma amostra bem impressiva da sua
obra. Na pintura destaca-se a profusão de símbolos,
de cores e de elementos gráficos que impactam a
vista e sugerem múltiplos sentidos. Na escultura, há
trabalhos mais sóbrios ainda que domine a fusão de
materiais tão díspares quanto o vinil, as resinas ou
as tampas de plástico.
Manuel Ribeiro considera o homem e o mundo
cinzentos. Por isso procura “dar um pouco de cor à

nossa realidade”, assumindo-se “muito naïf, primário e infantil”. “Sou um pouco como Peter Pan, sem
vontade de crescer porque se calhar não vale a pena.
Aliás, cada vez vale menos a pena”, acrescenta, deixando a certeza de que “as pessoas podem gostar ou
não, mas indiferentes não ficam”.
O artista plástico é uma espécie de romântico da
vanguarda. Encara o trabalho como um passatempo e confessa não procurar realizar dinheiro
com a arte, apenas realizar-se a fazer aquilo que
gosta. Por outro lado, não se revê em estereótipos da
crítica especializada e defende que a arte “deveria
ser apreciada por crianças”. “São mais honestas.
Tantas vezes, em vez de se fazer uma apreciação
pura, questiona-se quem é o artista, qual o currículo e com quem trabalhou. É uma abordagem
incorreta”, considera.
A criatividade, para Manuel Ribeiro, deve ser exercida sem concessões. “Este é o meu mundo, as regras sou eu que as imponho e é aqui que me sinto
bem. Se as pessoas dão o valor é um acréscimo,
mas não faço isto para me expor ou projectar”, confessa. Neste sentido, o pintor e escultor procura
diferenciar-se a cada nova empreitada, explorando
o limite dos materiais e da sua própria concepção.
“As bases de trabalho são loucas. Gosto de tirar
proveito máximo e tentar perceber onde podemos
ir com os materiais”, justifica, acrescentando que
a teoria do “fio condutor”, para si, não faz muito
sentido. “Um tipo que durante uma vida inteira faz
o mesmo género de obras deve uma grande seca”.
Para conhecer melhor o artista e a sua obra consulte
http://paintingmanuelribeiro.blogspot.pt n
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3º Ciclo de Cinema da SRNOM

Seria difícil imaginar um contexto mais

apropriado do que o actual para reflectir

sobre “O Poder, a Mudança e o Efémero”. A
volatilidade com que se constroem e desmantelam as redes de poder, as transições

políticas e as transformações sociais delas
decorrentes, foram matérias esmiuçadas ao

longo do 3.º Ciclo de Cinema organizado na

Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) com cinco clássicos intempo-

rais. A organização fez um balanço positivo
do evento e pretende continuar a projectar
cinema na casa dos médicos.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

Cinema
para os tempos
que correm

F

ilmes que não se podem ver apenas uma
vez, que “a cada olhar acrescentam algo de
novo, mesmo relembrando algo antigo”,
verdadeiros “tratados de ciência política,
actuais em qualquer época ou circunstância”. Estas
foram as premissas que o coordenador, António
Vieira Lopes, definiu na programação do 3.º Ciclo
de Cinema da SRNOM. O resultado foi a escolha
de um tema profundamente actual – “O Poder, a
Mudança e o Efémero” –
e cinco filmes iconográficos: Citizen Kane, Ivan
Groznyj, Julius Caesar, Il
Gattopardo e Kagemusha.
Todos os filmes proporcionaram diferentes ângulos de abordagem sobre
o mesmo tema comum.
Desde a influência exercida pelos media na sociedade contemporânea
em Citizen Kane, ao tacticismo político retratado
em Julius Caesar e Il Gattopardo. Para o conhecido cirurgião Fernando
Reis Lima, que marcou
presença em todas as
sessões, existem, no entanto, pontos de contacto
entre todos eles: “o que se
verifica nestas películas
é que o poder foi sempre ocupado da mesma
maneira, com nuances
próprias de cada época”.
Para este cinéfilo convicto
“os homens mostravam a
sua violência ou candura
conforme as épocas, mas
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Manuel Quintas, membro
da Comissão Consultiva de
Actividades Culturais e de Lazer
da SRNOM, esteve no programa
Porto Alive do “Porto Canal”, em
18 de setembro, para apresentar
o 3.º Ciclo de Cinema.
Num estilo muito próprio, o
dirigente convidou o público
a comparecer e sugeriu, em
especial, que a classe política
visionasse os filmes, com um
intuito pedagógico.

quando estão na contingência de alcançar o poder
são capazes de tudo”.
Uma das sessões que mais espectadores movimentou foi a projecção de Il Gattopardo (O Leopardo,
em português), de Luchino Visconti, curiosamente
o filme mais longo de todo o ciclo. O antigo membro
da Comissão Consultiva de Actividades Culturais e
de Lazer, Bernardino Castro, esteve presente na sessão e considerou o filme “uma realização extraordinária”. “Se tiver que estabelecer uma comparação
entre aquilo que é o cinema actual e o cinema desta
época, sente-se uma grande diferença do ponto de
vista da grandiosidade da realização e da interpretação”, acrescentou.

O médico internista, “ignorante de
cinema” confesso, também encontrou neste filme referências sociais e
políticas fortes: “esta história mostra
algo que é característico nas sociedades de todos os tempos: a forma
como as pessoas se estabelecem no
poder e são capazes de contornar as
dificuldades, às vezes mais, outras
vezes menos avessos à mudança”.
“Quem tem mais idade, já assistiu a muitas mudanças de poder e
sabe reconhecer esta característica”,
sublinhou.
Também a propósito de Il Gattopardo, Reis Lima dissertou sobre
as diferentes formas da “tomada de
poder” de cada tempo e considerou
que “aquilo que se fazia violentamente em Ivan Groznyj, hoje faz-se
com a elegância e a subtileza deste
filme”. “Aqui [em Il Gattopardo], o
protagonista preferia estar na sombra mais do que dar a cara pelo poder, porque quem está na sombra
controla as pessoas e quem controla
as pessoas é quem tem o poder”. “Tiramos muitas lições neste ciclo”.

MAIS TERTÚLIA

“Adepto de ambientes intimistas”,
António Vieira Lopes, coordenador
deste 3.º Ciclo de Cinema organizado pela Comissão Consultiva de
Actividades Culturais e de Lazer da
SRNOM, não se mostrou desiludido
pelo facto de a afluência às sessões
não ter sido a esperada. A justificação, acredita, está
na diversidade de oferta cultural existente na cidade
do Porto e “na época que vivemos, que não ajuda”.
De qualquer forma, o dirigente considerou, no final, tratar-se “de uma iniciativa interessante e que,
de ano para ano, vai chamando mais pessoas”. “Este
ano, por exemplo, tivemos gente jovem nas sessões,
o que é de enaltecer”, acrescentou.
Apesar de todas as circunstâncias, Vieira Lopes fez
um balanço globalmente positivo da iniciativa e
demonstrou intenção em continuar com os ciclos
de cinema na Ordem dos Médicos, preferencialmente com uma componente mais forte de tertúlia.
“No seio da comissão de cultural vamos pensar,
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“O que se verifica nestas
películas é que o poder
foi sempre ocupado da
mesma maneira”
Fernando Reis Lima

“…filmes que a cada olhar
acrescentam algo de novo,
mesmo relembrando algo
antigo”
António Vieira Lopes

certamente, nesta questão e estamos a pensar noutras formas de continuar a projectar cinema. Uma
das alternativas seria estar num ambiente mais
acolhedor, talvez na Casa do Médico, que criasse
uma outra facilidade para as pessoas conversarem
e discutir os filmes. Não queremos nada com um ar
académico, mas há uma certa timidez nas pessoas
que talvez tenhamos de vencer”.

Citizen Kane

Na mansão
inóspita e semi-abandonada, o
magnata Charles Foster Kane
morre em profunda solidão,
mur mura ndo
a palavra “Rosebud”. Poderá
uma só palavra
resumir a vida
tod a de um
homem? É a questão a que o jovem repórter Jerry
Thompson procura responder, entrevistando todas
as personalidades que conviveram com Kane.
Thompson vai desfiando um novelo complexo
com um início imperfeito e revelador, em que uma
criança é obrigada pela mãe a abandonar o lar para
receber uma educação mais capaz. A narrativa prossegue em registo flashback, de extrema intensidade,
em que os acontecimentos se precipitam até Charles
Foster Kane se tornar num poderoso homem dos
media, capaz de transformar o mais anónimo folhetim no jornal de maior tiragem nos EUA.

A uma vertiginosa carreira profissional, contrapõe-se a mais enfadonha vida pessoal e um casamento
de circunstância com a sobrinha do presidente
americano. Segue-se a tentação da política, como
extensão do seu poder financeiro. A candidatura de
Kane é destruída ao ver denunciada publicamente
uma relação extraconjugal com uma aspirante a
cantora. O sensacionalismo jornalístico é o início e
o fim do seu poder.
O jovem prodígio Orson Welles teve em Citizen
Kane o seu projecto mais ambicioso e mais bem-sucedido, com uma sublime reflexão sobre o poder
da comunicação social. O filme, cuja inspiração evidente na figura de William Randolph Hearst, pioneiro do yellow journalism, sempre foi negada pelo
realizador, é considerado por muitos cinéfilos como
o melhor filme de sempre. André Bazin chamou-lhe
“a crença no renascimento do cinema”.

Ivan Groznyj, Parte I

Ivan Chetvyorty
Vasilyevich, arquiduque de
Mo s covo, autopr o c l a m a - s e
czar de todas as
Rússias perante
a uma audiência
de senhores feudais – os boiardos. Num tenso e
acintoso discurso de coroação, reforça a intenção
em unificar os povos russos e desafia o poder dos
boiardos.
Ivan casa-se com a princesa Anastasia Romanovna
e a celebração do casamento é interrompida pela
notícia de que as casas feudais estavam a ser incendiadas. O czar acalma a população que, entretanto,
se acerca do palácio, no entanto, é vítima de uma
provocação do povo tártaro que o incita a fazer um
favor à comunidade cometendo suicídio. Precipita-se o conflito com os tártaros e o condado de Kazan
acaba por ser conquistado.
No regresso a Moscovo, o czar adoece gravemente e
a sua morte torna-se um dado adquirido nos corredores do poder. A luta pela sucessão é liderada pela
tia de Ivan, Efrosinia, que procura afastar o sucessor
ao trono, Dmitri, e impor o seu filho, Vladimir.
A conspiração na corte adensa-se até à surpreendente recuperação de Ivan IV. A perda da czarina,
Anastasia, num envenenamento desenhado por
Efrosinia, coloca-o em dúvida perante as suas convicções religiosas e a real capacidade de liderança.
Submete-se, então, a um exílio táctico em Alexandrov, esperando o momento certo em que o povo o
reclamaria de volta para liderar o país.
Ivan Groznyy, Parte I, é a primeira fracção da inacabada trilogia que Estaline encomendou a Sergei
Eisenstein. Não obstante o conturbado contexto
político em que foi criada, é uma intensa e grandiosa criação cinematográfica que reflecte a complexidade de um poder absoluto e a (ainda maior)
dificuldade em assegurá-lo.
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Julius Caesar

Após a guerra
civ il travada
com Pompeu,
Júlio César converte-se num
ditador vitalício
e concentra em
si o poder de decisão sobre os destinos de Roma.
A conduta de César gera a desconfiança da aristocracia romana, zelosa das suas liberdades e com
receio de uma ambição cada vez mais presente no
discurso do líder. A conspiração sobe de tom e, em
plena sessão do Senado, nos idos de Março de 44 a.
C., César é derrubado pelos seus pares e executado
pelo general Cássio e pelo seu filho adoptivo Brutus.
Após a morte de Júlio César, o general Marco António, velho aspirante ao poder, agita as massas contra
os conspiradores que assassinaram o “pai da pátria”.
Num discurso tão arrebatador quanto demagógico,
António elogia Brutus e simultaneamente questiona
os argumentos que o levaram a desconsiderar César. Insinua que tem em seu poder o testamento
de César e incendeia a assembleia, o que obriga os
conspiradores a fugir.
Conquistada a simpatia do povo, Marco António
forma com Otávio e Lépido o chamado segundo
triunvirato. O projecto de poder fica completo na
batalha de Filipos, onde o exército de António, numericamente superior, derrota os republicanos liderados por Cássio e Brutus.
Julius Caesar é uma adaptação da obra homónima
de William Shakespeare. Joseph L. Mankiewicz
conseguiu surpreender na versão cinematográfica
pela dimensão de intriga política que conseguiu
transmitir e, desde logo, por reunir um soberbo
conjunto de actores.

