issn 0874 - 7431

revista da secção regional do norte da ordem dos médicos · outubro - dezembro 2012 · ano 14 – n.º 4 | € 5.00

53
trimestr al

EM DESTAQUE

Toda a polémica à volta do
Parecer 64/CNECV/2012

Posições públicas do CRN

Despacho 15630/2012 e Portaria 287/2012
merecem sérias críticas

Juramento de Hipócrates 2012

Preocupação com o futuro
dos jovens médicos

nm 53| sumário:

27

Nova Cédula
Profissional

08

“Racionamento
em Saúde”:
toda a polémica
sobre o Parecer 64 do
CNECV e a posição
da Associação
Portuguesa de
Bioética

O debate público em volta do
polémico Parecer 64 do CNECV
assumiu uma nova dimensão
com a apresentação de um novo
estudo da Associação Portuguesa
de Bioética que questiona o
paradigma do “racionamento”
e apresenta como alternativa o
conceito de “prioridades éticas na
saúde”. pág. 08

Mais esclarecimentos, para
que não subsistam quaisquer
dúvidas sobre o processo de
renovação da Cédula Profissional
desencadeado no início de
Outubro de 2012. pág. 27

38

Juramento de
Hipócrates 2012

Cerca de 500 jovens recémgraduados reuniram-se na
cerimónia do Juramento de
Hipócrates 2012 que decorreu na
Casa da Música. O Presidente do
Conselho Regional do Norte da
OM apelou à união de todos os
médicos, num ano que se adivinha
particularmente difícil para o
SNS. pág. 38

46

Festa de Natal 2012
A Festa de Natal da Secção
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos é um momento de
convívio entre gerações, no qual se
perpetuam tradições que, fazendo
parte do passado, estão vivas
no presente e conduzem-nos ao
futuro. A Festa de Natal 2012 foi
mais uma vez uma festa plena de
magia. pág. 46

68

Fitas com Jazz
Fitas com Jazz propôs, ao
longo do mês de Novembro, o
visionamento de três filmes em
que o protagonismo da música
rivaliza com o argumento ou o
desempenho dos actores. pág. 68

www.miguelguimaraes.eu www.nortemedico.pt

nortemédico 53 | revista da secção regional do norte da ordem dos médicos · outubro - dezembro 2012 · ano 14 – n.º 4

2

4

EDITORIAL

Miguel Guimarães,
Presidente do CRNOM

24

As críticas do CRN à Portaria n.º
287/2012 e a análise jurídica da questão
pela consultora jurídica da SRNOM, Dra.
Inês Folhadela

EM DESTAQUE

53

8

Revista da
Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

27

Nova Cédula Profissional

30

Chapéus Psicológicos de
Fernando Pessoa

Racionamento em Saúde

Toda a polémica sobre o Parecer 64/
CNECV/2012.
Associação Portuguesa de Bioética
questiona o paradigma do
“racionamento ético” e apresenta
como alternativa o conceito de
“prioridades éticas na saúde”

ARTIGOS
Daniel Serrão

32

34

Miguel Guimarães

16

18

propriedade e administração

20

Inst. da Comunicação Social,
n.º 123481

periodicidade

21

Trimestral

500984492
tiragem

16.000 exemplares
redacção e design gráfico

impressão

Gráfica Maiadouro, S.A.

Governo insiste no
emagrecimento dos recursos

Manuel Pavão

38

Juramento de Hipócrates 2012

46

Festa de Natal na Casa do Médico

49

«do médico para os médicos»

Cerca de 500 jovens médicos reunidos
nesta cerimónia, que decorreu
novamente na Casa da Música.
A alegria de abraçar a profissão
misturada com alguma preocupação
relativamente ao futuro

22

Um momento de convívio dedicado aos
mais novos. Uma festa com a magia
que só o Natal consegue ter

Concursos limitados no Serviço
Nacional de Saúde

Despacho n.º 15630/2012 restringe
a abertura de vagas a médicos que
tenham concluído a especialidade
na 2.ª época de 2012. CNE alerta
para a inerente injustiça e violação
de preceitos constitucionais. CRN
disponibiliza apoio jurídico aos
médicos que concorram e vejam as
suas candidaturas excluídas

contribuinte número

MEDESIGN – Edições e Design de
Comunicação, Lda
Rua Gonçalo Cristóvão, 347 - s/217
4000-270 Porto
Telefone 222001479
medesign@medesign.pt
www.medesign.pt
Designer: Nuno Almeida

Rabos e Seringas, na Saúde
NOTÍCIAS

Presidente do CRNOM
em entrevista ao
“Qualidade&Inovação”

Intenção do Ministério da Saúde
de reduzir o número de camas
hospitalares foi alvo de crítica por
parte do CNE da OM. Presidente do
CRN defendeu publicamente a
posição do CNE

registo

145698/08

37

As principais questões que se colocam
aos médicos e à Medicina portuguesa
na actualidade, numa perspectiva para
o grande público

Conceição Silva
Susana Borges

depósito-legal n.º

Memórias de um Médico
na Índia Portuguesa

TRIBUNA DO CRN

secretariado

Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 Porto
Telefone 225070100
Telefax 225502547

Declarações do Presidente
do CA do CH S. João

Colégio da Especialidade de Cirurgia
Geral considerou as afirmações do
responsável “de uma falta de rigor e
leviandade intoleráveis”

conselho editorial

Alberto Pinto Hespanhol
Alexandre Figueiredo
Amílcar Ribeiro
André Santos Luís
António Araújo
António Nelson Rodrigues
Avelino Fraga
Caldas Afonso
Jaime Rocha
José Fraga
Lurdes Gandra
Marcelino Marques da Silva
Margarida Faria
Marlene Lemos
Martins Soares

Biografia do Professor de
Cirurgia do Hospital de S. João,
António Germano Pina da
Silva Leal

Paulo Portela

director

Daniel Serrão
José Pedro Moreira da Silva
Maia Gonçalves

Mais esclarecimentos, para que
não subsistam quaisquer dúvidas
relativamente ao processo de
renovação da Cédula Profissional
iniciado em Outubro de 2012

Fernando Reis Lima

outubro - dezembro 2012
ano 14 - nº 4

editores

Licenciamento da actividade das
clínicas e consultórios médicos

Sustentabilidade do Serviço
Nacional de Saúde

Artigo de opinião do Presidente do CRN
no jornal Público

Neurologia, cirurgia plástica e
cardiologia foram as especialidades
chamadas à discussão nas últimas
sessões

52

«O Norte da Anestesia»

Congresso consagrou uma das mesas
de debate à reflexão sobre o Serviço
Nacional de Saúde e as carreiras
médicas

65

9.as Jornadas de Urologia do Norte
em Medicina Familiar

«A Arte do Tempo»

78

«Portus Cale» – Exposição
colectiva de pintura e fotografia

Evento ficou marcado pela homenagem
a Alberto Araújo Milheiro

66

Rotary Club Porto Douro
homenageou Presidente do CRN

Na qualidade de dirigente da OM,
Miguel Guimarães foi convidado a
partilhar a sua visão sobre o SNS e a sua
sustentabilidade

54

77

Rui Vaz Osório apresentou na SRNOM
obra que resume a paixão pessoal pela
Serra da Estrela, e simultaneamente
pela fotografia

O Porto registado a seis mãos, em 62
obras e duas linguagens diferentes

79

Pintura de Fernando Veloso e
Helena Dias

Colegas na Educação Visual e amigos
de longa data, artistas juntaram-se
para mostrar “Encontro em Tempos de
Magia”

«Relação Indústria e Clínicos:
Mitos, Desafios e Oportunidades»
A sempre polémica interacção entre
médicos e Indústria Farmacêutica
esteve em debate em sessão que
contou com a presença do vicepresidente do CRNOM, António Araújo

3

80
67

Câmara Municipal do Porto
homenageia médicos

Na cerimónia evocativa do 25 de
Abril, CMP galardoou os médicos
Vítor Veloso, Carlos Mota Cardoso e
Rui Soares da Costa com a Medalha
Municipal de Mérito (Grau Ouro)

Exposição colectiva «2+2»

Evento reuniu o escultor Rogério Abreu,
o pintor espanhol Andrés Mérida e
os fotógrafos Nuno Moura e Ricardo
Almeida

CULTURA
56

«Saúde nos Media:
o Rigor da Notícia»

82

Médicos e jornalistas debateram a
presença da Saúde na imprensa. E as
dificuldades que por vezes se colocam a
um mútuo entendimento

68

«Fitas com Jazz»

José Duarte voltou à SRNOM para
um original ciclo de Cinema com
Jazz dentro

«Recobro»

“O Senhor Coronel”, por Francisco do
Carmo Pacheco, na nova rubrica de
“humor irónico” de Maia Gonçalves

LAZER
84

Equitação

O desporto que não conhece idades, e
uma visita ao Centro Hípico do Porto e
Matosinhos

LEGISLAÇÃO
59

MostrEM 2012. Mostra de
Especialidades Médicas

Roberto Pinto e Miguel Guimarães
deixaram uma nota de esperança aos
jovens médicos que se confrontam com
a escolha da formação específica

70

«Infância de Pedras»

Mestre Domingos de Oliveira, criador
da obra escultórica “Casa Mãe”, patente
nos jardins do Casa do Médico, reuniu
amigos e admiradores na SRNOM para
apresentar a sua primeira obra poética

88

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
94

60

1.º Congresso Pulmonale

62

MGF.net Talks 2012

64

96

Governo revela intenção de promover
intensa campanha contra o tabagismo
Softwares, aplicações, interfaces ou
redes sociais foram alguns dos tópicos
que preencheram um programa
diversificado em que o organizador,
Carlos Martins, procurou reflectir todas
as variantes da crescente relação entre
os médicos e as novas tecnologias da
informação

Nova direcção da ANEM

Novo líder dos estudantes de Medicina,
Francisco Mourão, deixou duras críticas
à política “insustentada” que está a ser
seguida

72

73

Concerto de Natal

O ensemble vocal “Capella Duriensis”,
liderado por Jonathan Ayerst, trouxe
à SRNOM “cantos medievais do
Ocidente” e composições da Igreja
Ortodoxa Russa

Apresentação do livro «Da noite se
faz o dia» de C. Hipólito-Reis
Por Daniel Serrão

76

«VGM – Cinquenta anos de
vida literária»

Vítor Aguiar e Silva passou em revista
a obra de Vasco Graça Moura. Uma
vida dedicada “a aprender a usar as
palavras”

Diplomas mais relevantes
publicados no quarto
trimestre de 2012
Agenda do Centro de Cultura
e Congressos
Benefícios Sociais

4

Sustentabilidade,
Recursos Humanos e
Racionamento em Saúde
Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

As declarações do Presidente do Conselho de
Administração (CA) do Centro Hospitalar de São
João (CHSJ) em entrevista ao programa “Olhos
nos Olhos” na TVI24 nos dias 17/12/2012 e
07/01/2013, e toda a sequência de acontecimentos públicos relacionados com o parecer 64/2012
do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da
Vida (CNECV) mereceram do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (CRN) o máximo
de atenção e preocupação, o que resultou em diversas intervenções públicas na defesa dos médicos e
do direito de todos os cidadãos a cuidados de saúde
de qualidade e em igualdade de circunstâncias (ver
documentos publicados nesta revista).