Il Gattopardo

Sicília, 1958.
No período da
unificação italiana, Don Fabrizio, o príncipe de Salina
assiste ao enfraquecimento da sua aristocracia perante a ascensão
burguesa. Desapontado pelo comportamento do
filho Francesco, Don Fabrizio concentra os seus
afectos e a sua esperança em manter o status social
no sobrinho Tancredi.
Tancredi, porém, parece mais inclinado para juntar-se às tropas revolucionárias de Garibaldi em
Palermo e apoiar a unificação do que em estar perto
de Salina. Don Fabrizio ultrapassa o choque e procura salvaguardar a sua família patrocinando o casamento de Tancredi com Angelica Sedara, filha de
Calogero Sedara, um burguês rico que o velho aristocrata despreza mas que serve momentaneamente
os seus intentos.

O casamento legitima uma relação de conveniência:
nobres e burgueses unidos numa inevitável transição de poder. O Príncipe de Salina chora quando
confrontando com a morte de uma era, mas retira-se com a certeza e o alívio de que as mudanças não
trazem rupturas.
Il Gattopardo, adaptação do romance homónimo de
Giuseppe Lampedusa, é um retrato brilhante de Luchino Visconti sobre o período histórico do nacionalismo italiano e o confronto entre uma sociedade
amorfa e decadente e uma sociedade em ruptura.
O filme tornou-se um clássico absoluto do neorrealismo italiano, construindo uma complexa teia
dramática centrada na figura de um protagonista
moralmente enfraquecido.

Kagemusha

No século XVI,
no decurso da
guerra civil no
Japão conhecida
como o Período
Sengoku, os chefes dos clãs aspiravam à conquista de Quioto, a capital na época, e à
consequente tomada de poder no país. Entre os clãs
mais importantes encontram-se três rivais: Shingen
Takeda, Nobunaga Oda e Leyasu Tokugawa.
Em 1572, Shingen marcha em direcção a Quioto.
Nobunaga e Ieyasu unem-se para o impedir, mas
são derrotados. Shingen cerca o castelo Noda e após
dois anos de cerco e de luta intensa é ferido mortalmente. O último desejo do grande guerreiro é assegurar que a sua dinastia perdure. Ordena então aos
seus conselheiros que a sua morte seja ocultada por,
pelo menos, três anos, que os domínios deles sejam guardados para que se mantenha o clã Takeda
unido e no poder. É então escolhido um ladrão
comum com ascendentes nobres para tomar o seu
lugar, devido à incrível semelhança que tem com
Shingen. O desejo é então cumprido e, para que os
inimigos não ataquem e as tropas se mantenham
motivadas, o sósia é devidamente treinado e toma o
seu lugar como chefe do clã.
Kagemusha, o ‘guerreiro sombra’, é tratado ao longo
de três como o genuíno líder, capaz de incutir moral
às suas tropas e vencer conflitos. Todos acreditam
na reencarnação, excepto os conselheiros mais íntimos de Shingen. Progressivamente, Kagemusha vai
requintando a sua personagem, apreendendo os detalhes que constituíam a personalidade de Shingen
e mantendo os adversários vigilantes e distanciados.
Kagemusha – A Sombra do Guerreiro é uma obra
desmedida, composta por inesgotáveis adereços
técnicos, cénicos e visuais. O seu sentido político
baseia-se nos códigos de honra em que se sustentavam as relações de poder entre os clãs e os guerreiros samurais. Mais popular e reconhecido no estrangeiro do que no seu país, Kurosawa venceu com
Kagemusha a sua única Palma de Ouro no festival
de Cannes (1980). n
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NA SRNO
MBRO…
EM NOVE LO DE CINEMA
NOVO CIC

JOSÉ DUARTE

fitas com jazz

3 fitas com as quais se pretende a apreciação das relações
de jazz com fitas e de fitas com jazz. O início será para esta
afirmação: entre cinema e jazz, jazz é prejudicado!
São duas artes quase da mesma idade, ambas inseridas no
século 20 e ambas norte-americanas e que não se dão lá muito
bem. Apresentaremos 3 exceções
ao conflito.
fitas com jazz são outra Música
Música e fitas que se devem ouver

a banda é sonora?
a banda em si - não em si nem fá mas nela própria - se é
sonora?
Vou pensar em tecla alta. Será que banda com sons (entre eles
os de Música para além dos sons articulados pelas atrizes e
respetivos atores e mais outros ruídos que fazem os objetos ter
sons abstratos que na realidade todos juntos só apanham os
espectadores que se distraem com pipócas) é sonora per si?
Sonoros somos todos nós e precisamos de banda para nada
desde que cumo eu ao escrever, os sons dos dedos nas teclas
por cá fiquem.
É bom pensar errado que seja e dá sempre um pequeno prazer
pensar que também não há nem pequeno nem grande prazer
que seja sonoro. O prazer - isto sim - empresta sons a quem os
pratica, dá a ouvir e ouve.
nem as bandas rock ou militares são sonoras!

02 Nov

Belarmino

Fernando Lopes, 1964

16 Nov

Kansas City

aqui há muitos anos numa floresta deserta uma árvore grande
e frondosa mesmo muito frondosa tombou
história antiga que é útil saber
a queda de uma árvore numa floresta deserta não é sonora soa
a nada não é vista
e cai depressa ou devagar?
ou à velocidade à qual estamos habituados?
e a gravidade é desrespeitada?
as árvores morrem de pé!
(peça de teatro Alejandro Casona - 1903-1965 - refugiado
da ditadura de Franco - em 1946 escrita em Buenos Aires
– Argentina)

Clint Eastwood, 1988

as bandas existem para ter som, som que é-lhes gravado e de
vazias passaram a ter som
não há bandas sonoras há bandas com sons
e já agora o termo bandas: noutros tempos as bandas com sons
estavam sincronizadas (quando estavam…) com as imagens
e esta assunto dá para escrever muito mais até se chegar a
Sinatra ser dobrado em castelhano em Espanha para não
serem utlizadas legendas que cortam os planos acabando
assim com trabalho (mal) remunerado e prejudicar o ensino
prático da língua estrangeira a muitos ou poucos espectadores

Sessões às
21h no CCC

«é da prática que surgem as ideias justas»
chairman Mao

Robert Altman, 1996

29 Nov

Bird

Tertúlia e apresentação
das sessões por:
JOSÉ DUARTE

e o resultado final foi um empate tendo alinhado de um lado as
fitas com legendas e do outro as fitas sem legendas
sou apoiante do sem legendas
merecíamos ter ganho…
isto tudo sem concordar com a realidade tuguesa
aqueles que sabem línguas e não precisam de legendas que até
os prejudicam
aqueles que não são capazes de ler as legendas passadas em
velocidade de fórmula um e aqueles que são analfabetos e são
ainda muitos…
vantagem do jazz: é um esperanto uma linguagem musical
universal
todos gostamos dela
para os que não gostam dela ou deliberadamente a não
conhecem para uns paciência revolucionária ou para os outros
‘impaciência revolucionária’…
até jazz
joseduarte@ua.pt
www.jazzportugal.ua.pt
27 agosto 2012
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RECITAL DA
MASTERCLASS
DE GABRIELLA
MORIGI

A Secção Regional do

Norte da Ordem dos

Médicos (SRNOM)

voltou a associar-se à Masterclass da soprano
italiana Gabriella Morigi, acolhendo no dia
8 de Julho o espectáculo que encerrou esta
acção de formação.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

A

pós uma primeira masterclass concluída no
auditório do Centro de Cultura e Congressos, em Março, alguns dos alunos que nela
participaram voltaram a convidar Gabriella Morigi
para uma nova acção de formação especializada em
compositores italianos. Dessa forma, proporcionaram a mais de uma dezena de cantores líricos não
profissionais um aperfeiçoamento técnico com a
soprano, ao longo de uma semana de trabalho. No
final, os melhores foram escolhidos para colaborar

em breve com a Orquestra do Norte.
A cumprir a sua terceira masterclass em
Portugal, Gabriella
Morigi reconheceu
o talento e o entusiamos dos formandos e
admitiu que “o nível atingido foi muito elevado”.
Desejando as maiores felicidades a todos os participantes, a cantora, natural de Turim, sublinhou a
possibilidade de alguns chegarem ao patamar do
profissionalismo.
Gabriella Morigi
Natural de Turim, onde se diplomou em canto com a classificação máxima, Gabriella Morigi destacou-se ao longo
da sua carreira como intérprete de Verdi. Mais recentemente dedicou-se ao ensino, leccionando nos conservatórios de Novara e Cesena e sendo orientadora de várias
masterclasses internacionais. n

58

Cultura

A

recta final do 2º ciclo
“Jazz na Ordem” começou com o tributo a Herbie Hancock, um dos
mais populares e influentes músicos
do Jazz actual. Na penúltima sessão,
o combo da Escola de Jazz do Porto
composto por Luís Baptista na trompete, Ricardo Moreira no piano, Daniel Gomes no contrabaixo e Daniel
Tércio na bateria interpretou alguns
dos temas mais conhecidos do pianista e compositor norte-americano,
como “Cantaloupe Island”, “Maiden
Voyage”, “And What If I Don’t” e
“Dolphin Dance”.
“Um camaleão do Jazz”, como o
apresentou Diogo Madureira, Herbie
Hancock foi um autor vanguardista
que procurou fundir o Jazz com
elementos de rock, blues e música
electrónica. “A forma como quebrava
com as linguagens tradicionais do
Jazz foi bastante controversa na
década de 60 e acabou por não ser
muito bem aceite pelos próprios músicos”, acentuou o convidado para
a apresentação. Hancock, contudo,
foi um protegido de Miles Davis que o considerava
como “estando um patamar acima dos restantes
pianistas da época”.
A versão 2012 do Jazz na Ordem terminou em
grande com o tributo a John Coltrane, comentando
pelo crítico e divulgador musical, José Duarte. Autor da rubrica de rádio mais antiga no nosso país
– “Cinco minutos de Jazz”, actualmente a passar
na Antena 1, “Jazzé” Duarte como fez questão de
se apresentar deixou, num estilo muito próprio, a
sua visão sobre aquele que considera ser uma das
“cinco maiores referências de sempre” deste género
musical, a par de Louis Armstrong, Duke Ellington,
Charlie Parker e Miles Davies. “Se os conhecermos

2º CICLO
“JAZZ NA ORDEM”
CHEGOU AO FIM

«Trane
e o Camaleão»
Final em grande no 2.º Ciclo “Jazz na Ordem”. A

presença de José Duarte, conhecido radialista
e divulgador deste género musical, animou a
derradeira sessão do evento, no tributo a John

Coltrane. Antes, houve Herbie Hancock num
evento que primou pela grande afluência do

público e que deixou a organização amplamente satisfeita. No virar de página, em Novembro há mais Jazz… com cinema.
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
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PLENA SATISFAÇÃO

ficamos a conhecer 99,9 por cento do que há a saber
sobre jazz”, comentou.
Na sua última aparição no auditório da SRNOM,
a Escola de Jazz do Porto apresentou-se com um
combo constituído por Lígia Borges Silva (flauta),
Luís Castro (voz e bombardino), Ricardo Moreira
(piano), Filipe Monteiro (contrabaixo) e Miguel
Sampaio (bateria). “Mr. Day”, “Countdown”, “Impressions”, “Giant Steps”, “Up Agains’t The Wall”
e “26-2” foram alguns dos temas de John “Trane”
Coltrane que compuseram o alinhamento.

Esta segunda série de concertos de Jazz pretendeu,
segundo o seu principal dinamizador, Rui Rodrigues,
apresentar, “de uma forma
descontraída”, uma parte “da
história e evolução deste conceito musical”. Numa breve
retrospectiva, o elemento da
Comissão Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer
revelou que “a satisfação pelo
evento é plena”, valorizando
“o entusiasmo com que a população médica acedeu ao
evento”. “Os objectivos foram
integralmente cumpridos.
Mobilizamos muita gente e o
ciclo foi ao encontro do objectivo central da comissão
cultural que é unir e divulgar a cultura, de uma forma
abrangente”.
Rui Rodrigues aproveitou o
sucesso desta iniciativa para
apresentar um novo evento
no calendário cultural da
SRNOM em que o Jazz volta
a ser protagonista, ainda
que num plano bastante diferente do habitual. “Surgiu
a ideia de criar um conceito
inovador, em que propomos
explorar a possibilidade de
duas formas de arte díspares
se conjugarem em harmonia.
Para isso seleccionaram-se
fitas de cinema nas quais o
Jazz se inclui como cenário”,
aprofundou o dirigente. O
produto deste conceito é o
“Fitas com Jazz”, com estreia
marcada para o dia 2 de Novembro. A organização
selecionou três filmes-conceito para explorar este
casamento – Belarmino, Kansas City e Bird (ver
programa na página 56) – e conta, uma vez mais,
com a colaboração de José Duarte na apresentação e
comentário das obras.
“Fitas com Jazz”, para Rui Rodrigues, permitirá ao
espectador confrontar a expressão musical e a expressão cinematográfica e questionar a respectiva
importância para a fruição final. “Qual das duas
impera? A banda é sonora ou o som pode ter imagem? As sensações visuais imperam sobre as auditivas?”. n
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concerto pela

ORQUESTRA
DO NORTE

A CELEBRAÇÃO
DA MELODIA

A voz
própria da
Música
Num alinhamento escolhido ao detalhe

pelo maestro José Ferreira Lobo, a Orquestra do Norte celebrou a “voz da música” no

já tradicional concerto de Verão da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos

(SRNOM). Strauss, Puccini e Korsakov, entre outros mestres da melodia, envolveram a numerosa assistência numa tarde-noite memorável.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

U

m louvor à música e uma celebração
da sua ‘voz’: a melodia. Foi este o sentido atribuído pela Orquestra do Norte
(ON) ao concerto de Verão deste ano
nos jardins da Casa do Médico. Uma vez mais, o
público respondeu afirmativamente e preencheu
todos os lugares disponíveis na plateia.
Liderada por José Ferreira Lobo, a ON privilegiou
diversas linguagens musicais no alinhamento procurando “exaltar em conjunto os sentidos que a
música erudita nos acende”. Do júbilo das valsas
vianenses de Johann Strauss II, à melancolia de
Manon Lescaut de Puccini; das Zarzuelas de Manuel
de Falla às “mil e uma noites” de Scheherazade. O
espectro das emoções foi propositadamente transversal no intuito de provocar os estímulos mais
contrastantes.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Comissão de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM promoveu
este que é já considerado “o célebre concerto da
Ordem” pela ON. Isso mesmo foi sublinhado pelo
representante da Associação Amigos da Orquestra do Norte, Joaquim Valente, ao considerar “ser
um evento de referência” no plano anual de actividades da orquestra. O representante aproveitou
a ocasião para prestar homenagem a António Requixa, médico de Coimbra e dirigente histórico dos
Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra,
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recentemente falecido. “Foi
um homem que sempre nos
apoiou e que esteve sempre
connosco nas anteriores apresentações na Ordem dos Médicos”, justificou.

CELEBRAR A VIDA QUE
CONTINUA
Por parte da secção cultural
da SRNOM, Manuel Quintas
destacou o crescimento que
o evento registou desde o começo em 2010. “Continua a
surpreender-me o facto de estar tanta gente presente, com
este entusiasmo. Foi o terceiro
ano consecutivo, para o ano teremos o quarto com toda a certeza e conseguir manter este ritmo, esta tradição, associados a um projecto
cultural é simplesmente espectacular”, observou.
O dirigente considerou o concerto de 2012 um momento “marcante” que simbolizou, em sua opinião,
“a celebração de estarmos vivos, de que o universo
e o cosmos continuam”, recordando uma breve passagem da obra “Danúbio Azul” no alinhamento.
“Lembra-nos a Odisseia no Espaço de Kubrick e a
aventura humana que esse filme relata”, reforçou. n

Johann Strauss II
O Morcego, Abertura
Giacomo Puccinni
Manon Lescaut, Intermezzo
Johann Strauss II
Contos dos Bosques de Viena Op.325
Enrique Granados
Goyescas, Intermezzo
Manuel de Falla
A Vida Breve, Prelúdio e Dança
Nikolai Rimsky-Korsakov
Capricho Espanhol, Op.34
Johann Strauss II
1001 Noites, Intermezzo
Nikolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, “Festa em Bagdad Naufrágio do Barco nas Rochas”
Johann Strauss II
Uma Noite em Veneza, Abertura
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Modinhas e Fados
A MÚSICA DO
SÉCULO XVIII
POR ISABEL CALADO
E MÁRCIO ROSA

mais populares e simpáticas para o ouvido como
a seguidilla em Espanha, a ariette em França ou a
canzonetta em Itália. Em Portugal, a “moda” e, mais
tarde a “modinha”.
Uma e outra, acredita-se, deram origem ao Fado depois de se terem libertado dos bailes da corte e instalado nos bairros típicos de Lisboa. Isabel Calado
adverte, no entanto, para a necessidade de “mais
investigação” no sentido de confirmar essa proveniência apesar dos sugestivos títulos de algumas das
composições apresentadas como “Raivas gostozas”
ou “Fui me confessar”.
Além da portentosa voz de Márcio
Uma médica, cravista e
Rosa, o cravo voltou a ter honras
de protagonista quando Isabel
especialista em Música
Calado o associou à origem da
Antiga. Um tenor, com
canção portuguesa: “estamos haformação na prestigiada
bituados a ligar o fado à guitarra
portuguesa mas é muito curioso
Guildhall School of Music
pensar que no início não foi bem
and Drama de Londres.
assim e que os instrumentos de teIsabel Calado e Márcio
clas tiveram algum peso na construção das canções”.
Rosa, respectivamente,

proporcionaram, no passado dia 16 de Setembro,

uma viagem à música na

corte portuguesa do século XVIII com o original

ORIGEM
DA CANÇÃO
PORTUGUESA

concerto “Modinhas e
Fados”.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

N

uma Sala Braga bem
composta, em tarde
luminosa de final de
Verão, Isabel Calado
proporcionou uma breve aula
sobre o instrumento em que se
especializou. Perceber a história do cravo, os seus
componentes e diversos timbres foi, mais do que um
acto de cortesia da intérprete, um belíssimo lançamento para as composições que se seguiram.
O que se seguiu foi um conjunto de canções populares designadas de “modas”, surgidas no século
XVIII em ambiente de ruptura social. “O paradigma
das artes começa a alterar-se com a ascensão da burguesia. Enquanto a aristocracia e a corte cultivavam
um tipo de música baseado na mitologia grega, a
nova classe social começou a encarar as artes como
forma de entretenimento”, explicou Isabel Calado.
Foi neste contexto que surgem na Europa músicas

Márcio Rosa

Isabel Calado

Tem-se apresentado ao cravo e ao órgão como solista e integrada em grupos de música de câmara e orquestras
em diversos pontos do país e no estrangeiro. Concluiu a Licenciatura em
Música, variante instrumento, ramo
Cravo na Escola Superior de Música de
Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
em 2006. Concluiu o Mestrado em
Ensino da Música na Escola das Artes
da Universidade Católica do Porto
em 2011. Trabalhou com músicos de
renome especializados em Música
Antiga como G. Leonhardt, K. Haugsand, C. Cerasi, T. Charlstone, Cremilde Rosado Fernandes, Giampaolo
di Rosa, J. Ogg e Ch. Banchini. Está a
concluir Doutoramento em Ciências
Musicais na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa. É professora de Cravo
no Conservatório de Música do Porto.
Paralelamente exerce Medicina sendo
especialista em Patologia Clínica.

Completou, com Mérito, a Licenciatura em Música (Bmus
Honor) na Guildhall School of Music and Drama (GSMD),
Londres, Reino Unido, em 2009. Integrou diversos agrupamentos vocais em Portugal e no Reino Unido. Em
2010 iniciou o curso Cultural Policy and Management na
School of Arts; esta faz parte da City University, Londres.
Em Março de 2010 abriu a empresa de consultoria estratégica Ideas, Innovation and Developement (IID) Ltd, e
em Julho de 2012 a Symbiont Relations Ltd. Para os próximos 5 anos, Márcio da Rosa planeia completar um Curso
de ópera e um MBA, assim como terminar os presentes
programas empresariais e abrir mais empresas no Reino
Unido e em Portugal. n
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MÚSICA BOÉMIA
A soprano Eduarda Melo e o

Cancões
de Cabaret

De Paris
a Nova Iorque

O

copo de whiskey na
borda do piano denunpianista João Tiago Magalhães
ciava ao muito público
trouxeram as “Canções de Cabapresente no auditório da SRNOM
o que estava para vir. O ambiente
ret” ao auditório da SRNOM, no
boémio e levemente vagabundo
passado dia 4 de Outubro. Numa
dos bares parisienses. Ou novacomposição teatralizada, o dueto
-iorquinos. Eduarda Melo, a jovem
soprano, com um vestido de alças
convocou os maiores clássicos do
semelhante ao de Ute Lemper (cégénero para revisitar os ambienlebre pelas suas interpretações de
tes noctívagos de Manhattan e
composições de Kurt Weill), iniciou o espectáculo com Youkali,
Montmartre.
um célebre tango do compositor
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
alemão.
As “Canções de Cabaret” prosseguiram num espectáculo bem
estruturado, de toque dramático
e teatral q.b., despretensioso.
Standards familiares como “Tell
me the truth about love”, de Benjamin Britten, ou
“Summetime”, de Gershwin, acrescentaram dinâmica ao concerto que, no final, se revelou uma
agradável surpresa e um bom motivo de visita para
quem se deslocou à SRNOM na véspera do feriado
de 5 de Outubro.
Este espectáculo, segundo a intérprete Eduarda
Melo, nasceu no icónico Café Guarany, no coração
da cidade do Porto. O ambiente gerado na primeira
apresentação sugeriu à soprano e ao pianista João
Tiago Magalhães o dos clássicos cabarets e a ideia
ganhou forma. “Já trabalhamos juntos há sete anos
e este tem sido, sem dúvida, o programa mais solicitado”, confessou o João Tiago.
A escolha do repertório,
de acordo com o pianista,
Eduarda Melo
deveu-se à relativa proxiEduarda Melo é natural
midade que estabelece com
de Braga, onde iniciou
o público. “É um tipo de
os seus estudos musimúsica interessante porque
cais, no Conservatório
faz a ponte entre a música
de Música Calouste
ligeira e erudita. Não deixa
Gulbenkian. É licende ser uma nem outra, mas
ciada em canto pela
tem o melhor de ambas”,
Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo
acrescenta. Eduarda Melo,
do Porto na classe da professora Fernanda Correia.
Frequentou vários cursos de Técnica e Interpretação
por sua vez, valoriza o lado
Vocal. Tem colaborado como solista com diversas
dramático na interpretação
orquestras. Fez parte do Estúdio de ópera da Casa
que “expressa com mais
da Música do Porto (2000-2006). Recentemente fez
convicção aquilo que se
de Despina na ópera Cosi fan tutte (Jan. 2012; Lisboa,
canta”.
S. Carlos), de Berginella/Ninetta na ópera Perichole
No final do concerto os dois
(Mar. 2012; Limoges), foi 1.ª Dama na ópera Die Zaumúsicos elogiaram a acúsberflote (Jun. 2012; Marselha) e participou na opera L’
tica do auditório e manifesIppolito (Set. 2012; Ambronay). Em Novembro estará
taram intenção em regresde novo em Lisboa, no S. Carlos, a fazer de Norina na
sar à casa dos médicos. n
ópera Don Pasquale de Donizetti.
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Médico Licínio Poças reuniu
mais de 700 expressões
numa só obra