EDITORIAL

As sugestões dos Presidentes do CA do CHSJ e do
CNECV anteciparam a apresentação pública do relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), o
qual, em termos genéricos, aponta para que Portugal não pode continuar a ter um Serviço Nacional
de Saúde (SNS) de qualidade, que respeite os Direitos Humanos e os direitos sociais consagrados na
nossa Constituição.
Sem prejuízo de uma análise mais formal das declarações proferidas pelo Presidente do CA do CHSJ,
é profundamente lamentável que um médico manche abertamente o bom nome de todos os profissionais que trabalham no SNS e no CHSJ, ao sugerir
que os médicos, e designadamente os especialistas
de todas as especialidades cirúrgicas do país, e em
particular os do CHSJ, não cumprem os seus deveres no SNS como cirurgiões e como cidadãos. A
sugestão de que operam pouco, e de que “baixam
a produtividade no SNS para operar os doentes nas
instituições privadas”, não dignifica o CA do CHSJ
nem os médicos. Pelo contrário, estigmatiza todos

os médicos do CHSJ e apenas contribui para aumentar a indignação dos médicos e dos doentes.
De resto, a informação alarmista de que 30 cirurgiões do CHSJ não iriam ao bloco é incompreensível,
na medida em que, a ser verdade e na ausência de
justificação aceitável, a responsabilidade é também
dos respectivos directores de serviço, nomeados
pelo CA, e do próprio CA do CHSJ.
Foi completamente ignorada a constituição das
equipas cirúrgicas (que, no mínimo, têm que ser
constituídas por um cirurgião e um cirurgião ajudante) e a multiplicidade de ocupações a que um
especialista está sujeito no seu serviço, desde a formação dos internos de especialidade às tarefas administrativas e de organização, passando pela consulta externa e interna, serviço de urgência, serviço
em unidades de cuidados específicos, acompanhamento dos doentes internados, formação contínua,
actividade docente e investigação.
Uma simples análise do relatório de monitorização mensal da actividade assistencial, publicado
pela Administração Central do Sistema de Saúde
(ACSS), revela que em 2012 e até Outubro foram
realizadas 448.043 cirurgias programadas (208.218
convencionais e 239.825 em ambulatório) e 89.074
cirurgias urgentes. Ou seja, um total de 537.117 cirurgias, que no final de 2012 rondará as 671.396 cirurgias. Um número substancialmente diferente do
referido pelo Presidente do CA do CHSJ (196.695
cirurgias). Na realidade, o rácio de cirurgias por cirurgião é muito superior àquele que foi sugerido na
referida entrevista.
Adicionalmente, a referência às carreiras profissionais, e em particular à carreira médica, com a alu-
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são negativa aos “cargos de chefia que se mantêm
toda a vida”, foi particularmente infeliz e contrária
aos princípios fundadores do próprio SNS, e mostrou uma confusão inquietante entre a progressão
na carreira (qualificação e competências médicas) e
os lugares de direcção (de nomeação e da exclusiva
responsabilidade do CA do CHSJ).
Interpretando de forma literal os dados apresentados pelo Presidente do CA do CHSJ, só podemos
concluir que resultaram de uma reflexão autocrítica
de quem tem responsabilidades directas na matéria.
Em última análise, se a actividade médica e cirúrgica
do CHSJ não corresponde aos parâmetros definidos
pela sua direcção, só ela poderá justificar porque tal
acontece e tomar as medidas necessárias para inverter a situação. Jamais tal poderá servir para julgar
em praça pública os seus profissionais com declarações que entendemos serem difamatórias.
As suas afirmações sobre a taxa de absentismo no
CHSJ (cerca de 6% em 2011, e não 11% como foi
dito) e sobre a exclusividade de funções (a dedicação exclusiva, regime de trabalho que já não é uma
opção dos médicos desde 2009 e que nem sempre
correspondia a mais horas de trabalho) são reveladoras das intenções mais desastrosas do poder político e da sua ‘refundação do estado social’. Por isso,
e no pressuposto de que os profissionais de saúde
estivessem todos em exclusividade, o Presidente do
CA do CHSJ referiu que poderia dispensar cerca de
20% dos recursos humanos, mantendo ou reforçando a actividade e qualidade de serviços. A imensa
maioria dos médicos naquele hospital já trabalha
no limite do que é ética e humanamente aceitável.
E todos sabem bem disso. E será que os médicos
em exclusividade de funções trabalham mais que os
médicos que não estão em exclusividade? E serão
os médicos em exclusividade mais eficientes do que
aqueles que não estão em exclusividade, em função
do seu vencimento mensal e horário de trabalho? E
o CA do CHSJ tem recursos financeiros para pagar
um regime equivalente ao da exclusividade a todos
os médicos? E se todos os médicos do CHSJ solicitarem ao CA a passagem para o novo regime das 40
horas semanais recentemente publicado, o CA do
CHSJ aceitará os pedidos formulados?
Numa altura de crise social, em que todos os portugueses se sentem injustiçados, e em que o bom
senso deveria constituir um imperativo público, as
declarações proferidas são lamentáveis, inaceitáveis
e contraproducentes.

O CHSJ foi considerado, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor do SNS no estudo realizado pela
Escola Nacional de Saúde Pública. Tal avaliação não
seria possível se não tivesse excelentes profissionais,
pelo que tal estudo deveria também ser entendido
como um elogio aos recursos humanos de que dispõe o CHSJ. Os profissionais daquele hospital não
mereciam tanta falta de respeito e tanto desprezo.
De facto, os profissionais da saúde, e em particular os médicos, são os principais responsáveis pela
melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos e pelo sucesso internacional do
nosso SNS, tendo estado intimamente associados
aos méritos do nosso serviço de saúde sistematicamente destacados pela OCDE e pela OMS. Os
indicadores conhecidos e regularmente divulgados
falam por si. Acresce, ainda, que os médicos portugueses são internacionalmente reconhecidos como
excelentes profissionais e os que mais prestigiaram
um serviço público em Portugal.
Na entrevista de 07/01/2013, o Presidente do CA
do CHSJ deixou claro porque induziu em erro a
população portuguesa. É que a grande fatia do Orçamento de Estado para a saúde está alocada aos
recursos humanos. E se no início desta segunda
entrevista tentou de alguma forma justificar parte
das afirmações polémicas produzidas na primeira,
a realidade é que insistiu em falar de um regime
de trabalho que já não está disponível desde 2009
(dedicação exclusiva) e que a enorme maioria dos
portugueses não entende. De resto, não nos parece
credível que o CA do CHSJ esteja disponível para
aceitar a transição das 35 para as 40 horas a todos
os médicos que assim o solicitarem ao abrigo da
nova legislação da Carreira Médica. É que, provavelmente, o CHSJ não terá orçamento disponível
para tal desiderato. Fica mais uma vez, agora de forma mais directa e sem a necessidade de sugerir que
os seus funcionários não cumprem, a mensagem
final de que o CHSJ tem cerca de 20% de profissionais em excesso, ou, dito de outra forma, tem 20%
de médicos dispensáveis. E se no “melhor hospital
do País” é assim, como será nos outros! O círculo
está portanto quase encerrado. A mensagem final
ocupou as manchetes da comunicação social no dia
seguinte. E o relatório do FMI confirmou a mensagem que se quis antecipar. Até parece que já estava
tudo combinado! Profundamente deplorável.
Neste contexto, quero mais uma vez aqui expressar
a máxima solidariedade para com todos os profis-
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sionais médicos do CHSJ. O seu trabalho tem sido
altamente prestigiante para a Medicina nacional e
tem contribuído de forma decisiva para que o seu
hospital seja uma referência de rigor e excelência na
prestação de cuidados de saúde.
E qual a relação entre recursos humanos, racionamento em saúde e sustentabilidade? Bom, menos
recursos humanos e mais racionamento igual a
maior sustentabilidade. Ou melhor ainda, menos
doentes e menos profissionais igual a maior sustentabilidade.

EDITORIAL

O primeiro passo no “racionamento em saúde” foi
dado pelo agrupamento dos hospitais do Norte (liderado pelo CHSJ) conhecido por G14. O acordo
assinado entre os 14 hospitais, e que posteriormente foi alargado a outros hospitais, significa na
prática a existência de protocolos terapêuticos em
áreas específicas, com acesso limitado ou excluído
a determinados tipos de tratamentos cientificamente comprovados como válidos e aprovados a nível
nacional e internacional. A situação criada permitiu
desigualdades marcadas no acesso a diversos tipos
de tratamentos. Os doentes dos hospitais fora do
G14 tinham mais possibilidades terapêuticas, e os
hospitais do G14 tinham mais poupanças.
A contestação social subiu de tom e foi necessário
legitimar eticamente o racionamento em saúde. Ao
fim e ao cabo, os recursos em medicamentos, equipamentos e dispositivos médicos ocupam a outra
grande fatia do Orçamento de Estado para a saúde.
Assim, e a pedido do Ministro da Saúde, foi emitido
um parecer (64/2012) pelo CNECV que tenta justificar eticamente o racionamento em saúde, sugerindo o racionamento administrativo e introduzindo
a ideia do racionamento com base na idade. Além
disso, e questionando as regras em vigor para a sua
aprovação científica e fármaco-económica, o mesmo parecer aborda a questão da eficácia duvidosa de
alguns medicamentos, colocando em causa o trabalho do próprio INFARMED e da Agência Europeia
do Medicamento, centrando-se em três grupos de
medicamentos: retrovirais (doentes VIH+), oncológicos e biológicos (doentes com artrite reumatóide).
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos (CNE) não podia simplesmente ignorar este
parecer. As implicações no âmbito dos direitos dos
doentes e dos cidadãos, da qualidade dos cuidados
de saúde, da ética e deontologia da profissão médica e da investigação e progresso científico, exigiam
ao CNE uma tomada de posição pública. Foi o que
aconteceu. Contestamos as questões polémicas do
referido parecer de forma objectiva e firme. Em
respeito pelos princípios fundamentais plasmados
na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que têm como base a igual dignidade de todos os

seres humanos, e em defesa da verdadeira equidade nacional no acesso aos cuidados de saúde e do
combate eficaz e coerente ao desperdício, apoiado
em mais organização e eficiência máxima das unidades de saúde. O contributo para a sustentabilidade do SNS nesta matéria pressupõe uma discussão
ampla e aberta na sociedade com base em critérios
de legitimidade e justiça, centrando o debate em
prioridades éticas em saúde e nunca em racionamento ético, com base na adopção do utilitarismo
(discriminação com base na idade), como sugerido
pelo parecer do CNECV. De resto, e como realça
a Associação Portuguesa de Bioética (APB) no seu
parecer: “o estabelecimento de prioridades na saúde
para ser eticamente aceitável pressupõe que situações
mais graves tenham prioridade sobre situações menos
graves”. No fundo, a amplificação do nosso trabalho
diário. Existem prioridades no acesso às consultas
externas e internas, prioridades nas inscrições dos
doentes para cirurgia, prioridades na marcação de
consultas de vigilância, prioridades na observação
dos doentes internados, prioridades no serviço de
urgência, etc. Claro que, no limite, a definição e implementação exclusiva de prioridades pode restringir de forma muito significativa o acesso temporal
a tratamentos por parte de doentes com patologias
menos graves. E, se amplificado, pode conduzir
à exclusão de determinados tratamentos no SNS,
como por exemplo a cirurgia plástica com intuitos
meramente estéticos.
O Presidente do CNECV não entendeu a posição
da Ordem dos Médicos. E no dia 24 de Dezembro
de 2012, a propósito do parecer interno do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da
Ordem dos Médicos (CNEDM), afirmou na RTP:
“o Bastonário da Ordem dos Médicos consegue
durante mais de um mês censurar e não divulgar
este documento, o que é gravíssimo” e “obviamente o Bastonário fica a falar sozinho e devia retirar
as consequências, porque neste momento é óbvio
que há imensas e insanáveis divisões no interior da
Ordem dos Médicos”. Estas afirmações são falsas e
mancharam publicamente o bom nome da Ordem
dos Médicos e do seu Bastonário, logo de todos os
médicos.
É inaceitável que um presidente de um conselho de
ética falte à verdade na praça pública. Desacredita
o seu CNECV e coloca em causa a sua idoneidade
ética e como cidadão. Tudo em nome da suposta
sustentabilidade do SNS.
Uma análise detalhada dos factos pode ser benéfica para compreender toda a polémica criada pelo
Presidente do CNECV e que foi deliberadamente
tornada pública: em 30 de Outubro, o CNE pediu
ao CNEDM para elaborar o seu parecer sobre as