O LIVRO DOS
LUGARES-COMUNS
«Ter alma até Almeida», «Segredos
É um livro, como o próprio título da obra inde Polichinelo», ou «Voltar a ovelha
dica, para folhear, ler e
ao Aprisco». Expressões que formam
aprender alguma da hislugares-comuns e que, de tão repetitória dos nossos lugares-comuns. Sob a chandamente usadas na linguagem oral,
cela da editora Arcádia,
saltam de geração em geração e transo médico Licínio Poças
formam-se quase que em verdades
acaba de lançar «Vade-Mécum* de Lugaresabsolutas. E porque «Roma e Pavia
-Comuns», uma obra
não se fizeram num dia», o médico
inédita em Portugal,
apresentada no dia 29
Licínio Poças, após dois anos de pesde Setembro, no Centro
quisa exaustiva, conseguiu reunir
de Cultura e Congresno livro «Vade-Mécum* de Lugaressos da Secção Regional
do Norte da Ordem dos
-Comuns», que agora partilha com o
Médicos. “É um livro
público, mais de 700 expressões que
muito útil e proveitoso”,
nos transportam não apenas para os
classificou o poeta Arnaldo Saraiva, no moseus significados, mas também para a
mento da apresentação
sua origem histórica.
da obra.
Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia António Pinto
A ideia tem anos, melhor
dizendo, tem décadas.
Recuando no tempo e trazendo até hoje memóinteressante dirias passadas, pode dizer-se que, assim que abriu o
vulgá-los”, justiseu consultório privado, Licínio Poças, especialista
fica Licínio Poças.
em Medicina Interna e Reumatologista, natural da
Mas não de uma
Madalena, em Vila Nova de Gaia, fez jus ao seu
forma simplista. O verdadeiro trabalho, aquele que
espírito coleccionista e começou a registar algumas
seria o suporte para valorizar e tornar a simples
das “frases feitas” que ouvia dos doentes. Um hobby
recolha numa mais-valia para os apaixonados do
que repetia sempre que viajava pelo país, o que sigtema, ainda estava para vir. Dois anos foi o tempo
nificava estar perante uma prática transversal, não
que precisou para as pesquisas bibliográficas que
só aos diferentes tipos de população, como às várias
foram, inclusivamente, além fronteiras. “Algumas
áreas geográficas.
expressões são marcadamente brasileiras e tive váOs tais anos passaram, os registos estavam feitos e
rias pessoas que me ajudaram a procurar e a doquando se reformou da função pública hospitalar
cumentar sobre a origem destes lugares-comuns”,
depressa se apercebeu que tinha conseguido reunir
sintetiza o Reumatologista. Por isso, publicar este
mais de 700 lugares-comuns. “Durante bastante
livro foi, também, “um acto de cidadania, sobretudo
tempo, fui anotando e arquivando lugares-comuns.
dirigido a pais, educadores, estudantes, jornalistas
Ultrapassei as sete centenas e considerei que seria
e comunidades imigrantes”.
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«Vade-mécum»: “Pequeno
livro de informação para consulta rápida sobre determinados temas ou questões.
Vade-mécum é uma expressão latina que significa, literalmente, vem comigo, e é usada
para indicar ajuda ou auxílio
prestados intencionalmente”.
«Varões de Plutarco»: “Homem probo e íntegro com relevantes serviços prestados à
comunidade. Plutarco (45-125)
foi filósofo, prosador e grande
biógrafo de figuras ilustres e
benquistas, romanas ou gregas, figuras essas por isso denominadas varões de Plutarco”.
«Vitória de Pirro»: “Vitória
conseguida com tantas perdas
que mais se assemelha a uma
derrota. O general grego Pirro
de Épiro (318-272 a.c.), após
vencer um exército romano
em Asculum (279 a.c.), mas
sofrendo enormes baixas, exclamou para os seus ajudantes:
mais uma vitória como esta e
estamos perdidos”.
«Voltar a ovelha ao Aprisco»:
“Concorda com ideias ou factos com que anteriormente se
discordou. «Aprisco» é o nome
dado ao local onde se recolhem
as ovelhas para se abrigarem
ou serem ordenhadas e é reconhecida a maneira ordeira e
disciplinada como o fazem”.
«Ter alma até Almeida»: “Possuir muita coragem, firmeza de
ânimo e orgulho em favor de
uma justa causa. Este grito de
guerra traduz feitos heroicos
do povo de Almeida, aldeia histórica de Portugal na fronteira
raiana com Espanha, principalmente na revolta que conduziu
a restauração da independência, em 1640, e nas invasões
napoleónicas a partir de 1810.
A sua praça forte é considerada
como uma obra-prima da engenharia militar barroca”.
«Segredo de Polichinelo»:
“Alguma coisa que é suposto
ser segredo, mas que todos já
sabem. Polichinelo é a figura
popularizada pelo teatro de
fantoches (corcunda, nariz
adunco, peito disforme) representando uma imagem popular, preguiçosa e muito astuciosa, que muda muitas vezes
de opinião”.

Dos «lugares-comuns», uns mais comuns – «Dá
Deus as nozes a quem não tem dentes» –, a outros
menos conhecidos, como «Varão de Plutarco» ou
«Vitória de Pirro», Licínio Poças apresenta centenas
de expressões que fazem parte da nossa cultura,
apesar destas mesmas expressões serem muitas
vezes renegadas pela literatura, ou até pelo jornalismo. “Existem duas correntes. Uma que considera
que os lugares-comuns são uma mais-valia, porque tornam
a nossa língua mais
rica e interessante.
Outra que considera
que a utilização de
lugares-comuns não
é tão intelectual. Pessoalmente, identifico-me com a primeira
corrente. Temos um
óptimo exemplo televisivo. O Dr. Marcelo
Rebelo de Sousa é
um grande utilizador
dos lugares-comuns”,
aponta.
Na cerimónia de lançamento de «Vade-Mécum* de Lugares-Comuns», o poeta
e ensaísta Arnaldo
Saraiva – responsável pela apresentação
do livro – lembrou
que “há séculos que
os lugares-comuns
são verdades”. Mas
podem ser, também,
“fonte de divertimento e criação”. Por
isso, elogiou, citando
o escritor renascentista António Ferreira:
“Não fazem mal as musas aos doutores”.
A cerimónia ficou ainda marcada por um conjunto
de personalidades que, de uma forma descontraída e informal, falaram sobre histórias que tiveram
origem no uso de alguns lugares-comuns. Eugénio Santos, professor da Faculdade de Letras da U.
Porto, Poças Martins, professor da Faculdade de
Engenharia da U. Porto, José Silva Ferreira, médico
e professor na Faculdade de Letras da U. Porto, Hernâni Gonçalves, ex-preparador físico do FC Porto e
comentador desportivo, e Maria José Vieira, médica
pediatra, foram os convidados desta sessão. n
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OS TEMAS DA
MEDICINA, DOS
MÉDICOS E DAS SUAS
PRÁTICAS, COMO
TODA A GENTE
SABE, SEMPRE
CONSTITUÍRAM
FONTE INESGOTÁVEL
DA CARICATURA E
DO HUMOR.

Tenho para mim que um qualquer retrato,
ou relato referente ao ser humano, onde
não exista, nem uma pincelada que seja,
de Humor, é um trabalho desfocado, incompleto, imperfeito, pois falta-lhe uma
fatia muito significativa da “figurinha”
(que frequentemente descamba em “figurão”) e, pior ainda: a total ausência de humor no ser humano pode criar condições
para ocorrerem grandes desgraças, que é
coisa que já temos de sobra e, por isso, urge
evitar ao máximo.
A este propósito posso afiançar que, por
exemplo, confraternizar, ainda que esporádica e irregularmente, com colegas
de idades ligeiramente mais avançadas
que a nossa (coisa pouca, de cerca de uma
dúzia de Primaveras) e ouvir, das suas
bocas, os relatos de alguns episódios das
suas próprias experiências clínicas, ou
até dos mais recuados tempos da Faculdade, ainda como alunos, tem sido, para
mim, de um prazer intelectual inexcedível. Exagerando, e ironizando, apetece
mesmo sentenciar: vale a pena chegar a
idades provectas para surgirem oportunidades de poder ouvir Mestres como estes, mesmo que não seja em anfiteatros,
mas sim em espaços exíguos como o de
um modesto restaurante “da linha”, junto
ao mar. Muitas daquelas peripécias, algumas incríveis, são verdadeiros episódios
de Humor, autênticas delícias para um

espírito curioso e crítico, e não
apenas para médicos. E quando
relatadas no decorrer de um almoço, adquirem um sabor ímpar: entre o de uma sobremesa
antecipada, ou o de um néctar
enebriante… a escolher conforme aos gostos de cada um.
Os episódios, e as respectivas
circunstâncias ambientais e
temporais, a que os colegas se
referem, bem analisadamente,
poderão transformar-se num estilo peculiar de reconstituir a História tanto do
Ensino Médico como da própria Medicina
que então se praticavam na cidade. Nessa
base, poderão, por isso mesmo, encaixar-se, muito bem, dentro daquele sub-título,
que encimou outros trabalhos anteriores
nesta mesma Revista, e que rezava assim:
“Para Uma História Médica Portuense”.
Só que, desta vez, observada com lentes de
algum humor.
Os temas da Medicina, dos médicos e das
suas práticas, como toda a gente sabe,
sempre constituíram fonte inesgotável da
caricatura e do humor.
Estou ciente que as possíveis explicações,
que as há seguramente, dos porquês de
um tão curioso quanto intrigante fenómeno terão que se estribar na existência
de centros e circuitos neurológicos próprios, sobre os quais seria interessantíssimo discorrer, mas, por ora, não podemos
enveredar por aí. Este não é o púlpito, nem
o momento, para tais sermões. Desta vez,
só nos vamos interessar pelos relatos das
histórias contadas pelos colegas.
Por outro lado, todos sabemos, também,
que há múltiplas formas de Humor: desde
as mais grosseiras e banais, até às mais
finas, delicadas; desde as mais óbvias e
explícitas, até às mais subtis. Creio mesmo
que estas últimas, as mais subtis, constituem uma forma elevada de inteligência