7

questões consideradas polémicas levantadas pelo
parecer do CNECV; em 23 de Novembro reuniu
em Coimbra o CNEDM; em 11 de Dezembro, foi
enviado por carta o parecer do CNEDM para os
serviços administrativos do Bastonário/CNE; em 17
de Dezembro, o referido parecer chegou ao Bastonário; em 21 de Dezembro, em reunião do CNE em
Lisboa, o Bastonário entregou o referido parecer a
todos os membros do CNE. Nessa mesma reunião,
o CNE decidiu manter sob reserva o referido texto,
uma vez que o mesmo não respondia concretamente às questões polémicas suscitadas pelo parecer
64/2012 do CNECV, e cujo esclarecimento solicitara. Por esse mesmo motivo, o texto disponibilizado
não foi considerado um documento definitivo, mas
tão só um texto preliminar e, como tal, não passível
de ser homologado.
O Presidente do CNEDM, em resposta aos esclarecimentos pedidos pelo Bastonário, apresentou a sua
demissão, e mostrou-se incomodado com a posição
assumida pelo CNE e, em especial, pelo Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos. E porquê? O que fez o CRN através do seu Presidente
em conferência de imprensa? Defendeu a honra
do nosso Bastonário e dos médicos ao desmascarar
publicamente as declarações difamatórias do Presidente do CNECV, repondo a verdade com base
em factos objectivos que estão devidamente documentados. Todos eles relacionados com o parecer
emitido pelo CNEDM e que o seu presidente bem
conhecia. Melhor que qualquer outra pessoa, o Presidente do CNEDM sabia que o Bastonário da OM
não tinha censurado o seu parecer, e muito menos
durante mais de um mês como foi afirmado.
O Presidente do CNEDM demitiu-se, mas sem antes repor a verdade que tão bem conhecia. E nem
uma palavra até ao momento sobre o comportamento deplorável do Presidente do CNECV.
Porque razão afirmou o Presidente do CNECV que
o Bastonário reteve o documento mais de um mês?
Terá tido ‘informações privilegiadas’ de quem conhecia o teor do parecer há mais de um mês? Terá
sido enganado por algum dos seus colaboradores?
Quem é que conhecia bem todo o processo? Tal
como foi sugerido por um órgão de comunicação
social, a demissão do Presidente do CNEDM terá
alguma relação com o facto de ser um colaborador
do Instituto de Bioética da Universidade Católica
do Porto, o qual é presidido precisamente por um
membro do CNECV?
No seio da Ordem dos Médicos existem posições
diferentes sobre algumas matérias. E tal facto é
salutar e estimulante para o trabalho que todos
ajudamos a desenvolver. As decisões são tomadas

por maioria e procurando consensualizar posições,
como acontece em democracia.
O CNE tem nos seus arquivos (disponíveis a todos
os médicos) os documentos que confirmam a verdade dos factos sobre todas as afirmações produzidas. Se necessário, tudo será publicado.
A exigência da retratação pública ao Presidente do
CNECV é o mínimo que podemos fazer, em defesa
da dignidade dos médicos e do nosso Bastonário.
A exigência de explicações fundamentadas e a reposição da verdade ao Presidente do CA do CHSJ é o
mínimo que podemos fazer, em defesa da dignidade dos médicos e da relação médico-doente.
As afirmações produzidas por ambos apenas contribuíram para deteriorar de forma irreparável a confiança dos cidadãos e dos médicos em quem preside ao CNECV e em quem governa o CHSJ.
Neste momento, já ninguém tem dúvidas sobre as
intenções do Governo no que diz respeito ao Estado Social. A refundação anunciada assenta num
Estado Social diferente, mais dependente da iniciativa privada e convencionada. A deterioração
que está a atingir o SNS é bem conhecida de todos, dos doentes e dos profissionais de saúde. Não
podemos aceitar que, no nosso país, o acesso aos
diferentes cuidados de saúde dependa do estrato
social, financeiro ou outro. A opção de cortar nos
recursos humanos e racionar tratamentos para assim supostamente se assegurar a sustentabilidade
do SNS significa o fim desse mesmo SNS tal como
está consagrado na nossa Constituição. Existem
outros caminhos e outras opções. A começar pela
percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) que é
atribuída à saúde (inferior a 5%) e pelo modelo de
financiamento utilizado. Todos temos a obrigação
de manter, respeitar e dignificar o SNS. A começar
por quem tem o poder final de decisão.
Miguel Guimarães
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ORDEM REJEITA
“RACIONAMENTO”
E ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE
BIOÉTICA APRESENTA
PROPOSTA ALTERNATIVA
Subiu o tom da polémica em torno do parecer do Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida (CNECV). A Ordem dos Médicos manteve
a recusa ao conceito de “racionamento ético” e a Associação Portuguesa

de Bioética, através do seu presidente, Prof. Rui Nunes, apresentou um

estudo alternativo (ver texto integral do documento nas páginas 13-15).
O especialista advoga a criação de uma autoridade independente que
crie um modelo adequado e universal de “priorização ética” no Serviço
Nacional de Saúde (SNS).

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

O

Conselho Nacional Executivo (CNE)
da Ordem dos Médicos foi claro
quanto à avaliação do parecer 64/
CNECV/2012, considerando-o “perverso”, “perigoso” e lesivo do Código Deontológico
dos médicos e de “valores éticos intemporais”.
No comunicado divulgado a 28 de Setembro (ver
páginas seguintes), o CNE apontava as principais
fragilidades que a proposta do “racionamento ético”
continha, desde a utilização “deliberada” do termo,
à arbitrariedade da sua aplicação, bem como à “permissibilidade do racionamento por idade”. Em conclusão, o órgão máximo da Ordem dos Médicos
assumia “por inteiro, a frontal rejeição do parecer”.
Ao longo dos últimos meses, o debate público manteve-se intenso entre os vários protagonistas envolvidos e assumiu uma nova dimensão quando, no
passado dia 10 de Dezembro, Rui Nunes, apresentou um novo estudo que questiona o paradigma
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do “racionamento” e apresenta como alternativa o
conceito de “prioridades éticas na saúde”.
Na intervenção que proferiu para a comunicação
social, Rui Nunes salientou que a necessidade de
gerar equilíbrio entre a equidade no acesso e a sustentabilidade financeira “é, talvez, o problema mais
sério que o sector da saúde enfrenta em Portugal”.
Contudo, ressalvou, esse equilíbrio não deve significar a imposição de um modelo de racionamento
terapêutico antes de “se encetarem todas as medidas
para combater os desperdícios”. “A ineficiência no
sector da saúde em Portugal ainda é muito significativa e não faz sentido, não é lógico, nem está de
acordo com os valores éticos da nossa sociedade estar a racionar medicamentos em doentes terminais
quando ainda há um desperdício de muitos milhões
de euros. Todos sabemos que a taxa de desperdício
ainda é muito superior à da maior parte dos países
da OCDE”, fundamentou o especialista em bioética.
Apesar de reconhecer “que os
medicamentos que estão em
cima da mesa [para as áreas
da oncologia, infecciologia e
“Não faz sentido,
reumatologia] são uma grande
não é lógico, nem
factura do sistema de saúde”, o
está de acordo com
presidente da APB considerou
os valores éticos
“indefensável do ponto de vista
ético querer começar a racioda nossa sociedade
nar neste tipo de doentes sem
estar a racionar
se cortar onde é mais legítimo
medicamentos em
cortar”, dando como exemplo
doentes terminais
a manutenção de tratamenquando ainda há
tos estéticos no SNS. Para Rui
hierarquia de prioridades, permitindo
Nunes, a proposta do CNECV
um desperdício de
assim que os hospitais racionem meabre também caminho ao ramuitos milhões de
dicamentos em doenças muito graves”,
cionamento por idade, algo
euros”
acrescentou, apontando o dedo ao Mique, na sua opinião, viola o
nistério da Saúde pela forma como acoRui
Nunes
direito constitucional da iguallheu o documento do CNECV: “dá a
dade de acesso aos cuidados
ideia de que não foi apenas um parecer,
de saúde. “Hoje começamos a
mas
uma
política”.
discriminar porque a pessoa é velha, amanhã porNa proposta que apresentou, Rui Nunes deixou váque é portadora de deficiência, depois porque é
rias recomendações sobre a matéria, exigindo como
imigrante. Não faz sentido nenhum, depois de termedida inicial a suspensão imediata do parecer 64/
mos construído um modelo de bem-estar social na
CNECV/2012. O documento produzido pela APB
Europa e em Portugal, que se pauta pelo princípio
propõe ainda à Assembleia da República a criação
da igual dignidade das pessoas, vir agora o SNS code uma comissão independente que promova um
meçar uma política que deita por terra tudo quanto
debate alargado sobre o estabelecimento de “priose construiu durante anos”, argumentou.
ridades éticas na saúde”. “Nesta comissão deveriam
Mantendo as críticas à proposta do racionamento, o
estar representados todos os grupos profissionais,
também professor catedrático da FMUP deixou um
as associações de doentes, as forças vivas da soalerta claro de que “não é este o caminho que deveciedade, as formações políticas com assento parlamos seguir”. “O estudo enferma de problemas éticos
mentar e demais entidades que sejam visadas pela
sérios, nomeadamente não estabelecendo uma clara
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CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
Nota de Imprensa

Parecer da Associação Portuguesa de Bioética sobre
Racionamento em Saúde.
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos (CNE) tomou
conhecimento do parecer da Associação Portuguesa de Bioética
(APB) sobre Racionamento em Saúde, elaborado a propósito do parecer 64/2012 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
(CNECV).
O documento produzido pela APB e apresentado publicamente pelo
seu Presidente, Prof. Doutor Rui Nunes, em 10 de Dezembro, consubstancia uma posição equilibrada, informada e com verdadeiras preocupações éticas e sociais, a que a Ordem dos Médicos não podia ficar
indiferente.
De facto, a defesa da verdadeira equidade no acesso aos cuidados de
saúde em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o
combate eficaz e coerente ao desperdício, com base em mais organização e eficiência máxima das unidades de saúde, são absolutamente essenciais para que se considere a possibilidade de discutir na sociedade,
de forma aberta e abrangente, a questão das prioridades éticas com
base em critérios de legitimidade e justiça.
A discussão deve ser centrada precisamente em prioridades éticas em
saúde, como sugere a APB, e nunca em racionamento administrativo
sugerido pelo parecer emitido pelo CNECV.
De resto, a proposta de adoção do utilitarismo no acesso aos cuidados
de saúde sugerida pelo parecer do CNECV, a propósito da discriminação com base na idade, é contrária aos princípios fundamentais plasmados nos direitos humanos, que têm como base a igual dignidade
de todos os seres humanos, em acordo com o igualitarismo sueco, por
exemplo.

priorização para que, tal como
aconteceu na Holanda, DinaO CNE, reunido a 21 de Dezembro de 2012, manifesta formalmente a
marca ou Suécia, haja uma cosua concordância genérica com o teor do parecer emitido pela APB,
missão independente de pessoas
que não só reforça a posição que a Ordem dos Médicos tem sustensérias e idóneas que façam uma
tado sobre esta matéria, em defesa da dignidade da pessoa humana
proposta razoável à sociedade”,
e no respeito pela irrepetível individualidade de cada doente, como
condensa de forma objetiva e fundamentada o seu enquadramento
especificou. A APB propõe ainda
ético e social.
um sistema de avaliação tecFinalmente, o CNE subscreve na generalidade as recomendações
nológica em saúde semelhante
apontadas pela APB, com particular enfâse para a inaplicabilidade e
ao que está implementado pelo
inadmissibilidade das recomendações do parecer 64/2012 do CNECV.
NICE – National Institute for
Health and Clinical Excellence,
Lisboa, 21 de Dezembro de 2012.
em Inglaterra. “Esta matéria
O CNE da Ordem dos Médicos
não pode ser centrada em dois
ou três tipos de medicamentos,
para dois ou três tipos de patologias, mas tem que ser necessariamente integrada e
POLÉMICA NO
englobada em todo o sistema de saúde “, concluiu.
Em nota de imprensa (ver caixa, acima), no dia 21
CONSELHO DE ÉTICA DA OM
de Dezembro, o CNE mostrou “concordância genérica” com o teor do parecer da APB, caracterizandoPoucos dias depois do comunicado emitido pelo
-o como um documento que “consubstancia uma
CNE, instalou-se uma nova polémica em torno
posição equilibrada, informada e com verdadeiras
deste tema. Em entrevista à RTP, divulgada no dia
preocupações éticas e sociais”. O organismo reforça
24 de Dezembro, o presidente do CNECV, Miguel
as críticas ao “utilitarismo” sugerido pelo CNECV,
Oliveira e Silva, acusou o bastonário da Ordem dos
valorizando os princípios humanistas apontados
Médicos (OM) de “censurar durante um mês” um
por Rui Nunes. “A discussão deve ser centrada predocumento interno pedido ao Conselho Nacional
cisamente em prioridades éticas em saúde, como
de Ética e Deontologia Médicas (CNEDM) da OM,
sugere a APB, e nunca em racionamento adminiscuja apreciação inicial era favorável ao parecer do
trativo sugerido pelo parecer emitido pelo CNECV”,
“racionamento ético”. “Obviamente o bastonário
acrescentava o comunicado.
fica a falar sozinho e devia retirar as consequências”,
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ORDEM DOS MÉDICOS
Nota de Imprensa

Declarações do Presidente do CNECV
de 24 de Dezembro de 2012.
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos (CNE) tomou conhecimento das
declarações proferidas pelo Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências
da Vida (CNECV) em 24 de Dezembro, a propósito do parecer do Conselho Nacional de
Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos (CNEDM).
O Presidente do CNECV afirmou na RTP que “o Bastonário da Ordem dos Médicos consegue durante mais de um mês censurar e não divulgar este documento, o que é gravíssimo” e “Obviamente o Bastonário fica a falar sozinho e devia retirar as consequências, porque neste momento é óbvio que há imensas e insanáveis divisões no interior da
Ordem dos Médicos, e verifica-se que o Bastonário de facto, não tem legitimidade para
dizer todos os disparates que tem dito.”
Estas afirmações não dignificam quem as faz nem a estrutura que representa. E não
dignificam porque são FALSAS e mancham publicamente o bom nome da Ordem dos
Médicos e do seu Bastonário e, portanto, de todos os médicos.
É completamente inaceitável que um Presidente de um Conselho de Ética minta na
praça pública. Desacredita o seu CNECV e coloca em causa a sua idoneidade ética e
como cidadão. Que confiança pode merecer agora o Presidente do CNECV?
Factos a saber:
Em 30 de Outubro foi pedido pelo CNE ao CNEDM para elaborar o seu parecer sobre as
questões consideradas polémicas levantadas pelo parecer do CNECV;
• Em 23 de Novembro reuniu em Coimbra o CNEDM;
• Em 11 de Dezembro foi enviado por carta o parecer do CNEDM para os serviços administrativos do Bastonário/CNE;
• Em 17 de Dezembro (à noite) o referido parecer chegou ao Bastonário;
• Em 21 de Dezembro, em reunião do CNE em Lisboa, o Bastonário entregou o referido
parecer a todos os membros do CNE. Nessa mesma reunião o CNE decidiu manter
sob reserva o referido texto, uma vez que o mesmo não respondia concretamente às
questões polémicas suscitadas pelo parecer 64/2012 do CNECV cujo esclarecimento
se solicitara. Por esse mesmo motivo, o texto disponibilizado não foi considerado um
documento definitivo, mas tão só um texto meramente preliminar e, como tal, não
passível de ser homologado antes de completado.
Vimos desta forma exigir publicamente ao Presidente do CNECV a sua retratação pública sobre esta matéria, em defesa da dignidade dos médicos e do nosso Bastonário.
O CNE tem nos seus arquivos (disponíveis a todos os médicos) os documentos que confirmam o conteúdo desta nota informativa.
Os Presidentes dos Conselhos Regionais do Sul, do Centro e do Norte,
Pereira Coelho, Fernando Gomes e Miguel Guimarães
Portugal, 28 de Dezembro de 2012.

sugeria Oliveira e Silva, acrescentando a convicção
de que existem “imensas e insanáveis divisões no
interior da OM”.
Miguel Guimarães, Fernando Gomes e Pereira Coelho, presidentes dos Conselhos Regionais do Norte,
Centro e Sul respectivamente, assinaram um documento (ver caixa, acima) onde desmentem categoricamente qualquer acto de censura interna na
OM. “Estas afirmações não dignificam quem as faz
nem a estrutura que representa. E não dignificam
porque são falsas e mancham publicamente o bom
nome da Ordem dos Médicos e do seu Bastonário
e, portanto, de todos os médicos. É completamente
inaceitável que um Presidente de um Conselho de

“não há
nenhuma cisão
dentro do CNE
da Ordem dos
Médicos”

Ética minta na praça
pública. Desacredita
o CNECV e coloca em
causa a sua idoneidade ética e como cidadão”, pode ler-se no
comunicado.
Miguel Guimarães
Os presidentes dos
conselhos regionais esclarecem que o pedido ao CNEDM foi efectuado a
30 de Outubro e que as suas conclusões só foram
conhecidas pelo Bastonário, José Manuel Silva, a
17 de Dezembro. O documento, acrescentam os
responsáveis, foi mantido em reserva após a reunião
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CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
05/Janeiro/2013
Senhor Prof. Doutor Miguel Oliveira e Silva,
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos (CNE) tomou conhecimento das declarações proferidas pelo Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da
Vida (CNECV) em 24 de Dezembro, a propósito do parecer do Conselho Nacional de Ética
e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos
(CNEDM).
As suas afirmações de que “o Bastonário da
Ordem dos Médicos consegue durante mais
de um mês censurar e não divulgar este documento, o que é gravíssimo” não dignificam
quem as faz nem a estrutura que representa.
E não dignificam porque são FALSAS e mancham publicamente o bom nome da Ordem
dos Médicos e do seu Bastonário e, consequentemente, de todos os médicos.
Em 30 de Outubro foi pedido pelo CNE ao
CNEDM para elaborar o seu parecer sobre as
questões consideradas polémicas levantadas
pelo parecer 64/2012 do CNECV. Em 23 de Novembro reuniu em Coimbra o CNEDM. Em 11
de Dezembro foi enviado por carta o parecer
do CNEDM para os serviços administrativos
do Bastonário/CNE. Em 17 de Dezembro o referido parecer chegou ao Bastonário. Em 21
de Dezembro, em reunião do CNE em Lisboa,
o Bastonárlo entregou o referido parecer a
todos os membros do CNE.
Face a estes factos conhecidos e comprovados, vimos desta forma exigir a sua retratação
pública.

do CNE de 21 de Dezembro, dado que “não respondia concretamente às questões polémicas suscitadas
pelo parecer 64/2012 do CNECV”.
Esta polémica foi objecto de uma
conferência de imprensa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (CRNOM), realizada a 26 de
Dezembro, onde Miguel Guimarães
rejeitou haver qualquer diferendo no
seio da OM: “não há nenhuma cisão
dentro do CNE da Ordem dos Médicos. Existem opiniões diversas sobre
algumas matérias e, como é evidente,
o Conselho Nacional Executivo respeita na íntegra a opinião dos seus
membros”.
O presidente do CRNOM deixou um
voto claro de confiança no Bastonário, reiterando haver tido um “comportamento absolutamente exemplar” na condução deste processo.
“O senhor bastonário recebeu um parecer que não
respondia às questões que o CNECV tinha colocado, nomeadamente no que toca ao racionamento
por idade. O que fez foi simplesmente pedir um

Os Presidentes dos Conselhos Regionais do
Sul, do Centro e do Norte,
Prof. Doutor Pereira Coelho
Dr. Fernando Gomes
Dr. Miguel Guimarães

novo parecer ao CNEDM da OM
que respondesse objectivamente a
estas questões, tendo a lisura e a
transparência de fornecer ao CNE
todos os documentos”, reforçou.
Já em 2013, em comunicado datado
de 5 de Janeiro (ver caixa acima),
os presidentes dos Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos
voltaram a condenar as declarações do Presidente
do CNECV, Prof. Doutor Miguel Oliveira e Silva,
exigindo mesmo a sua retratação pública. n
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Associação Portuguesa de Bioética procedeu à
elaboração de um parecer
alternativo sobre o tema do
racionamento em saúde.
O documento recomenda,
como iniciativa preliminar,
a adopção de todas as medidas de racionalização possíveis no Serviço Nacional
de Saúde para, posteriormente, serem adoptadas
prioridades éticas na prestação de cuidados de forma
transparente e sustentada.

Racionamento em Saúde
Relator: Rui Nunes
1 – INTRODUÇÃO

O direito à proteção da saúde
é, hoje, considerado como uma
conquista civilizacional, o que
implica que a salvaguarda deste
direito é uma responsabilidade
da sociedade e das suas instituições democráticas. Tal como
noutros países ocidentais, a existência em Portugal de um sistema público de proteção da saúde enquadra-se nesta dinâmica,
sendo um fator decisivo para a
melhoria sustentada dos indicadores de saúde da nossa população. Este sistema, de caráter universal, dependeu não apenas de
um forte investimento financeiro
ao longo dos últimos anos mas,
também, de um elevado nível de
desempenho profissional de que
as carreiras médicas são um bom
exemplo. Mais do que um direito constitucional, a proteção da
saúde deve ser considerada como
um dos grandes pilares de uma
sociedade democrática e plural1.
Porém, e não obstante o contributo fundamental do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) para
a melhoria dos indicadores de
saúde dos portugueses, a sua
sustentabilidade económica e
financeira tem sido questionada
e os governantes tentam dirimir este conflito – entre a necessidade de providenciar um bem social,
como a saúde, e melhorar a eficiência numa perspetiva económica – tentando a convergência de
dois fatores aparentemente irreconciliáveis: a equidade no acesso e a otimização da utilização dos
recursos disponíveis. Está em causa a necessidade
de se promover a eficiência através da adequada
gestão dos recursos financeiros e dos meios humanos e materiais.
Porém, não restam dúvidas de que face à evolução
demográfica dos países ocidentais torna-se difícil
a incorporação imediata de algumas tecnologias

inovadoras (medicamentos, dispositivos médicos,
etc.) nos sistemas de saúde ocidentais surgindo
progressivamente o debate em torno da necessidade de se estabelecerem prioridades éticas na
saúde2. Este é um problema transversal a todas as
sociedades democráticas onde o direito à saúde é
legalmente protegido existindo diversos modelos
possíveis para a sua concretização3. Mas em todos
estes países, nomeadamente a Holanda, a Dinamarca, a Suécia, o Canadá, o Reino Unido, ou a
Austrália, a priorização ética na saúde implicou
um esforço prévio de racionalização de recursos
de modo a que o desperdício seja mínimo e, portanto, seja justo e adequado efetuar este tipo de
escolhas4.
Assim, consciente de que o estabelecimento de
prioridades éticas na saúde é um debate que deve
ser concretizado com a maior abrangência e serenidade possíveis, a Associação Portuguesa de Bioética decidiu emitir este parecer na tentativa de
contribuir para a clarificação desta problemática
na sociedade portuguesa.
2 – ENQUADRAMENTO ÉTICO-SOCIAL
Em Portugal, e não obstante esta temática ser já
debatida ao longo da última década em diferentes
meios académicos e profissionais, assistiu-se a uma
controvérsia ímpar na nossa sociedade fruto de um
pedido de parecer do Ministro da Saúde ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (64/
CNECV/2012 – Parecer sobre um Modelo de Deliberação para Financiamento do Custo dos Medicamentos)
com vista (presume-se) à formulação de políticas
públicas em matéria de racionamento na saúde.
Ao abordar esta temática deve ter-se em atenção
não apenas as especiais circunstâncias sociais e
económicas que o país atravessa, nomeadamente
a quebra acentuada do rendimento médio familiar, bem como os níveis de ineficiência no setor
da saúde que continuam ainda acima do que é
socialmente aceitável, gerando importantes custos
de oportunidade. A primeira das prioridades deve
ser, então, melhorar os níveis de eficiência existentes, combater o desperdício, otimizando os recursos disponíveis5. Recorde-se que o financiamento
do Serviço Nacional de Saúde repousa essencialmente nos impostos (diretos e indiretos). E que
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sendo esta a modalidade de justiça social adotada,
o financiamento do SNS está indexado, em grande
medida, ao rendimento dos cidadãos, estando estes
no limite da sua capacidade de financiamento da
saúde (e de outras prestações sociais).
Ainda assim, e sendo desde já questionável a oportunidade da introdução do debate público do racionamento na saúde face aos graves constrangimentos económicos da maioria da população, entendeu
o Ministério da Saúde iniciar este debate junto da
sociedade portuguesa. O estabelecimento de prioridades na saúde6 – para ser considerado justo e
equitativo – deve cumprir obrigatoriamente dois
critérios sob pena de ser apenas uma forma administrativa de racionamento de bens essenciais7: legitimidade8 e justiça9.
a) LEGITIMIDADE
Em democracia a fonte de legitimidade (substantiva
e não meramente formal) pode advir de duas vias
diferentes. Em primeiro lugar da vontade popular
expressa através do voto no quadro de propostas
claras e inequívocas que sejam sufragadas em atos
eleitorais específicos. Em matéria de priorização
ética na saúde esta não é a solução mais utilizada
desde logo porque reflete apenas a vontade da maioria em detrimento de opiniões e perspetivas das minorias que, pelas regras da democracia representativa, têm mais dificuldade em fazer ouvir a sua voz.
Uma fonte alternativa de legitimidade, seguida aliás na maioria dos países que se debruçaram sobre
o estabelecimento de prioridades na saúde, advém
do envolvimento ativo e participado da sociedade
e dos diferentes atores sociais (empowerment). Esta
participação da sociedade nos desígnios coletivos
implica, para ser legítima, uma ampla base de sustentação, para que a ausência do voto dos cidadãos
possa ser colmatada por uma representação adequada, alargada e transparente10.
Em última análise, está em causa uma verdadeira
justiça processual: procedimentos justos, transparentes e sob o olhar atento da sociedade. O conceito
de public accountability11 inscreve-se nesta dinâmica,
isto é, na necessidade de se prestar contas dos procedimentos utilizados e dos fundamentos das decisões12. A justiça processual, enquanto denominador
comum à maioria das vertentes da justiça distributiva, pode não ser a melhor, mas a única solução
numa sociedade onde os cidadãos se encontram
com distintas mundividências e onde não existe
uma visão unânime do bem comum.
Em síntese, é essencial que os fundamentos e o
rational das decisões de priorização tenham uma
ampla participação de todos aqueles que possam
ser implicados nestas decisões. Assim, para ser
legítimo, ou seja para que não se trate de simples
racionamento mas sim do estabelecimento de prioridades éticas na saúde, devem encontrar-se as soluções adequadas para alcançar a legitimidade deste
tipo de decisão13. Desde logo tendo como referencial
outros países que implementaram já soluções desta natureza. Ou seja, para que exista uma sintonia
substancial entre as decisões políticas e a vontade
dos cidadãos.