humana, e cultivá-las é um exercício altamente saudável e recomendável, e, evidentemente, serão as únicas para aqui
chamadas.
Assim, inspirado em todos os considerandos anteriores, vamos dar hoje início
nesta revista, tão afortunadamente baptizada de «Nortemédico», a esta rubrica
encimada com o título mais simples que
poderá haver: RECOBRO, um espaço de
recuperação de forças, da obtenção do re-equilíbrio... dos humores internos, temporariamente alterados.
*
Vamos, então, começar com um exemplo bem original e demonstrativo do que
acabamos de dizer: um tipo de humor elegante, subtil, irónico, inteligente, da autoria do médico Rogério Ribeiro. Trata-se
de um verdadeiro inédito que chegou até
nós graças ao bom gosto e amabilidade de
Adelino Lobão, seu colega de Curso, que
o conservou, carinhosamente, durante
todos estes anos, e, num daqueles nossos
almoços, dele nos falou e o mostrou, e,
agora, aqui, o reproduzimos, na íntegra.
Ainda que singela, esta inclusão é, também, uma forma muito sentida, e por todos partilhada, de prestar uma modesta
homenagem ao seu autor, Rogério Ribeiro,
há pouco tempo falecido e que, para além
de médico, foi um artista de apuradas
sensibilidades, deixou obra vasta e bem
demonstrativa dos seus talentos artísticos, a merecer uma justa Homenagem que
só está pendente... de quem poderá ser?!
senão deste Conselho Regional, supremo
guardião, defensor e promotor, da Qualidade, das Boas Práticas, dos Patrimónios,
dos Valores e da Ética em Medicina. Aos
meus olhos, para além de uma injustiça,
é uma forma de cegueira colectiva, já para
não dizer negligência ou até masoquismo,
desbaratar tanta riqueza de património
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humano, tal como será estultícia admitir ou pensar que deveriam ser terceiros
a interessarem-se e a conferir o devido
valor de um tal capital. Neste âmbito, e
sob alguns pontos de vista, o Conselho
Regional do Norte e esta revista «Nortemédico» têm vindo a desenvolver um
trabalho exemplar e um conjunto de iniciativas bem meritórias, o que não significa, é claro, que não se possa fazer mais
e melhor.
Pela nossa parte gostaríamos de ver aqui
incluidos outros trabalhos similares de
outros tantos colegas por (des)ventura
igualmente desconhecidos da grande
maioria. Para tanto só precisamos que
nos façam chegar tais preciosidades. Só
falta contactarem connosco, pois, a partir
deste instante, ficam convidados a participar. Coisa fácil.
Este “trabalho” de Rogério Ribeiro deve
ter sido dos primeiros que o mesmo produziu, pois foi redigido quando, ainda
aluno, pelos anos 50, assistiu a uma aula
teórica de Clínica Médica sobre Anemia
Perniciosa, do “famoso” Prof. Rocha Pereira, cujas qualidades pedagógicas eram
unanimemente enaltecidas.
Rogério Ribeiro nunca imaginou que,
passados 60 anos, um minúsculo núcleo
de amigos o iria recordar através daquela
sua “pequena e despretensiosa crónica
escolar”. A meu ver, estes contributos,
mais a miríade de todos os outros que
só por injustificados acanhamentos bilaterais permanecem desconhecidos ou
não divulgados (o que vai dar ao mesmo)
constituem, afinal, elementos do património cultural e artístico (porque não?!)
de uma classe profissional sui-generis,
e que deve ser preservado, e cultivado,
como é nossa intenção fazê-lo.
Ora concentrem-se e... apertem o cinto,
que vamos levantar voo.

Anfiteatro da Clínica Médica1
9 · III · 1950

O espectáculo que nos foi oferecido na manhã de hoje e que era aguardado absolutamente sem interesse algum, dada a falta de
propaganda, teve, contudo, o que se pode
chamar uma casa à cunha.
A peça levada à cena é de valor medíocre,
sensaborona, mostrando uma falta de originalidade que há muito se vem notando nos
autores do nosso tempo.
A peça “Tu Serás Perniciosa?!” teve como
tema principal a dúvida, a terrível dúvida
que surge no espírito de um médico arrastando-o para um drama que nunca chega a
atingir os paroxismos de uma tragédia, mas,
muito pelo contrário, afunda-se numa banalidade de assunto.
Fala-se muito em ferro e em fígado, etc.
Na interpretação que de uma maneira geral foi muito inferior, salienta-se contudo o
trabalho do actor Rocha no papel de “amigo
da onça” desempenhado com a monotonia
que lhe é própria. Foi feliz contudo no trocadilho do 515 que provocou risos discretos na
assistência.
Dos outros destacava-se o papel da doente,
em que a actriz Aurora da Silva nos deu algumas cenas mudas do mais alto valor teatral e
que conseguiu arrancar da parte do público
gargalhadas espontâneas, com algumas
intervenções a tempo, como por exemplo

aquela das favas que se pode considerar de
grande alcance.
Leonel 2 aluno assistente, no papel de médico
foi apagado e com fraca dicção de que precisa corrigir-se. Gesto sóbrio. Foi razoável na
cena do rebate de consciência por não ter
posto no relatório que a doente tinha apanhado com o ferro.
“Mauzinho” 2 segundo aluno assistente foi,
no papel de “tiranódoas”, áquem das suas
possibilidades. Pisa contudo o palco com à-vontade, e tem boa figura.
Algumas cenas boas como aquela violenta
em que quer dar com o ferro na doente.
O “extra” que traz o giz (Oliveira) entra a
tempo, o mesmo não se podendo dizer do
escrivão 2 (E. Ribeiro) que se atrazou a entrar
em cena.
Encenação, guarda-roupa e cenários bastante fracos.
Em 9 III 1950
Rogério Pinto Ribeiro, Aluno do 5.º ano
1. Para os muito jovens lembro que a Faculdade de Medicina
do Porto só começou a leccionar no Hospital de S. João a partir
de 1959. Até então, e desde a sua fundação (1825), funcionou
sempre no Hospital de S.to António.
2. Ainda segundo Adelino Lobão, estes nomes correspondiam a estudantes, futuros médicos: “Leonel” = Leonel
Costa; “Mauzinho” = alcunha do futuro médico Silva Araújo;
“escrivão” = o então assistente da Faculdade e futuro Prof.
Emídio Ribeiro.

n
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3 discos 3 livros

As escolhas de Jorge Miranda
Professor de Direito, Constitucionalista.
Alvo de várias homenagens pelo
contributo em prol do Direito e da
formação de juristas, Jorge Miranda é
considerado um dos pais da Constituição
portuguesa e um seu zelador.
Nascido em Braga, a 15 de Abril de 1941,
Jorge Miranda é licenciado em Direito e
doutorado em Ciências Jurídico-Políticas.
É também professor catedrático das

Faculdades de Direito da Universidade
de Lisboa e da Universidade Católica
Portuguesa. Sob sua proposta foi criado o
Instituto de Direitos do Homem.

JÚLIO CÉSAR
William Shakespeare

GUERRA E PAZ
Leon Tolstói

CONTOS
Eça de Queirós

Clássico literário que retrata a famosa queda do
ditador romano Júlio
César em 44 a.C., desde
a sangrenta conspiração
contra ele e a traição de
Brutus, até ao assassinato
e à reação de Marco António, que protagoniza aqui
um dos mais célebres monólogos do teatro.
Esta peça shakespeariana de cinco atos, cheia
de intriga, sangue e especulações, já foi contada inúmeras vezes em filmes. Quem não se
lembra da clássica citação “Até tu, Brutus?”
Mas vale sempre a pena ler o original. Uma
obra muito recomendada, escrita provavelmente em 1599 e a primeira de Shakespeare
sobre a história romana.
Considerado como o poeta nacional de Inglaterra, Shakespeare é também tido como o
maior escritor do idioma inglês e um dos mais
influentes dramaturgos do mundo.

Um das obras mais
volumosas da literatura universal,
“Guer ra de Pa z”
narra a história das
g uerras napoleónicas e o seu impacto na sociedade
russa. A guerra era,
e continua a ser, uma coisa terrível e Tolstói transmite-nos esse quadro de horror com
magistral realismo. A precisão dos factos
e as espantosas descrições psicológicas fazem com que o romance seja considerado
como um dos mais importantes da literatura
mundial.
Partindo dos seus próprios estudos e conhecimentos, Tolstói formaliza conceitos e
teorias sobre a origem das guerras entre o
exército russo e francês (campanhas de 1807
e 1812) assim como avança com apreciações
sobre a invasão francesa e a posterior fuga
desorganizada de Napoleão.
Na altura da sua publicação, entre 1865 e
1869, a obra foi um sucesso. Hoje já quase
tudo terá sido dito e redito sobre o romance,
mas nada se substituirá a uma leitura
apaixonante.

Eça de Queirós marcou
a literatura portuguesa
com uma produção de
alta qualidade, designadamente ao nível do romance. Mas entre 1897 e
1900 também cultivou o
conto com regularidade
e com admirável mestria,
cuja complexidade nem sempre foi devidamente valorizada.
Eça mostra assim toda a sua versatilidade e
consegue verdadeiras peças de arte com esta
obra publicada já no séc. XX (1902), que reúne diversos contos num só volume. Os enredos desta coletânea são simples e lineares,
com ação, tempo e espaço concentrados.
Paixão e realismo estão devidamente misturados, com descrições que estimulam a imaginação do leitor, onde não faltam bons enredos, com amores frustrados e dramas morais
de toda a espécie.

Texto Rui Martins
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A TRUTA
Franz Schubert

SINFONIA N.º 4
Gustav Mahler

SINFONIA N.º 3

Schubert compôs
mais de 600 canções (desig n ada s
“Lieder”), sendo “A
Truta” uma das mais
belas… e também
uma das mais tristes.
A obra transformou-se num clássico da música de câmara, com
uma série de variações sobre o tema.
“A Truta” é uma peça em Lá Maior, composta
quando Schubert tinha apenas 22 anos, embora tenha sido publicada apenas em 1829
– um ano após a sua morte. A composição
do quinteto é pouco usual pela presença do
contrabaixo, tendo permitido a Schubert a
exploração de outras sonoridades.
Viveu pouco (morreu aos 31 anos) e não teve
na altura o devido reconhecimento público.
Hoje, o seu estilo é visto por muitos como
imaginativo, lírico e melódico. Por isso não é
de estranhar que muitos o considerem como
um dos maiores compositores do séc. XIX,
marcando a passagem do estilo clássico para
o romântico.

Composta entre Julho de 1899 e agosto
de 1900, a “Sinfonia
n.º 4” é uma das mais
curtas de Mahler:
dura 50 minutos,
aproximadamente.
Escrita para soprano
e orquestra é bastante mais reduzida do que
as três sinfonias anteriores. Apesar disso
conta com a presença de um bom contingente
de instrumentos de metal e madeira, que garantem uma boa harmonia e um bom entrosamento entre as secções da orquestra.
Herdeiro de Mozart e de Haydn, Mahler já era
o incontestado diretor da Orquestra de Viena
na altura em que escreveu a partitura desta
obra. Conseguiu, no fundo, uma densidade
polifónica bastante sofisticada, que não foi
muito bem compreendida naquela época. Por
isso esta “Sinfonia n.º 4” é uma obra de vanguarda, que ele próprio apelidou de “uma paz
solene e abençoada”.