b) JUSTIÇA
Nas democracias plurais, a legitimidade é condição necessária mas não suficiente para um processo desta natureza ser ética e socialmente justificável. De facto, o pilar das sociedades modernas e
desenvolvidas é considerar-se que todas as pessoas
têm igual dignidade e devem poder gozar de um
conjunto alargado de direitos básicos, inalienáveis
e inderrogáveis. Esta igualdade fundamental entre
todos os seres humanos foi a base da edificação
da doutrina dos direitos humanos e é, de facto, o
mais importante agente unificador da humanidade
à escala global.
Pelo que ainda que se entenda que alguns critérios
utilitaristas possam estar subjacentes às políticas
sociais da atualidade, não é eticamente admissível
uma mudança radical de paradigma no referente
ao exercício do direito à proteção da saúde. Uma
crítica recorrente a esta tese é a de que o utilitarismo permite intervenções discricionárias, isto é, a
discriminação de grupos de pessoas, tais como os
deficientes, as minorias culturais ou os idosos, colocando em causa, nomeadamente, o princípio da
solidariedade intergeracional. Permitindo assim
práticas discriminatórias inaceitáveis em qualquer democracia plural. De facto, o utilitarismo
tem sido sistematicamente rejeitado em Portugal.
A título de exemplo, o Prof. Daniel Serrão, em entrevista ao Centro de Bioética do CREMESP, refere:
“Quer dizer que a sociedade é assim, uns pagam pelos
outros? Se não somos utilitaristas, somos personalistas,
olhamos assim: isto é uma estrutura humana, e eu respeito a vida humana em todas as suas manifestações.
Portanto, não devo destruí-la”14.
Em nossa opinião, o aludido parecer do CNECV
sobre o racionamento em saúde evoca pelo menos
três situações de potencial injustiça e iniquidade:
INJUSTIÇA SOCIAL: O estabelecimento de prio-

ridades na saúde para ser eticamente aceitável
pressupõe que situações mais graves tenham prioridade sobre situações menos graves (a triagem
de Manchester é um bom exemplo). O oposto do
sugerido pelo Parecer 64/CNECV/2012 que legitima o racionamento de medicamentos em doentes
com cancro, SIDA e doenças crónicas graves15, mas
nada diz sobre intervenções que não correspondem a verdadeiras necessidades em saúde (mas
simples preferências como defende aliás Norman
Daniels16), tal como a cirurgia plástica meramente
estética, medicamentos sem evidência clínica de
efetividade comprovada17 ou intervenções de simples melhoramento;
INIQUIDADE RELATIVA: O conteúdo substantivo

do parecer não exclui a possibilidade de diferentes
hospitais poderem implementar diferentes políticas e em diferentes pontos do país18. Aliás o que já
se verifica em Portugal como o próprio parecer refere. A priorização ética da saúde, ao contrário do
racionamento administrativo, pressupõe a obtenção de níveis máximos de eficiência no sistema de
saúde (o que não se verifica no SNS) sem comprometer a equidade horizontal e vertical. Em suma,
todos os cidadãos devem ter acesso ao mesmo tipo
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de provisão pública de cuidados de saúde independentemente do ponto do país em que se encontrem
e do hospital público a que tenham acesso;
DISCRIMINAÇÃO E ESTIGMATIZAÇÃO: O Parecer
64/CNECV/2012 abre a porta à discussão da possibilidade da discriminação com base na idade. A
mudança de paradigma proposta – mudança que
preconiza a adoção do utilitarismo como doutrina
base no acesso à saúde – permite a limitação do fornecimento de cuidados de saúde apenas com base
neste critério19. Para além de ser eticamente inaceitável a limitação de cuidados de saúde a uma pessoa apenas pelo facto de se ser idoso (sendo aliás
impossível determinar com clareza a linha a partir
da qual se é idoso), o utilitarismo na saúde permite
em abstrato qualquer tipo de discriminação sendo
que a idade é apenas uma das suas formas possíveis.
E isso é contrário à doutrina da igual dignidade de
todas a pessoas.
Em síntese, as inferências do Parecer 64/CNECV/2012 evocam reservas do ponto de vista ético
não sendo adequado a sua implementação sem uma
ampla discussão pública sobre as suas principais
aplicações. Para além de, salvo melhor opinião, o
conteúdo do parecer estar em desacordo com o art.º
64 e o art.º 13 da Constituição da República Portuguesa20.

3 – RECOMENDAÇÕES
Assim, e face ao exposto, a Associação Portuguesa
de Bioética recomenda:
a) Que o Ministério da Saúde suspenda a aplicação
das recomendações do Parecer 64/CNECV/2012
dado que algumas das inferências – nomeadamente
o racionamento com base na idade – são eticamente
questionáveis e de constitucionalidade duvidosa;
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Em Destaque: Declarações do Presidente do CA do CH S. João

AFIRMAÇÕES
INCOMPREENSÍVEIS

oportunas e com pontos de
relevante pertinência e sensatez, e a merecer a maior atenção por parte do Ministério da
Saúde, pecam de forma grave
e leviana, tornando-se inaceitáveis e merecedoras do repúdio da Direcção deste Colégio,
quando se referem à cirurgia e
ANTÓNIO FERREIRA
aos cirurgiões.
SUGERIU QUE 30
Ao englobar no mesmo “saco”
todas as especialidades cirúrCIRURGIÕES NÃO
gicas e ao dividir aritmeticaEFECTUAVAM
mente números de cirurgias
efectuadas por cirurgião e por
QUALQUER CIRURGIA
semana, mês ou ano, o Sr. Dr.
DURANTE TODO O
António Ferreira revelou uma
falta de rigor e uma leviandade
ANO
intelectual intoleráveis. A actividade dos cirurgiões não é a
de operadores. A Cirurgia Geral
Em entrevista num espaço de debate
representa cerca de 1/3 de todas
as especialidades cirúrgicas, e
televisivo, o presidente do Conselho de
a forma como foram referidos
Administração do Centro Hospitalar
alguns números pode induzir
de São João, António Ferreira, alegou
facilmente em erro quem não
conhece a realidade do funciofalta de produtividade da equipa
namento dos serviços hospicirúrgica com base no número total de
talares e conotá-los facilmente
intervenções, dividido pelo número de
com a Cirurgia Geral.
A actividade de um cirurgião,
profissionais. O Colégio da Especialidade
numa sala de operações, não
de Cirurgia Geral considerou as
é exercida de forma isolada,
afirmações do responsável “de uma falta
sendo necessários pelo menos
dois para operar. É sempre obride rigor e leviandade intoleráveis”. Já o
gatória a presença de um seConselho Regional do Norte da Ordem
gundo ou terceiro especialista
em cirurgias mais delicadas, e
dos Médicos manifestou publicamente
isso não significa que os três faa posição de que só António Ferreira
çam aquela operação! Para além
poderá justificar porque a actividade
disso existe o Serviço de Urgência, a enfermaria, a consulta excirúrgica da unidade que dirige não
terna, o ambulatório, a pequena
corresponde aos parâmetros que
cirurgia, a formação dos interestabelece.
nos, a actividade docente, a actualização técnica e científica e
todo o desgaste de anos de carreira pré e pós graduada quase
sempre com a maior dedicação
e empenho e sem o devido reconhecimento e compensação.
COMUNICADO DO CNE [18 DEZ 2012]
Não podemos deixar de referir
COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL
o insuficiente acesso a blocos e
tempos cirúrgicos, da responsabilidade da tutela,
A Direcção do Colégio de Cirurgia Geral da Ordem
um dos factores que mais limita a produtividade
dos Médicos foi questionada por muitos colegas e
cirúrgica dos cirurgiões do SNS.
pela comunicação social, face às declarações profeReferir que 30 “cirurgiões” do CHSJ nunca foram ao
ridas pelo médico António Ferreira, Presidente do
Bloco Operatório durante o ano, e que alguns outros
Conselho de Administração do Centro Hospitalar de
só o fizeram por duas vezes, carece de certificação
S. João, no programa “Olhos nos Olhos”, na TVI24,
e justificação, e a ser verdade, atentas as possíveis
no dia 17/12, no decurso de uma entrevista com a Sr.ª
causas de forma séria, devem ser retiradas todas as
Dra. Judite de Sousa e o Sr. Prof. Medina Carreira.
consequências de ordem profissional e disciplinar
Analisadas aquelas declarações de forma serena e
para eventuais prevaricadores e para o Conselho de
ponderada, que na generalidade se podem considerar
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Administração, que se mostrou incapaz de exercer
devidamente as funções a que está obrigado.
A Direcção do Colégio de Cirurgia Geral da Ordem
dos Médicos reitera toda a confiança na generalidade
dos cirurgiões portugueses, garantes da defesa e tratamento adequado de um número considerável dos
seus compatriotas, alguns infelizmente com doenças
graves e que exigem grande dedicação, conhecimentos e entrega profissional.
Lisboa, 18 de Dezembro de 2012
Colégio de Cirurgia Geral da Ordem dos Médicos
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

NOTA DE IMPRENSA [19 DEZ 2012]
CONSELHO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS

Declarações do Presidente
do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de São João
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRN) tomou conhecimento das declarações do
presidente do Conselho de Administração (CA) do
Centro Hospitalar de São João (CHSJ) em entrevista
ao programa “Olhos nos Olhos” na TVI24 no dia
17/12/2012, que foram amplamente difundidas nos
restantes órgãos de comunicação social.
Sem prejuízo de uma análise mais detalhada das declarações proferidas pelo presidente do CA do CHSJ,
o CRN lamenta profundamente que um alto dirigente
da administração pública, médico inscrito na Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, manche
abertamente o bom nome de todos os profissionais
que trabalham no SNS e no CHSJ, ao sugerir que os
médicos, e designadamente os especialistas de todas
as especialidades cirúrgicas do País, e em particular
os do CHSJ, não cumprem os seus deveres no SNS
como cirurgiões e como cidadãos. A sugestão de que
operam pouco, traduzida em números distorcidos e
mistificadores sobre a actividade cirúrgica no CHSJ, e
de que “baixam a produtividade no SNS para operar
os doentes nas instituições privadas”, não dignificam o CA do CHSJ nem os médicos. Pelo contrário,
estigmatizam todos os médicos do CHSJ e apenas
contribuem para aumentar a indignação dos médicos
e dos doentes.
De resto, a informação alarmista de que 30 cirurgiões
do CHSJ não iriam ao bloco é incompreensível, na
medida em que, a ser verdade e na ausência de justificação aceitável, a responsabilidade é também dos
respectivos directores de serviço nomeados pelo CA e
do próprio CA do CHSJ.
Foi completamente ignorada a multiplicidade de ocupações a que um especialista está sujeito no seu serviço, desde a formação dos internos de especialidade
às tarefas administrativas, passando pela consulta
externa, serviço de urgência, serviço em unidades de
cuidados específicos, acompanhamento dos doentes
internados, formação contínua e investigação.

Adicionalmente, a referência às carreiras profissionais, e em particular à carreira médica, com a alusão
negativa aos “cargos de chefia que se mantêm toda a
vida”, foi particularmente infeliz e contrária aos princípios fundadores do próprio SNS e mostrou uma
confusão inquietante entre a progressão na carreira
(qualificação e competências médicas) e os lugares de
direcção (de nomeação e da exclusiva responsabilidade do CA do CHSJ).
Numa altura de crise social, em que todos os portugueses se sentem injustiçados, e em que o bom senso
deveria constituir um imperativo público, as declarações produzidas são inaceitáveis e contraproducentes.
O CHSJ foi considerado, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor do SNS no estudo realizado pela Escola
Nacional de Saúde Pública. Tal avaliação não seria
possível se não tivesse excelentes profissionais, pelo
que tal estudo deveria também ser entendido como
um elogio aos recursos humanos de que dispõe o
CHSJ.
De facto, os profissionais da saúde, e em particular os médicos, como pilar essencial do SNS, são os
principais responsáveis pela melhoria da qualidade
dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos e pelo
sucesso internacional do nosso SNS, tendo estado
intimamente associados aos méritos do nosso Serviço
de Saúde sistematicamente destacados pela OCDE
e pela OMS. Os indicadores de saúde conhecidos e
regularmente divulgados falam por si. Acresce ainda
que os médicos portugueses são internacionalmente
reconhecidos como excelentes profissionais, e os que
mais prestigiaram um serviço público em Portugal e
no resto do Mundo.
Interpretando de forma literal os dados apresentados pelo presidente do CA do CHSJ, só podemos
concluir que resultaram de uma reflexão autocrítica
de quem tem responsabilidades directas na matéria.
Em última análise, se a atividade médica e cirúrgica
do CHSJ não corresponde aos parâmetros definidos
pela sua direcção, só ela poderá justificar porque tal
acontece e tomar as medidas necessárias para inverter a situação. Jamais tal poderá servir para julgar em
praça pública os seus profissionais com declarações
que entendemos ser difamatórias.
Expressando a máxima solidariedade com todos os
profissionais médicos do CHSJ, o CRN considera que
o seu trabalho é altamente prestigiante para a Medicina nacional e contribui de forma decisiva para que
o seu hospital seja uma referência de rigor e excelência na prestação de cuidados de saúde.
Dadas as circunstâncias e o impacto das declarações proferidas, o CRN exige ao presidente do CA
do CHSJ explicações fundamentadas sobre as suas
afirmações, que apenas contribuíram para deteriorar
de forma irreversível a confiança dos médicos e dos
doentes em quem governa o CHSJ.
Em nome dos doentes e do País, todos temos a obrigação de manter, respeitar e dignificar o SNS. A começar por quem tem o poder final de decisão. Ao
cuidado do Senhor Ministro da Saúde.
Porto, 19 de Dezembro de 2012.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. n
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Em entrevista ao “Qualidade&Inovação” [Dezembro 2012]
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Em entrevista ao
‘Qualidade&Inovação’, o
presidente do Conselho
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães, reflete
sobre a sustentabilidade
do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) e sobre a
qualidade dos atos
médicos assentes em
pilares como o Ensino e a
Investigação. Um retrato
claro e conciso sobre a
Saúde em Portugal, que
não passou à margem da
discussão da carreira
médica.

O estado da Saúde
em Portugal, pela voz
de Miguel Guimarães
Miguel Guimarães, presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos

N

o debate público, a tónica é, na
maioria das vezes, posta na
insustentabilidade do SNS.
Contrariando esta tendência, como é que
analisa a sua sustentabilidade?
A sustentabilidade do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) é, antes de mais, uma questão
política. O SNS cumpre uma missão muito
importante em termos sociais: a equidade do
acesso aos cuidados de saúde. Portanto, esta
é uma questão social muito relevante, até para
manter a coesão social que o nosso país atingiu
depois da revolução de 25 de abril. Por isso,
deve-se questionar o que motiva o Governo a
anunciar tamanhos cortes nesta área. Se há
necessidade de reduzir a despesa pública é
necessário, em primeiro lugar, avaliar as áreas
do Orçamento de Estado para aplicar tal
redução. E, no meu entender, a Saúde não
poderá ser um dos setores de atividade sujeito
a estas reduções drásticas, pelo menos não da
forma que estas medidas têm sido aplicadas.
O Ministério da Saúde deve ter sido aquele
em que o orçamento foi mais reduzido, de
2011 para 2012, e será, com certeza, um dos
mais afetados pelas restrições anunciadas para
o próximo ano. Neste momento, já é claro que
a estratégia adotada pelo Governo tem vindo
a empurrar os doentes para os sistemas
privados de saúde, dominados pelos grandes
grupos económicos. Mas repare, o SNS
português tem excelentes resultados a nível
internacional. Segundo dados da OCDE,
referentes a 2011, Portugal está entre os lugares
cimeiros em diversos indicadores de Saúde,
como sejam a esperança média de vida, a
mortalidade perinatal e as complicações
durante o parto. Foi, seguramente, o país da

Europa que melhor evoluiu em termos de
indicadores de Saúde nos últimos anos. Os
mesmos dados da OCDE mostram que
Portugal é o segundo país da Europa onde se
gasta menos com a Saúde per capita. Portanto,
é infundado dizer que há imensas “gorduras”
nesta área. Neste contexto, a sustentabilidade
do SNS é obrigatória e deve ser discutida em
consonância com todas as áreas que o
Orçamento de Estado (OE) tem que abranger.

E qual tem sido o papel do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) na manutenção desta sustentabilidade?
O papel do CRNOM está diretamente
relacionado com a qualidade dos atos médicos
e da Medicina no seu todo. Neste sentido, o
contributo dos médicos nesta matéria deve
ser reivindicado pela Ordem ao nível da sua
intervenção pública. Os médicos devem ter

mais interesse na gestão das unidades de saúde
e, simultaneamente, utilizar melhor os seus
conhecimentos na prevenção, diagnóstico e
tratamento dos doentes, disponibilizando em
cada momento os tratamentos mais adequados
para cada situação clínica. Todos estes
processos devem ser feitos à luz das regras
deontológicas, ou seja, garantindo sempre as
terapêuticas e meios auxiliares de diagnóstico
necessários para cada caso clínico, de forma a
evitar desperdícios. Outro passo positivo que
a Ordem dos Médicos poderá dar, na questão
da qualidade da Medicina, está relacionado
com a criação de um “registo nacional de
notificação de erros clínicos e de eventos
adversos graves”, com intuito não-punitivo,
mas de correção de erros evitáveis, melhorando
a qualidade e a segurança de todos os
procedimentos e tratamentos. Já existe um
registo deste tipo na Direção Geral de Saúde,
mas não se encontra a funcionar devidamente.
Além disso, é importante aplicar, na prática,
a “governação clínica” que poderá dar um
contributo significativo para, por um lado,
incrementar a qualidade dos tratamentos dos
doentes, e, por outro, permitir a redução da
despesa na Saúde. Para que seja mais
percetível: se for realizada uma
apendicectomia e esta correr bem, o doente
tem alta no mesmo dia ou no dia a seguir, sem
necessidade de terapêutica adicional. Caso
surja uma complicação (que pode não estar
diretamente relacionada com o médico, mas
que tem a ver com os cuidados prestados),
pode haver necessidade de internamento
durante vários dias e de tratamentos adicionais,
como por exemplo, antibioterapia prolongada.
Ou seja, pode existir uma relação direta entre a
qualidade e os custos. É fundamental, também,
mais organização, mais transparência, mais rigor
nas escolhas, mais responsabilidade de quem
tem o poder de decidir e mais auditorias de
todo o sistema que sejam consequentes.
Em suma, a aposta forte na qualidade permite
diminuir os custos de forma sustentável. O
Ministro da Saúde deveria estar mais atento e
valorizar a Medicina como um todo e não
apenas os números habituais, com os
respetivos cortes e restrições no acesso aos
cuidados de saúde.
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O Presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, aproveitou uma entrevista ao “Qualidade&Inovação” de Dezembro
de 2012 para abordar para o grande público as principais questões que se colocam aos médicos e à Medicina
portuguesa na actualidade. Com os devidos agradecimentos aquela publicação, fica essa entrevista aqui
reproduzida para os leitores da nortemédico.

15

Dezembro de 2012
Ainda assim, o secretário de Estado
adjunto e da Saúde, Fernando Leal da
Costa, veio, recentemente, a público dizer
que, na proposta do OE para 2013, o
Governo tenta “para lá das suas possibilidades, preservar o orçamento da
Saúde”. Concorda?
Ainda não tive oportunidade para esmiuçar o
Orçamento de Estado para 2013, mas aquilo
que era projetado para a Saúde era grave.
Falava-se de emagrecimento em termos
hospitalares que ultrapassavam os dois dígitos
percentuais. Além disso, os cortes seriam feitos
de forma transversal para todos os hospitais,
sem ter em linha de conta os que mais e melhor
foram reduzindo os desperdícios e combatendo os custos em diversas áreas. Em
Portugal, há hospitais que fizeram um
excelente trabalho e há outros que praticamente não fizeram nada para combater estas
“gorduras”.
A aposta na excelência da formação pré-graduada é uma das bases da qualidade
da Medicina. Neste âmbito, tem sido
desenvolvido um importante trabalho de
certificação dos cursos por parte da
Agência de Avaliação e de Acreditação do
Ensino Superior (A3ES), que decidiu não
acreditar o Mestrado Integrado de
Medicina da Universidade de Aveiro.
Haverá mais trabalho a fazer neste
contexto?
Em termos médicos e sociais, a formação pré-graduada é uma das áreas primordiais.
Portugal tem faculdades de Medicina a mais,
que custam muitos milhões de euros ao Estado.
O nosso país precisava apenas de ter cinco
escolas médicas. E, se as que foram criadas
mais recentemente cumpriam os requisitos de
qualidade mínimos para ministrar o ensino de
Medicina, já os cursos das Universidades do
Algarve e de Aveiro apresentam poucas
garantias. Em primeiro lugar, estes cursos não
têm massa crítica suficiente, uma vez que têm
poucos professores residentes. Por outro lado,
são cursos com menos horas de duração e que
admitem candidatos licenciados em diversas
áreas, algumas muito distantes da Saúde, como
Engenharia e Arquitetura. Os processos de
seleção não têm sido transparentes. Por
último, o método de ensino seguido nestas
novas escolas médicas (Algarve e Aveiro) não
oferece garantias de qualidade. Os argumentos
sucessivamente apresentados pela Ordem dos
Médicos, pelas Associações de Estudantes das
Faculdades de Medicina do Porto e de Braga,
por diversas individualidades ligadas à Reitoria
da Universidade do Porto, ou pela sociedade
civil, foram ouvidos pela A3ES que,
felizmente, não acreditou o curso de Medicina
de Aveiro. Lamento que o mesmo não se tenha
verificado com o curso de Medicina do Algarve.
No entanto, a meu ver, o grande problema na
oferta dos cursos de Medicina relaciona-se

com o excesso de alunos que existe em todas
as faculdades do país. Primeiramente, não
estou de acordo que 15% das vagas sejam
dirigidas a licenciados, pois não concebo que
o meu país possa oferecer uma segunda
Licenciatura, num curso público, a um
indivíduo já licenciado. Um licenciado deverá
concorrer no contingente geral, em igualdade
de circunstâncias com os restantes candidatos.
É urgente que o Ministério da Educação pense
nesta matéria de forma séria. Em segundo, as
capacidades formativas de todas as escolas
médicas têm sido ultrapassadas nos últimos
anos letivos, o que pode estar a afetar,
seriamente, a qualidade da formação prégraduada. A curto prazo, tendo em conta o
excesso de formandos, as vagas para a entrada
numa especialidade não serão suficientes, e
os médicos ficarão impossibilitados de
completarem a sua formação específica, o que
é absolutamente lamentável. A longo prazo,
esta realidade pode, também, comprometer a
qualidade dos indicadores de Saúde em
Portugal, e originar um excesso de médicos e
um desperdício de recursos qualificados, com
a emigração de muitos deles.
A par do Ensino, a Investigação Científica
é outro pilar da Medicina. A produção
científica em Portugal está ao nível da
realidade internacional?
A Investigação Científica é uma área que merece
uma aposta séria e que seja consequente. Este
é um motivo de reflexão para os portugueses
em geral, e para os médicos em particular: a
evolução científica e o avanço na Medicina têm
que ser consequentes. Não é possível investir
milhões de euros em investigação, aprovar
novas moléculas para determinadas patologias,

permitir a sua entrada no mercado por
apresentarem vantagens sobre os
medicamentos de referência já existentes, e
depois não permitir a sua utilização quando
têm indicação clara, com o argumento dos
custos que tal utilização pode envolver. Mais
grave ainda, não é aceitável que no mesmo
país se possa vir a discriminar o tratamento
dos doentes em função da sua situação
económico-financeira, social ou outra, como
por exemplo a idade. Esta situação seria
absolutamente contrária aos princípios
fundadores do nosso SNS. A investigação tem
elevados custos, mas é o suporte básico do
desenvolvimento de uma sociedade e, no caso
da saúde, da melhoria de vários indicadores de
qualidade. Se os recursos humanos e
financeiros investidos em investigação não
tiverem aplicação prática quando indicado,
então estaremos a colocar em causa a própria
essência da investigação e desenvolvimento.
Para a dimensão do nosso país, faz-se muito
boa investigação. Analisando a realidade mais
próxima do CRNOM, verifica-se que as
faculdades de Medicina da Universidade do
Porto e a Escola de Ciências da Saúde da
Universidade do Minho têm uma produção
científica muito significativa a nível
internacional. Ainda assim, há espaço para
melhorar a qualidade da investigação.