Conhecida como
a “Eroica”, esta
sinfonia representa um momento marcante
na obra do comp o s i t o r, p o i s
inaugura a sua
segunda fase, a romântica, com uma orquestração típica desse período, organizada e divida em pares, com linhas simétricas e várias
combinações de timbre.
Beethoven escreveu a maior parte desta sinfonia no final de 1803 e completou-a no início
de 1804. Inicialmente dedicou a obra a Napoleão Bonaparte, porque era um admirador
dos ideais da Revolução Francesa. Mas o compositor não gostou que Napoleão se tivesse
autoproclamado imperador. Viu nisso uma
atitude de tirania. Por isso acabou por trocar
o nome da obra. De “Buonaparte” passou para
“Sinfonia Eroica”.
Há quem diga que a música de Beethoven interfere na estrutura psicológica dos ouvintes.
Da “Sinfonia n.º 3” diz-se concretamente que
faz a busca do equilíbrio – é boa para os nervos e a ansiedade. Por isso, nos tempos que
correm, até poderá ser uma boa sugestão para
reduzir o “stress”… n

Ludwig Van Beethoven

Legislação

LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Publicada no Diário da República entre 01.07.2012 e 30.09.2012
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n■DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 54/2012 de
28.09.2012 da Presidência do Conselho de Ministros. Retifica o Decreto-Lei 166/2012, de 31 de
julho, que aprova a orgânica do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.
[DR-1.ª Série, n.º 189, de 28.09.2012, pág. 5449]

n■DESPACHO 12650/2012 de 27.09.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Altera o Despacho n.º 14123/2009, de 23
de junho, que definiu as condições a que obedece a comparticipação de medicamentos destinados ao tratamento da artrite reumatoide e
da espondilite anquilosante.

n■PORTARIA 290/2012 de 24.09.2012 do Ministério da Saúde. Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações técnicas para o
exercício da atividade das unidades privadas que
tenham por objeto a prestação de serviços de
saúde e que disponham de internamento.
[DR-1.ª Série, n.º 185, de 24.09.2012, pág. 5350]

[DR-2.ª Série, n.º 188, de 27.09.2012, pág. 32534]

n■DESPACHO 12648/2012 de 27.09.2012 do
Secretário de Estado do Empreendedorismo
Competitividade e Inovação-Ministério da
Economia e do Emprego. Aprova os preços de
referência unitários dos grupos homogéneos de
medicamentos, para vigorar no trimestre civil
que se inicia em 1 de outubro de 2012.
[DR-2.ª Série, n.º 188, de 27.09.2012, pág. 32520]

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1317/2012 de
27.09.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Designa os presidentes dos conselhos clínicos dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Alto Trás-os-Montes
II - Alto Tâmega e Barroso, do Cavado I - Braga,
do Cavado III - Barcelos/Esposende, do Tâmega
I - Baixo Tâmega, do Tâmega III - Vale do Sousa
Norte e de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte,
no âmbito da ARS do Norte, I. P.

n■PORTARIA 291/2012 de 24.09.2012 do Ministério da Saúde. Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações técnicas para as
unidades privadas que prossigam atividades no
âmbito da cirurgia de ambulatório.
[DR-1.ª Série, n.º 185, de 24.09.2012, pág. 5376]

[DR-2.ª Série, n.º 188, de 27.09.2012, pág. 32538]

n■ PORTARIA 287/2012 de 20.09.2012 do Ministério da Saúde. Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações técnicas para o
exercício da atividade das clínicas e dos consultórios médicos.
[DR-1.ª Série, n.º 183, de 20.09.2012, pág. 5323]

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1319/2012 de
27.09.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Torna público
terem sido designados, por deliberação de 18 de
setembro de 2012, do Conselho Diretivo da ARS
do Norte, IP, como Presidentes dos Conselhos Clínicos do ACES do Douro I - Marão e Douro Norte,
Dr.ª Maria José Fernandes Lacerda e do ACES do
Tâmega II - Vale do Sousa Sul, Dr. Almiro Óscar
Mateus.
[DR-2.ª Série, n.º 188, de 27.09.2012, pág. 32539]

n■ RESOLUÇÃO 38/2012 de 17.09.2012 da Presidência do Conselho de Ministros. Nomeia o
presidente e três vogais executivos do conselho
de administração do Hospital de Magalhães Lemos, E. P. E.. Publica em anexo as notas curriculares dos nomeados.

[DR-2.ª Série, n.º 180, de 17.09.2012, pág. 31505]
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n■DESPACHO 12172/2012 de 17.09.2012 do Ministério da Saúde. Nomeia os membros da Comissão da Farmacopeia Portuguesa, pertencentes ao Ministério da Educação e Ciência.

[DR-2.ª Série, N.º 180, de 17.09.2012. pág. 31359]

n■DESPACHO 12132/2012 de 14.09.2012 do Ministério da Saúde. Nomeia os membros da Comissão da Farmacopeia Portuguesa.

[DR-2.ª Série, n.º 179, de 14.09.2012, pág. 31433]

n■PORTARIA 277/2012 de 12.09.2012 do Ministério da Saúde. Define o horário padrão de
funcionamento das farmácias de oficina, regula
o procedimento de aprovação e a duração, execução, divulgação e fiscalização das escalas de
turnos, bem como o valor máximo a cobrar pelas
farmácias de turno pela dispensa de medicamentos não prescritos em receita médica do
próprio dia ou do dia anterior.

[DR-1.ª Série, n.º 177, de 12.09.2012, pág. 5202]

n■PORTARIA 273/2012 de 05.09.2012 do Ministério da Saúde. Aprova e publica em anexo a
tabela de preços para os tratamentos de procriação medicamente assistida.
[DR-1.ª Série, n.º 172, de 05.09.2012, pág. 5129]

n■DESPACHO 11558/2012 de 27.08.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Estabelece disposições no âmbito dos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.
P. E. (SPMS, E. P. E.), referentes aos contratos públicos de aprovisionamento (CPA), que estabelecem as condições de fornecimento de material
de cateteres.
[DR-2.ª Série, n.º 165, de 27.08.2012, pág. 29987]

n■DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 1078/2012
de 23.08.2012 do Ministério da Saúde. Retifica
o Despacho n.º 6258/2012, de 14 de maio (Autorização de acumulação de funções pela vogal e
diretora clínica do conselho de administração do
Centro Hospitalar de São João, E. P. E.).

[DR-2.ª Série, n.º 163, de 23.08.2012, pág. 29714]

n■DESPACHO 11322/2012 de 21.08.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Determina a criação de um grupo de trabalho com a missão de
elaborar uma proposta de reestruturação dos
Laboratórios de Saúde Pública existentes, organizando a Rede de Laboratórios de Saúde Pública
e estabelece a sua constituição.
[DR-2.ª Série, n.º 161, de 21.08.2012, pág. 29357]

n■LEI 52/2012 de 05.09.2012 da Assembleia da
República. Consagra o direito e regula o acesso
dos cidadãos aos cuidados paliativos, define a
responsabilidade do Estado em matéria de cuidados paliativos e cria a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), a funcionar sob tutela do
Ministério da Saúde.

[DR-2.ª Série, n.º 169, de 31.08.2012, pág. 30393]

n■RESOLUÇÃO 31/2012 de 31.08.2012 da Presidência do Conselho de Ministros. Nomeia os
membros do conselho diretivo do INFARMED
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
[DR-2.ª Série, n.º 169, de 31.08.2012, pág. 30392]

[DR-1.ª Série, n.º 169, de 31.08.2012, pág. 4980]

[DR-1.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 4182]

n■PORTARIA 237/2012 de 08.08.2012 do Ministério da Saúde. Atualiza o programa de formação da área de especialização de Reumatologia,
constante do anexo.
[DR-1.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 4183]

n■DESPACHO 10741/2012 de 08.08.2012 do
Ministério da Saúde. Designa José Manuel de
Araújo Cardoso para o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do
Cávado I - Braga.

[DR-2.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 27823]

n■PORTARIA 248/2012 de 17.08.2012 do Ministério da Saúde. Atualiza o programa de formação da área de especialização de Medicina Nuclear, constante do anexo.

[DR-1.ª Série, n.º 159, de 17.08.2012, pág. 4576]

n■DESPACHO 11054/2012 de 14.08.2012 do Ministério da Administração Interna. Determina
a criação de um grupo de trabalho, ao qual compete a responsabilidade de rever o Regulamento
de Transporte de Doentes.
[DR-2.ª Série, n.º 157, de 14.08.2012, pág. 28639]

n■DESPACHO 10811/2012 de 09.08.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Altera o despacho n.º 15775/2011, de 21 de
novembro, que criou um grupo de trabalho para
estudo da actividade a desenvolver no âmbito
do exercício profissional tutelado (EPT) referente
à prática de enfermagem.
[DR-2.ª Série, n.º 154, de 09.08.2012, pág. 28023]

n■PORTARIA 267/2012 de 31.08.2012 do Ministério das Finanças. Aprova e publica em anexo
os estatutos do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.

n■DECRETO-LEI 184/2012 de 08.08.2012 do Ministério da Saúde. Altera (primeira alteração) o
Decreto-Lei n.º 188/2009, de 12 de agosto, tornando obrigatória a instalação de equipamentos de desfibrilhação automática externa em
locais de acesso público.

n■DESPACHO 10742/2012 de 08.08.2012 do Ministério da Saúde. Designa Armando José Silva
Barrias Vieira para o cargo de diretor executivo
do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro
I - Marão e Douro Norte.

n■PORTARIA 271/2012 de 04.09.2012 do Ministério da Saúde. Aprova o Regulamento e as
tabelas de preços a praticar para a produção adicional realizada no âmbito do Sistema Integrado
de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) pelas
unidades prestadoras de cuidados de saúde públicas e entidades privadas e sociais.
n■RESOLUÇÃO 32/2012 de 31.08.2012 da Presidência do Conselho de Ministros. Exonera o
atual vogal António Nelson Gomes Rodrigues e
nomeia António Manuel Monteiro Fradão para
o cargo de vogal executivo (diretor clínico) do
conselho de administração da Unidade Local de
Saúde do Alto Minho, E. P. E.

[DR-1.ª Série, n.º 154, de 09.08.2012, pág. 4290]

[DR-2.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 27822]

[DR-1.ª Série, n.º 172, de 05.09.2012, pág. 5119]

[DR-1.ª Série, n.º 171, de 04.09.2012, pág. 5076]

n■DECRETO-LEI 185/2012 de 09.08.2012 do Ministério da Saúde. Altera (quarta alteração) o
Decreto-Lei n.º 189/2000, de 12 de agosto, aditando à lista A do seu anexo ii os testes à variante da doença de Creuzfeldt-Jakob (vDCJ)
para rastreio sanguíneo, diagnóstico e confirmação, transpõe a Diretiva n.º 2011/100/UE, da
Comissão, de 20 de dezembro de 2011 e procede
à sua republicação.

n■DESPACHO 10745/2012 de 08.08.2012 do Ministério da Saúde. Designa a licenciada Sandra
Marina Duque Rita, para exercer o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde do Tâmega III - Vale do Sousa Sul. Publica
em anexo a sinopse curricular da nomeada.
[DR-2.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 27824]

n■DESPACHO 10746/2012 de 08.08.2012 do
Ministério da Saúde. Resumo: Designa a mestre Custódia Manuela Vilela de Magalhães para
exercer o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto
I - Santo Tirso/Trofa. Publica em anexo a sinopse
curricular da nomeada.
[DR-2.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 27825]

n■DESPACHO 10747/2012 de 08.08.2012 do Ministério da Saúde. Designa a licenciada Cristina
Isabel Araújo Ferreira para exercer o cargo de
diretora executiva do Agrupamento de Centros
de Saúde do Tâmega I - Baixo Tâmega. Publica
em anexo a sinopse curricular da nomeada.

[DR-2.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 27825]

n■DESPACHO 10748/2012 de 08.08.2012 do Ministério da Saúde. Designa o licenciado Camilo
Alves da Mota para exercer o cargo de diretor
executivo do Agrupamento de Centros de Saúde
do Tâmega II - Vale do Sousa Norte. Publica em
anexo a sinopse curricular do nomeado.
[DR-2.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 27826]
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n■DESPACHO 10749/2012 de 08.08.2012 do
Ministério da Saúde. Designa a mestre Maria
Dulce da Silva Pinto para exercer o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde do Grande Porto VII - Porto Oriental. Publica em anexo a sinopse curricular da nomeada.
[DR-2.ª Série, n.º 153, de 08.08.2012, pág. 27827]

n■DESPACHO 10016/2012 de 25.07.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Cria um grupo de trabalho no âmbito
da devolução às misericórdias das unidades de
saúde e estabelece a sua composição e respetivas atribuições.

[DR-2.ª Série, n.º 143, de 25.07.2012, pág. 26432]

n■PORTARIA 231/2012 de 03.08.2012 do Ministério da Saúde. Aprova o programa de formação
da área de especialização de Genética Médica.

[DR-2.ª Série, n.º 137, de 17.07.2012, pág. 25160]

n■LEI 25/2012 de 16.07.2012 da Assembleia da
República. Cria o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV) e regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a
forma de testamento vital, bem como a nomeação de procurador de cuidados de saúde.

[DR-1.ª Série, n.º 150, de 03.08.2012, pág. 4094]

n■DELIBERAÇÃO 1053/2012 de 01.08.2012 do
Instituto Nacional de Medicina Legal-Ministério da Justiça. Nomeia os membros do Conselho
Médico-Legal.

[DR-1.ª Série, n.º 136, de 16.07.2012, pág. 3728]

[DR-2.ª Série, n.º 148, de 01.08.2012, pág. 27137]

n■DESPACHO 10321/2012 de 01.08.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Determina a constituição de um grupo de trabalho, na dependência
do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, para preparação da legislação sobre a metodologia de ação do enfermeiro
de família, e fixa as suas competências, composição e funcionamento.
[DR-2.ª Série, n.º 148, de 01.08.2012, pág. 27140]

n■DECRETO-LEI 171/2012 de 01.08.2012 do Ministério da Saúde. Altera (segunda alteração) ao
Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que
estabelece o regime jurídico das farmácias de
oficina, e republica-o em anexo com a redação
actual.
[DR-1.ª Série, n.º 148, de 01.08.2012, pág. 4030]

n■DECRETO-LEI 172/2012 de 01.08.2012 do Ministério da Saúde. Altera (segunda alteração)
o Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março, que
regula o horário de funcionamento das farmácias de oficina, e republica-o em anexo com a
redação atual.

[DR-1.ª Série, n.º 148, de 01.08.2012, pág. 4045]

n■DECRETO-LEI 166/2012 de 31.07.2012 do Ministério da Justiça. Aprova a orgânica do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF, I.P.), estabelecendo a sua
jurisdição, missão e atribuições, órgãos e serviços e suas competências. Dispõe sobre a gestão
administrativa e financeira do INMLCF, I.P..
[DR-1.ª Série, n.º 147, de 31.07.2012, pág. 3951]

n■DESPACHO 9634/2012 de 17.07.2012 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Estabelece disposições no âmbito dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(SPMS, E. P. E.), referente aos Contratos Públicos
de Aprovisionamento (CPA), que fixam as condições de fornecimento de Medicamentos do Foro
Oncológico II.

n■DESPACHO 9999/2012 de 25.07.2012 do Ministério das Finanças. Fixa o número máximo
de unidades de saúde familiar (USF) a constituir
no ano de 2012 e determina o número máximo
de USF que podem transitar do modelo A para
modelo B.
[DR-2.ª Série, n.º 143, de 25.07.2012, pág. 26407]

n■DESPACHO 9960/2012 de 24.07.2012 do Ministério da Saúde. Designa o licenciado Jorge
Manuel Oliveira Cruz para o cargo de diretor
executivo do Agrupamento de Centros de Saúde
do Cávado II - Gerês/Cabreira.

[DR-2.ª Série, n.º 142, de 24.07.2012, pág. 26150]

n■DESPACHO 9961/2012 de 24.07.2012 do Ministério da Saúde. Designa o licenciado Francisco Félix Araújo Pereira para o cargo de diretor
executivo do Agrupamento de Centros de Saúde
do Cávado III - Barcelos/Esposende.
[DR-2.ª Série, n.º 142, de 24.07.2012, pág. 26151]

n■PORTARIA 222/2012 de 23.07.2012 do Ministério da Saúde. Atualiza o programa de formação do internato médico da área de especialização de urologia, aprovado pela Portaria 320/92,
de 21 de outubro.
[DR-1.ª Série, n.º 141, de 23.07.2012, pág. 3870]

n■DESPACHO 9696/2012 de 18.07.2012 de Ministério da Saúde. Designa o licenciado Luís
Filipe do Nascimento Teixeira para o cargo de
diretor executivo do Agrupamento de Centros
de Saúde de Alto Trás-os-Montes I - Alto Tâmega
e Barroso.
[DR-2.ª Série, n.º 138, de 18.07.2012, pág. 25282]

n■DESPACHO 9633/2012 de 17.07.2012 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Estabelece disposições no âmbito dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(SPMS, E. P. E.), referente aos Contratos Públicos
de Aprovisionamento (CPA), que fixam as condições de fornecimento de material de incontinência, proteção cutânea e alívio de pressão.
[DR-2.ª Série, n.º 137, de 17.07.2012, pág. 25158]

n■DECRETO-LEI 154/2012 de 16.07.2012 do Ministério da Saúde. Altera a lista de substâncias
ativas que podem ser incluídas em produtos
biocidas, tendo em vista a proteção da saúde
humana e animal e a salvaguarda do ambiente,
transpõe várias Diretivas Europeias e altera
(nona alteração) o Decreto-Lei 121/2002, de 3 de
maio, procedendo à republicação do seu anexo I.
[DR-1.ª Série, n.º 136, de 16.07.2012, pág. 3745]

n■DESPACHO 9508/2012 de 13.07.2012 do Ministério da Saúde – INFARMED. Nomeia a licenciada Maria Alexandra Castro Lopo Morais Bessa
Soares Pego para o cargo de diretor de Gestão
do Risco de Medicamentos.
[DR-1.ª Série, n.º 135, de 13.07.2012, pág. 24762]

n■DESPACHO 9444/2012 de 12.07.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Estabelece disposições no âmbito dos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.
P. E. (SPMS, E. P. E.), referente aos contratos públicos de aprovisionamento (CPA), que estabelecem as condições de fornecimento de medicamentos antipsicóticos.

[DR-2.ª Série, n.º 134, de 12.07.2012, pág. 24642]

n■DECRETO-LEI 152/2012 de 12.07.2012 do Ministério da Saúde. Altera (primeira alteração)
o Decreto-Lei 112/2011, de 29 de novembro, que
aprova o regime da formação do preço dos
medicamentos sujeitos a receita médica e dos
medicamentos não sujeitos a receita médica
comparticipados, e procede à sua republicação.

[DR-1.ª Série, n.º 134, de 12.07.2012, pág. 3649]

n■DESPACHO 9137/2012 de 06.07.2012 do Ministério das Finanças. Fixa a remuneração do
fiscal único da Entidade Reguladora da Saúde.
[DR-2.ª Série, n.º 130, de 06.07.2012, pág. 23878]

n■PORTARIA 204/2012 de 04.07.2012 do Ministério da Saúde. Atualiza o programa de formação do internato médico da área de especialização de Anatomia Patológica.
[DR-1.ª Série, n.º 128, de 04.07.2012, pág. 3401]

n■DESPACHO 8809/2012 de 03.07.2012 do
Secretário de Estado do Empreendedorismo
Competitividade e Inovação-Ministério da Economia e do Emprego. Aprova os preços de referência unitários dos grupos homogéneos [de
medicamentos], para vigorar no trimestre civil
que se inicia em 1 de julho de 2012.
[DR-2.ª Série, n.º 127, de 03.07.2012, pág. 23264]

n■DESPACHO 9087/2012 de 05.07.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Identifica como carenciadas as especialidades da área hospitalar e respetivos estabelecimentos, com vista à abertura de procedimentos
concursais para celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.

n■DESPACHO 8742/2012 de 02.07.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Altera o despacho 16519/2011, de 6 dezembro, que cria a comissão para a Informatização Clínica.
[DR-2.ª Série, n.º 126, de 02.07.2012, pág. 23054]

[DR-2.ª Série, n.º 129, de 05.07.2012, pág. 23563]

Escrevia poesia, não para mudar o
mundo, apenas para evitar que o mundo
o mudasse a ele. De espírito livre, olhar
céptico e palavra cáustica, valorizou
como poucos o jornalismo e a literatura
portuguesa das últimas décadas. Os
que tiveram o prazer de o conhecer,
elogiavam-lhe a simplicidade e a nobreza
de carácter. A todos os outros, que só nas
letras o encontravam, resta a memória
dos seus versos luminosos:

n■DESPACHO 9052/2012 de 05.07.2012 da Presidência do Conselho de Ministros. Autoriza,
para o ano de 2012, a realização da despesa relativa à aquisição de serviços de prestação de
cuidados de saúde em complementaridade com
os serviços e estabelecimentos prestadores de
cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde
no âmbito do primeiro aditamento ao Acordo de
Cooperação celebrado em 20 de Maio de 2011
com a Associação Protetora dos Diabéticos de
Portugal (APDP).

Saudade da prosa

[DR-2.ª Série, n.º 129, de 05.07.2012, pág. 23547]

n■DECRETO-LEI 138/2012 de 05.07.2012 do Ministério da Economia e do Emprego. Altera o
Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei
114/94, de 3 de maio, e aprova o Regulamento
da Habilitação Legal para Conduzir, transpondo
parcialmente a Diretiva n.º 2006/126/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro, alterada pelas Diretivas n.os 2009/113/
CE, da Comissão, de 25 de agosto, e 2011/94/
UE, da Comissão, de 28 de novembro, relativas à
carta de condução.

[DR-1.ª Série, n.º 129, de 05.07.2012, pág. 3426]

António Manuel Pina

n■DESPACHO 9166/2012 de 06.07.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Estabelece disposições no âmbito dos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.
P. E. (SPMS, E.P.E.), referentes aos Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA), que estabelecem as condições de fornecimento de Corretivos
da Volémia e Outras Soluções Estéreis.

In memoriam
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n■DESPACHO 8744/2012 de 02.07.2012 da Direcção-Geral da Saúde-Ministério da Saúde.
Nomeia a Prof.ª Doutora Maria Cristina de Brito
Eusébio Bárbara Prista Caetano diretora do Programa Nacional para as Doenças Respiratórias.
[DR-2.ª Série, n.º 126, de 02.07.2012, pág. 23055]

Poesia, saudade da prosa;
escrevia “tu”, escrevia “rosa”;
mas nada me pertencia,

nem o mundo lá fora
nem a memória,
o que ignorava ou o que sabia.
E se regressava
pelo mesmo caminho
não encontrava
senão palavras
e lugares vazios:
símbolos, metáforas,

o rio não era o rio
nem corria e a própria morte
era um problema de estilo.
Onde é que eu já lera
o que sentia, até a
minha alheia melancolia?

In Nenhuma Palavra e Nenhuma Lembrança (1999),
Assírio & Alvim
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Agenda

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTÍFICAS
03 JUL Formação, Gestão
e Liderança de Equipas
para Coordenadores
(Médicos) pela USF-AN
04 JUL Reunião do Grupo
de Infecção e Sepsis do
Hospital S. João
11 JUL Reunião da Direcção
da Associação Portuguesa
para o Estudo da Dor
12 JUL Reunião de Trabalho
“Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar”
17 JUL Formação, Gestão
e Liderança de Equipas
para Coordenadores
(Médicos) pela USF-AN
18 JUL Reunião do Grupo
de Infecção e Sepsis do
Hospital S. João
28 AGO Reunião de médicos para
projecto de Investigação Clínica
28 AGO Formação, Gestão
e Liderança de Equipas
para Coordenadores
(Médicos) pela USF-AN
06, 07, 08 SET 3.º Curso TeóricoPrático da Fenda Lábio-Palatina
11 SET Formação, Gestão e
Liderança de Equipas para
Coordenadores (Médicos)
14 SET Reunião de Trabalho
“Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar”
14 SET 7.º Yes Meeting –
Young European Scientits
(Congresso Mundial de
Estudantes de Medicina)
14 SET Reunião do
Colégio de Nefrologia
14 SET Reunião do
Colégio de Anestesia
14 SET Reunião do
Colégio de Pediatria
18 SET Formação, Gestão
e Liderança de Equipas
para Coordenadores
(Médicos) pela USF-AN
19, 21 SET Formação Financiada
para Profissionais das USF
em Auditoria Clínica
25 SET Formação, Gestão
e Liderança de Equipas
para Coordenadores
(Médicos) pela USF-AN

26, 28 SET Formação
Financiada para Profissionais
das USF em Auditoria Clínica
28 SET Assembleia Geral da
Associação Portuguesa de
Cirurgia Ambulatória
29 SET Curso de Formação
“Novas terapêuticas no
combate à obesidade e
patologias associadas”
29 SET Sessões Clínicas –
Módulo Doença Coronária
02 OUT Formação, Gestão
e Liderança de Equipas
para Coordenadores
(Médicos) pela USF-AN
03 OUT Formação Financiada
para Profissionais das USF
em Auditoria Clínica
07 OUT Reunião com o Júri
de Exame de Medicina
Geral e Familiar
10 A 13 OUT Congresso
“European Conference Society
for Psychotherapy Research”
16, 17 OUT Formação para
Profissionais de Saúde dos
ACES em Contratualização
e Técnicas de Negociação
19, 20 OUT Exames de
Especialidade de Oftalmologia
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
10 JUL Comissão Consultiva
para o Medicamento
27 JUL Sessão “Do Médico para
os Médicos: especificidades que
interessam à generalidade”
– Há controvérsia quanto
à morte cerebral?
19 SET Reunião do Núcleo
de Cooperação com os
Países Lusófonos
28 SET Sessão “Do Médico para
os Médicos: especificidades que
interessam à generalidade”
– A cirurgia da miopia é
consensualmente aceite?