mais baixo – o que significa mais uma
privatização encapotada da Medicina – foi o
que motivou a greve de médicos, nos dias 11 e
12 de julho. Esta problemática foi, recentemente, resolvida com o acordo celebrado
entre sindicatos médicos e Ministério da
Saúde. O Ministério comprometeu-se a abrir
2000 vagas nas unidades de saúde até ao final
de 2013. Assim, a adjudicação anunciada a
baixo custo será substancialmente anulada com
a abertura das novas vagas.
O acordo celebrado, embora distante do
desejado, foi avaliado como globalmente
positivo pelo CRNOM, pois permite
preservar a essência das carreiras médicas com
a abertura de concursos para assistentes,
assistentes graduados e assistentes graduados
seniores. O vencimento base de entrada para
os jovens médicos foi aumentado. O regime
de trabalho passa a ser de 40 horas semanais
com até 18 horas de serviço de urgência. Uma
das grandes vantagens do acordo é a liberdade
de opção: os médicos que já estão na carreira
só aderem ao acordo caso o queiram e o achem
proveitoso. O essencial da questão é que os
médicos estejam inseridos numa carreira, o
que pressupõe uma continuidade de trabalho,
uma renovação técnica e científica permanente
e uma garantia de qualidade para todos os
doentes.

Outro assunto muito mediatizado nesta
área relaciona-se com a contratação de
médicos, por ajuste direto, a preços baixos.
Este facto foi o ponto de partida para uma
análise da progressão da carreira dos
médicos …
A contratação, à hora, através de empresas
privadas, cujo critério de seleção é o preço

Por último, quais são as metas da Ordem
dos Médicos para 2013?
Na minha opinião, e apenas o posso fazer na
qualidade de presidente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (pela Ordem
dos Médicos como um todo fala o nosso
Bastonário), para além das questões nucleares
da regulação da formação médica, da regulação
disciplinar e da qualidade, as preocupações
da Ordem dos Médicos centram-se nos temas
anteriormente abordados. A preocupação
primordial é a questão da formação prégraduada, pois vai, na prática, condicionar
tudo o que está a jusante. Outra preocupação
tem a ver com o ato médico: é fundamental e
cada vez mais premente que se publique a
definição de ato médico. Esta regulamentação
significa uma proteção do doente, pois é mais
uma garantia dos seus direitos. Esta é uma das
matérias em negociação com o Ministério da
Saúde, que acredito vai ser resolvida em breve.
Por último, outra preocupação importante
relaciona-se com o respeito pelas competências médicas. Cada vez mais, tendo em
conta o cenário de crise, somos confrontados
com a possibilidade de outros profissionais
de saúde desempenharem atos médicos. Esta
realidade representa um profundo desrespeito
pelas competências próprias dos médicos e
pelas expectativas dos doentes. Não se trata
de uma questão corporativista. Pelo contrário,
a Ordem dos Médicos tem estado atenta a
esta situação, de forma a defender os interesses
dos doentes e a qualidade da Medicina

Lei da Prescrição por DCI
(Medicamentos)
A promoção de acesso geral e universal a medicamentos, de qualidade indiscutível e
por preços acessíveis, é um compromisso do Governo para com os portugueses. No
âmbito da política do medicamento, o Ministério da Saúde publicou a Lei da prescrição
por DCI que pretendeu “rever o normativo em vigor no sentido de consagrar como
regra a prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) de uma forma
clara, ou seja, integrando medidas concretas que serão eficazes para a poupança do
cidadão na aquisição de medicamentos”. Desta forma, “estimula-se a prescrição e o
consumo de genéricos, induz-se a compra de medicamentos mais baratos, salvaguarda-se o valor técnico da prescrição médica. Regulam-se os termos de dispensa de
medicamentos e reconhece-se ao doente, acima de tudo, um maior direito de opção
no momento da compra”. Segundo Miguel Guimarães, presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, o novo modelo de receita deve respeitar
integralmente as opções dos doentes e o seu poder de decisão e, a curto prazo, a Lei
da prescrição por DCI deve ser revista “o doente deve ter o poder de decidir o
medicamento, do princípio ativo prescrito, que quer fazer junto do seu médico e não
apenas no ato da compra”. Além disso, “a prescrição por DCI tinha como objetivo
aumentar a venda de genéricos em Portugal, o que não se verificou”. No entanto, “é
de salientar o esforço dos médicos em prescrever os medicamentos mais baratos do
mercado nos quais têm confiança clínica”, evidencia Miguel Guimarães.
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GOVERNO INSISTE NO
EMAGRECIMENTO DOS RECURSOS

Portugal tem apenas 3,3 camas por mil habitantes, contra as
recomendações da Organização Mundial de Saúde

A

intenção manifestada pelo Ministério
da Saúde de reduzir o

número de camas hospitalares
merece veemente reprovação
por parte do Conselho Nacional
Executivo da OM. Conforme comunicado de 13/12/2012, aqui
transcrito, o órgão máximo da
Ordem dos Médicos não entende como é que esta proposta
pode ter provimento, dado que o
nosso país já se encontra abaixo
dos padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde nesta
matéria, sem que tal afecte a
acessibilidade dos doentes aos
cuidados de saúde.

O CRN, através do seu presidente, também tomou posição pública sobre esta matéria, defendendo a posição
oficial do CNE.

COMUNICADO DO CNE
O Governo anunciou que pretende reduzir o número de camas hospitalares
para diminuir os custos em Saúde.
Anunciou essa intenção através da
implementação de algumas medidas teorizadas no papel, como se
o SNS não estivesse a funcionar
convenientemente.
A Ordem dos Médicos apoia todas as
medidas de boa gestão e incentiva a
aposta na cirurgia do ambulatório, que
em Portugal encontra algumas dificuldades por falta de apoios adequados na
comunidade, que impedem altas mais
precoces em muitas situações.
Porém, a Ordem dos Médicos chama
a atenção para o facto de, segundo o
relatório da OCDE de 2011:
– Portugal ter apenas 3,3 camas/1000
habitantes, contra uma média de 4,9
na OCDE e 8,2 na Alemanha.

– Portugal ter um tempo médio de internamento, por todas as causas, somente de 5,9 dias, contra uma média
de 7,2 dias na OCDE e 9,7 dias na Alemanha.
Não há espaço por onde reduzir mais camas sem
prejudicar potencialmente os doentes! A Ordem dos
Médicos recorda que ainda há doentes internados
em macas em muitos hospitais portugueses.
Para além disso, a redução do número de camas não
leva necessariamente a uma redução da despesa,
porque os doentes continuam a precisar de serem
tratados, e, recentemente, um relatório de Bruxelas
apontou mesmo a possibilidade dos cortes na Saúde
induzirem um aumento da despesa.
A Ordem dos Médicos sublinha que, segundo a
OMS, o ideal é que existam 4,5 camas por cada 1000
habitantes, podendo justificar-se mais em caso de
necessidade.

Como se pode concluir facilmente, pela objectividade das estatísticas da OCDE, reduzir ainda mais
o número de camas hospitalares em Portugal certamente irá afectar a acessibilidade dos Doentes aos
Cuidados de Saúde e colocar o nosso país num patamar inferior de Qualidade do SNS.
Além do mais, o SNS já funciona no limite da excelência, graças à qualidade dos seus profissionais,
por isso apresenta extraordinários indicadores, não
sendo admissível que
se passe a mensagem
A Ordem dos
que é o Ministério da
Médicos sublinha
Saúde que vem agora
descobrir a fórmula
que, segundo a
mágica de redução suOMS, o ideal é
plementar do número
que existam 4,5
de camas sem prejucamas por cada
ízo da Qualidade e dos
Doentes.
1000 habitantes,

podendo
justificar-se
mais em caso de
necessidade

O Secretário de Estado
Dr. Manuel Teixeira
afirma que “com os
recursos disponíveis,
o SNS terá de continuar a responder às
necessidades”.

Como é público, actualmente o SNS já não está a
responder às necessidades de muitos doentes, pelo
que não se consegue descortinar como será possível continuar a cortar na Saúde sem piorar estas
circunstâncias.
CNE da OM, Lisboa, 13/12/2012

Gestão em Saúde
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CONCURSOS LIMITADOS NO
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

O Despacho n.º 15630/2012 restringe a abertura de vagas a médicos
que tenham concluído a especialidade na segunda época de 2012

A

abertura de um
concurso restrito
para contratação

de especialistas médicos
(despacho n.º 15630/2012) mereceu a contestação da Ordem

COMUNICADO DO CNE

Tendo tomado conhecimento do Despacho
n.º 15630/2012, cuja finalidade é a abertura de um concurso restrito para contranota emitida pelo Conselho
tação de especialistas médicos, a Ordem
Nacional Executivo da OM,
dos Médicos não pode deixar de lamentar
o incumprimento de preceitos constitucioa tutela exclui do concurso
nais em processos de recrutamento do Mitodos os médicos que não tenistério da Saúde, introduzindo profundas
nham cumprido a sua espeinjustiças e desigualdades de oportunidade
no sistema de concursos.
cialidade na segunda época
O diploma acima referido limita a abertura
de 2012 e, ao fazê-lo, viola
de vagas a médicos que tenham concluído
princípios constitucionais
a sua especialidade na segunda época de
2012, excluindo todos os restantes profisque determinam a igualdade
sionais que possam aspirar legitimamente
de acesso à função pública.
ao preenchimento de uma vaga no Serviço
Nacional de Saúde.
Beneficia uns e prejudica outros. Se todos
os concursos fossem fechados, os médicos
nunca mais teriam uma segunda oportunidade para melhorar a sua colocação ou para regressar
ao sector público. No final, alguns dos agora beneficiados também seriam prejudicados no futuro.
Este procedimento, tal como está definido, viola o
princípio de liberdade de acesso à função pública (artigo 47.º da Constituição) e o princípio da igualdade
(artigo 13.º da Constituição), colocando em causa referenciais de transparência, equidade e igualdade de
oportunidades na administração pública.
Além disso, é uma medida que favorece a injustiça do
sistema, premiando a idade dos candidatos em detrimento do seu desempenho e competências adquiridas. Por último, não resolve as assimetrias existentes
na colocação de profissionais uma vez que a ACSS
não avaliou prévia e correctamente as necessidades de
cada unidade de saúde em termos de especialidades
médicas.
Em defesa da transparência e de princípios éticos, para
a Ordem dos Médicos todos os concursos devem ser
abertos, todos os lugares necessários aos Hospitais e
aos Doentes devem ser colocados a concurso, todos
dos Médicos. De acordo com a

devem ter a mesma igualdade de oportunidades e os
concursos devem privilegiar a análise e valorização
curricular, respeitando a valia técnico-científica das
Carreiras Médicas, nunca sobrepondo a circunstância
da data do exame aos critérios de Qualidade.
Deste modo, em defesa do SNS e dos Doentes, apelamos a que este concurso seja aberto a todos os médicos habilitados e interessados em concorrer. Só desta
forma será possível manter acesa a esperança num
futuro melhor.
Lisboa, 13 de Dezembro de 2012
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos

APOIO JURÍDICO NA SRNOM
CONSELHO REGIONAL DO NORTE
Ordem dos Médicos

DESPACHO 15630/2012 – Nota Informativa enviada
aos médicos inscritos na SRNOM
Vimos desta forma avisar todos os médicos especialistas
que não possam concorrer aos concursos que vierem
a ser abertos com base no Despacho 15630/2012, que o
CRN deliberou colocar à disposição destes médicos os
serviços jurídicos da SRN. Assim, os médicos que concorram e vejam as suas candidaturas excluídas, poderão
enviar e-mail para conselhoregionalnorte@nortemedico.
pt de modo a que possamos agendar reunião, com vista à
preparação dos respectivos processos judiciais. O CRN suportará os custos judiciais inerentes a tais acções, porque
entende que o Despacho 15630/2012 prejudica a Carreira
Médica, coloca em causa os princípios da transparência,
equidade e igualdade de oportunidades no SNS, sendo
uma medida que favorece a injustiça do sistema, premiando a idade dos candidatos em detrimento do seu
desempenho e competências adquiridas e não resolve
as assimetrias existentes na colocação de profissionais.
Porto, 19 de Dezembro de 2012.
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SUSTENTABILIDADE DO SERVIÇO
NACIONAL DE SAÚDE
Artigo de opinião do Presidente do CRNOM no jornal Público

A

sustentabilidade do SNS
tem sido tema de muitas e
variadas discussões. Em artigo

recentemente publicado no jornal Público,
aqui reproduzido, o Presidente do CRNOM,
Miguel Guimarães, elabora uma reflexão
global sobre o Serviço Nacional de Saúde
e considera que a sua sustentabilidade
é, em primeiro lugar, uma questão de
vontade política. E manifesta ainda a
sua preocupação com os reflexos da crise
económica no tratamento dos doentes.