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
01-14 JUL Exposição de Pintura
de Maria José Silva e Josep Rico
15-30 JUL Exposição de
Pintura de Bruno Loureiro
04-17 AGO Exposição de
Azulejos e Quadros Bordados de
Maria da Anunciação Seabra

10 OUT 3.º Ciclo de
cinema “O Poder, a
Mudança e o Efémero”
– Il Gattopardo de
Luchino Visconti
Lançamento de Livros:
29 SET Lançamento de
Livro “ Vade – Mécum
de Lugares - Comuns” da
autoria de Licínio Poças

09-30 AGO Exposição
de Pintura de Fernando
Carballa Villanueva
01-15 SET Exposição de
Pintura de Félix Simões
01-15 SET Exposição de Pintura
de Ludmila Extremina
17-30 SET Exposição de
Fotografia de Carlos
Manuel Ferreira
30 SET-13 OUT Exposição
de Pintura e Escultura de
Manuel Salgado Ribeiro

“celebração da melodia”
Concerto pela Orquestra do Norte.

Concertos e Cinema:
01-08 JUL Master de canto –
Masterclass de Gabriella Morigi
08 JUL Concerto Final –
Masterclass de Gabriella Morigi
13 JUL 2.º Ciclo de Jazz
– Jonh Coltrane
20 JUL Concerto de verão
nos jardins da Ordem “A
Celebração da Melodia”
pela Orquestra do Norte

“Jazz na Ordem”
José Duarte marcou presença
na derradeira sessão do evento.

16 SET Modinhas e Fados
– Concerto de Cravo pela
Dra. Isabel Calado
19 SET 3.º Ciclo de Cinema - “O
Poder, A Mudança e o Efémero”
– Citizen Kane de Orson Welles
26 SET 3.º Ciclo de Cinema
- “O Poder, A Mudança e o
Efémero” – Ivan Groznyj
(Part I) de Sergei Eisenstein
03 OUT 3.º Ciclo de Cinema
“O Poder, a Mudança e o
Efémero” – Julius Caesar
de Joseph L. Mankiewicz
04 OUT Recital “Canções de
Cabaret de Paris a Nova York”
com a participação do soprano
Eduarda Melo e do pianista
João Tiago Magalhães

“O Poder, a Mudança
e o Efémero”
De 19 de Setembro a 17 de
Outubro no 3.º Ciclo de
Cinema da SRNOM.
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VAI ACONTECER
REUNIÕES CIENTÍFICAS
23 OUT Formação, Gestão
e Liderança de Equipas
para Coordenadores
(Médicos) pela USF-AN
24 OUT Formação para
Profissionais de Saúde dos
ACES em Contratualização
e Técnicas de Negociação
25 OUT Formação para Médicos
e Enfermeiros em Saúde Oral
27 OUT Sessões Clínica
– Módulo Adesão do
doente à terapêutica
27 OUT Reunião Médica
sobre Disfunção Eréctil
27 OUT Reunião da Associação
de Apoio aos Doentes
Depressivos e Bipolares

28 DEZ Sessão “Do Médico para
os Médicos: especificidades que
interessam à generalidade” –
Estaremos todos condenados
a ter um coração mecânico?
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
20-30 OUT Exposição de
Pintura e Escultura do
Mestre Domingos Oliveira
21-30 OUT Exposição
colectiva de Fotografia e
Pintura - Portus Cale
01-30 NOV Exposição
de Escultura, Pintura e
Fotografia de Rogério Abreu

04-07 NOV Mostrem 2012
(Jornadas do Internato Médico)

06-20 NOV Exposição de
Pintura de Maria Helena
Azevedo Dias e Fernando Veloso

04-07 NOV Mostrem 2012
(Jornadas do Internato Médico)

Concertos e Cinema:

05 NOV Reunião Médica
“Speacher Tour sobre a
área da Psiquiatria”
08 NOV Reunião de Trabalho
“Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar”

17 OUT 3.º Ciclo de Cinema “O
Poder, a Mudança e o Efémero” –
Kagemusha de Akira Kurosawa
02 NOV Ciclo de Cinema
“Fitas com Jazz” – Belarmino
de Fernando Lopes

08, 09, 10 NOV 3.º MGF.
net Talks 2012

16 NOV Ciclo de Cinema
“Fitas com Jazz” – Kansas
City de Robert Altman

22, 23, 24 NOV Congresso
Nacional da Sociedade
Portuguesa de
Genética Humana

29 NOV Ciclo de Cinema
“Fitas com Jazz” – Bird
de Clint Eastwood

04 DEZ Reunião de Trabalho
“Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar”

Outros Eventos:

04, 06, 11 DEZ Formação para
Profissionais de Saúde dos CSP

Lançamento de Livros:

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM

08 DEZ Festa de Natal, dedicada
aos filhos e netos de médicos
20 OUT Lançamento de Livro
“Infância de Pedras” da autoria
do Mestre Domingos Oliveira

Inscreva-se já!

23, 24 OUT Segundo Acto
Eleitoral dos Colégios
das Especialidades

Para formalizar a sua inscrição, preencha o
Boletim de Inscrição que consta do encarte que
acompanha esta revista ou vá a
www.nortemedico.pt.

26 OUT Sessão “Do Médico para
os Médicos: especificidades que
interessam à generalidade”
– Aumento da esperança
de vida: morreremos mais
tarde, mas dementes?
30 NOV Sessão “Do Médico para
os Médicos: especificidades que
interessam à generalidade”
– A cirurgia estética irá ser
pedida por toda a gente?

8 de dezembro

Novo Ciclo de Cinema na Srnom
Em Novembro (2, 16 e 29)
há cinema… com jazz.

Para mais informações contacte:
225070100 · 935040015
centroculturacongressos@nortemedico.pt
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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

APOIO DOMICILIÁRIO

Grupo de Hotéis BELVER

Cores do Afecto

Porto • Curia • Lisboa
Tel. 228348660 · Fax: 228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais*

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*

Hotel D. Luís***

Santa Clara
3040-091 Coimbra
Tel. 239802120
www.hoteldluis.pt
geral@hoteldluis.pt
descontos especiais*

Hotel Avenida Palace

Rua 1º de Dezembro, 123
1200-359 Lisboa
Tel. 213218100
www.hotelavenidapalace.pt
reservas@hotelavenidapalace.pt
descontos especiais*

Santanahotel & Spa****

Centro Comercial Carvalhais, lj. FP 63
R. Zulmira de Azevedo,
4780-564 Santo Tirso
Tel. 252866456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
10% de desconto
(sobre a tabela dos serviços prestados,
excepto baby-sitting e serviços de
limpeza doméstica)

Apoio e Companhia

Rua do Campo Alegre, 1162
4415-173 Porto
Tel. 220967385
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

Rua Sá da Bandeira, 605 – 1.º Esq.
4000-437 Porto
Tel. 223394400
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.

* Sobre os preços de balcão.

Para mais informações, entre em contacto
com um dos Balcões do Banco Santander
Totta ou através da Linha Premium (tel.
707212727 / 217807330) ou ainda em
protocolos@santander.pt

RÓTOR

Hotel Convento d’Alter

LIVRARIA

Hotéis D’Ajuda

Funchal – Madeira
Tel. 291 708000
www.hoteisajuda.com
info@hoteisajuda.com
descontos especiais*

Porto Palácio Congress
Hotel & Spa*****

Avenida da Boavista, 1269
4100-130
Tel. 225086600
www.hotelportopalacio.com
geral@hotelportopalacio.pt
descontos entre 40% e 50%*

Continental Hotels

www.continentalhotels.eu
descontos especiais*

Concessionário Nissan
Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, Assistência, Peças
condições especiais

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

Choice Hotels

www.choicehotels.com
descontos especiais*

Estão abrangidos por este Protocolo as
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.

A Ordem dos Médicos tem em vigor um
protocolo de colaboração com o Banco
Santander Totta (1º Grande Banco a actuar
em Portugal, de acordo com as mais
prestigiadas publicações económicas
nacionais e estrangeiras), destinado aos
associados da Ordem que tenham o seu
vencimento domiciliado no Banco. Este
Protocolo estabelece um leque alargado de
benefícios na constituição de produtos e
serviços, dos quais se destaca:
A campanha actualmente em vigor para
novas domiciliações com oferta de diversos
Brindes, entre os quais um Ipad Apple, para
vencimentos superiores a 1200 Euros.
Na Conta Ordenado, a isenção de
comissões na conta e a disponibilização
gratuita de uma gama diversificada de
seguros: Seguro de Responsabilidade Civil
Familiar, Seguro de Acidentes Pessoais,
Seguro de Assistência Médica Lar 24 Horas
e Seguro de Assistência Técnica Lar 24 H.
Oferta de condições preferenciais num
leque alargado de cartões de crédito,
ajustado ao perfil dos seus utilizadores.
Destaque ainda para um pacote de seguros
exclusivos do Cartão Gold Premium R.
Bonificação da taxa de juro aplicáveis no
crédito pessoal, crédito especializado e
crédito à habitação.
Oferta do serviço Time Management
(que permite o acesso a um conjunto
diversificado de serviços de assistência
ao lar, restaurantes, espectáculos, etc.,
com um simples telefonema) e do Clube
Premium, para marcação de serviços e
reservas em vários parceiros de prestígio
(hotéis, restaurantes, SPAs, eventos
culturais)

Monte Santana · Azurara
4480-188 Vila do Conde
Tel. 252640460
www.satanahotel.net
geral@santanahotel.net
descontos especiais*

Rua de Santo António Alter do Chão, n.º 23
7440-059 Alter d’ Chão
Tel. 245619120
www.conventodalter.com.pt
reservas@conventodalter.com.pt
20% de desconto*

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.

A CP LONGO CURSO celebrou 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 recentemente
um protocolo com
o Banco BiG, um
banco inovador na
área de investimento
e poupança e que
se destaca pelos seus rácios de solidez
financeira. De facto, em 2011 o Banco BiG
foi distinguido, pela 4.ª vez nos últimos 5
anos, com os prémios de “Melhor Banco” e
“Banco Mais Sólido” na categoria Médio e
Pequeno Banco, uma iniciativa da revista
Exame, em parceria com a Informa D&B e
auditoria da Deloitte.
Através deste protocolo, os Membros
da Ordem terão acesso a Soluções de
Poupança com vantagens especiais e
que se adequam a diversos objectivos de
poupança. No caso de Membros que abram
conta no BiG, beneficiarão de um “Super
Depósito” a 3 meses, com uma taxa de juro
de 5,25% TANB válida na presente data
e montantes mínimo e máximo de 500
euros e 100.000 euros respectivamente
(mobilização antecipada possível pelo
montante total e sem perda do juro). A
oferta do BiG passa ainda a contemplar
vantagens para os Membros da Ordem
numa “Conta Poupança Reformado”
(disponível para pensionistas) e numa
Conta Aforro que facilita a constituição
regular de poupança. Num momento em
que as famílias valorizam cada vez mais a
poupança, a Ordem dos Médicos e o BiG
pretendem sensibilizar os Membros da
Ordem para a importância deste tema e
para a obtenção de condições de incentivo
à poupança.
Para mais informações, contacte o Banco
BiG através do número 707 244 707, do
e-mail apoio@bancobig.pt ou de uma
agência BiG.