Relatório de Primavera
2012 do Observatório
Português dos Sistemas
de Saúde (OPSS) referiu
uma maior dificuldade
no acesso aos cuidados
de saúde, resultado da actual situação social, financeira e económica,
que leva a uma preocupação exagerada com a contenção de gastos
na saúde por parte dos diferentes
decisores, altamente pressionados
para limitar despesas e avaliados
em função do seu desempenho.
Esta situação está a prejudicar claramente a qualidade do tratamento
dos doentes, fruto dos comportamentos restritivos que tem condicionado, e a questionar a sustentabilidade do SNS.
A reforma dos cuidados de saúde
primários, a mais importante reforma a nível do SNS
nas últimas décadas, corre sérios riscos de degradação. A reforma hospitalar, ainda na gaveta, pode já
estar contaminada na sua essência. De resto, estudos
e medidas que permitam avaliar e analisar o impacto
da crise sobre a saúde e as pessoas são essenciais
para que se possam monitorizar os efeitos da crise

O

no próprio SNS. As elevadas taxas de desemprego e
empobrecimento maciço, de depressão, de tendências suicidárias, de agravamento de comportamentos de risco, de problemas de saúde mental e dependências, de prevalência de doenças infecciosas,
entre outras, não deixam dúvidas quanto ao evoluir
da situação.
Neste contexto, vale a pena reflectir sobre a sustentabilidade do SNS. A deterioração que está a afectar
o SNS é bem conhecida de todos, dos doentes e dos
profissionais de saúde. Neste momento já ninguém
tem dúvidas das intenções da troika e do Governo
português no que diz respeito ao Estado social. A
refundação de que o nosso primeiro-ministro fala,
e que ninguém sabe
bem o que é, terá naturalmente as suas
raízes mais profundas num Estado soA crise pode ser
cial diferente, mais
encarada como
dependente da iniciauma oportunidade
tiva privada. Numa
para melhorar,
evolução do Estado
social em caminho
corrigir e construir
inverso ao até agora
novos alicerces que
percorrido, e no senpermitam tornar o
tido contrário ao que
SNS mais robusto.
neste momento está
a acontecer nos EstaDefender o direito
dos Unidos da Améà saúde não é uma
rica (ObamaCare).
questão ideológica,
Para contrariar a
mas um imperativo
actual tendência negativa, o OPSS aponético e moral no
tou a necessidade
qual todos temos a
de mais protecção
obrigação de estar
social, de políticas
envolvidos.”
activas de emprego,
de maior suporte familiar, de respostas
concretas ao endividamento e de políticas firmes
relativamente às dependências, como é o caso do
alcoolismo.
A dignidade da pessoa humana e a igualdade de
todos perante a doença estão consagradas na Constituição da República Portuguesa. Como estão o direito à protecção da saúde e o acesso a um SNS geral,
universal e tendencialmente gratuito. A criação das
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carreiras profissionais, e
em particular das carreiras médicas, foi determinante para o reconhecido
sucesso do SNS.
O SNS é absolutamente
indispensável numa sociedade que preza os
direitos humanos e a cidadania. O seu património genético assenta no
respeito pela dignidade
do ser humano, na igualdade de acesso e tratamento e na solidariedade
social, em que todos
contribuímos através dos
nossos impostos para,
quando precisarmos, o
possamos utilizar em
igualdade de circunstâncias. Por isso, a sustentabilidade do SNS é, antes
de mais, obrigatória e um
factor decisivo de coesão
social.
O aumento progressivo
das despesas com o SNS,
com excepção dos desperdícios (os conhecidos e
outros menos bem conhecidos), constituiu um investimento seguro na dignidade e qualidade de vida
dos doentes e dos portugueses. Vários indicadores
de saúde melhoraram substancialmente nas últimas
décadas. A longevidade média aumentou cerca de 15
anos e o acesso a consultas, internamentos, cirurgias
e urgências aumentou de forma muito significativa,
tendo em média quase triplicado.
Sabemos que o combate ao desperdício em geral está
ainda distante do limite conhecido. É possível fazer
mais e, sobretudo, é possível fazer melhor.
Não podemos continuar a aceitar a má gestão administrativa e clínica, muitas vezes sem a necessária
competência para governar uma unidade de saúde,
um departamento ou um serviço. O ministro da
Saúde deve pugnar por uma gestão eficiente e qualificada, devendo exigir qualidade e transparência
nos cuidados de saúde prestados. Deve ter uma política de recursos humanos organizada, coerente e

respeitadora da dignidade e qualidade de todos os
seus profissionais. Deve ter uma política do medicamento equilibrada, que respeite os doentes e
a sua capacidade de decisão, as competências dos
médicos, os cuidados de proximidade, os parceiros
institucionais e a investigação básica e clínica. É
seguramente do seu conhecimento que apenas uma
forte aposta na qualidade lhe permitirá diminuir os
custos de forma sustentada.
Por outro lado, os médicos devem assumir a sua
própria responsabilidade na esfera da qualidade,
encarada como uma melhoria da performance individual e colectiva que permite reduzir o erro clínico e
os eventos adversos para níveis residuais.
Devemos ser nós médicos a exigir que seja implementado um Sistema Nacional de Notificação de
Erros Médicos e Eventos Adversos Graves na Ordem
dos Médicos com intuito preventivo e não punitivo.
Uma forma inteligente de melhorar os cuidados de
saúde, evitar os níveis elevados de litígio médico/
doente e diminuir os custos dos cuidados de saúde.
De resto, a implementação prática da verdadeira governação clínica é um objectivo estratégico quando
falamos de qualidade e de sustentabilidade.
O SNS é a base do nosso Estado social. A sua sustentabilidade é uma questão de vontade política. É fácil
de entender que a garantia do direito à saúde deve
naturalmente ser uma das primeiras prioridades públicas. E o ministro da Saúde deve ser o seu primeiro
defensor. E na sua defesa, deve fazer as reformas necessárias sem desvirtuar o seu património genético.
Por isso, é essencial maior organização dos serviços
de saúde, maior rigor na gestão administrativa e
clínica, maior transparência e eficácia de processos
e procedimentos, maior responsabilização de quem
tem o poder de decidir, maior monitorização e auditoria de todo o sistema. E, claro, aplicar na prática
a experiência acumulada de 50 anos das carreiras
médicas.
A crise pode ser encarada como 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, mas
um imperativo ético e moral no qual todos temos a
obrigação de estar envolvidos. Por isso, a sustentabilidade do SNS deve ser encarada como um desafio que temos de vencer, e uma obrigação de todos
nós. n
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LICENCIAMENTO DA
ACTIVIDADE DAS CLÍNICAS E
CONSULTÓRIOS MÉDICOS
Portaria n.º 287/2012 merece reprovação do CRNOM

A

Portaria n.º 287/2012, de

A Portaria submetida à
nossa apreciação vem,
20 de Setembro, que esna sequência do DL
tabelece os “requisitos
279/2009, definir os
requisitos
mínimos
que se aplicam
mínimos relativos à organização e
às
clínicas
ou
consultórios
médifuncionamento, recursos humanos
cos, sendo considerados como tais
e instalações técnicas para o exer“as unidades ou estabelecimentos de
saúde privados que prossigam aticício da atividade das clínicas e dos
vidades de prevenção, diagnóstico,
consultórios médicos”, mereceu a
tratamento médico e reabilitação,
contestação do Conselho Regional
independentemente da forma jurídica e da designação adotadas, no
do Norte (CRN) da Ordem dos Méâmbito das competências legalmente
dicos. O CRN defende a salvaguarda
atribuídas a cada um dos grupos prodos direitos adquiridos, a revisão
fissionais envolvidos” (artigo 2.º da
citada Portaria).
dos requisitos mínimos exigidos e
O aludido Decreto-lei 279/2009,
a aplicação das mesmas regras ao
publicado em 06 de Outubro,
estabeleceu “o regime jurídico a que
SNS. A análise do diploma feita pela
ficam sujeitos a abertura, a modificaconsultora jurídica da SRNOM, a seção e o funcionamento das unidades
guir transcrita, permite elucidar de
privadas de serviços de saúde, com
ou sem fins lucrativos, qualquer que
forma mais clara sobre os procediseja a sua denominação, natureza
mentos a adoptar.
jurídica ou entidade titular da exploração, adiante designadas por unidade privada de serviços de saúde”,
“não integrado[s] no Serviço Nacional de Saúde” (artigo 1.º n.ºs 1 e 2
do DL 279/2009).
Este diploma prevê, ainda, no seu
artigo 1.º, n.º 4, que as unidades
privadas de saúde são classificadas de acordo com uma tipologia
a aprovar por portaria, portarias
essas que têm vindo a ser publicadas desde então.
Assim, e a título exemplificativo,
foram já publicadas ao abrigo
daquele Decreto-lei as seguintes
portarias:
UÊ*ÀÌ>À>ÊÓÈnÉÓä£ä]Ê`iÊ£ÓÊ`iÊ>ÊqÊiÃÌ>LiiViÊ>ÃÊ
regras para as clínicas e consultórios dentários;
UÊ*ÀÌ>À>ÊÈ£xÉÓä£ä]Ê`iÊäÎÊ`iÊ}ÃÌÊqÊiÃÌ>LiiViÊ
as regras para os serviços médicos e de enfermagem
em obstectrícia;
UÊ*ÀÌ>À>Ê£Ó£ÓÉÓä£ä]Ê`iÊÎäÊ`iÊ ÛiLÀÊqÊiÃÌ>belece as regras das unidades de saúde de medicina
física e de reabilitação que prossigam actividades de

diagnóstico e terapêutica e de resinserção familiar e
sócio-profissional.
O Decreto-lei estabelece ainda, e no que toca às unidades de saúde já existentes à data da sua entrada
em vigor, diversas regras que caberá ter em consideração.
Assim, e no que toca às unidades de saúde existentes e licenciadas, nos termos do artigo 18.º as
“licenças de unidades privadas de serviços de saúde
emitidas ao abrigo de legislação anterior mantêm-se válidas, desde que não ocorram modificações, nos
termos do artigo 11.º, ou até serem objecto de vistoria
pela ARS” (n.º 1).
No caso de tais unidades de saúde serem objecto
de vistoria por parte da ARS competente e no caso
de se verificarem desconformidades face às regras
novas de licenciamento, implicará para a ARS respectiva o dever de notificar a unidade privada de
serviços de saúde do prazo concedido, mas nunca
inferior a 180 dias, para se adaptar aos requisitos
exigíveis ou para a requalificação da unidade.
Uma vez recebida tal notificação, a unidade de
saúde em questão poderá, no prazo de 30 dias a
contar dessa notificação, requerer à ARS a “…reapreciação da sua decisão, apresentando todos os
meios de prova que entender adequados, decidindo a
ARS no prazo de 30 dias, após parecer da ACSS, I. P.”
(n.º 3). Nesse mesmo prazo previsto no número
anterior, pode o requerente “solicitar à ARS a dispensa do cumprimento de requisitos de funcionamento nos termos do artigo 21.º” (n.º 4). De salientar
que todos estes prazos podem “ser prorrogados por
uma vez pela ARS, através de requerimento devidamente fundamentado do interessado, sempre que se
verifiquem circunstâncias supervenientes e indetermináveis na data da sua fixação” (n.º 5).
Já quanto às unidades privadas de serviços
de saúde não licenciadas, o artigo 19.º do DL
279/2009 determina que “as unidades privadas
de serviços de saúde em funcionamento, que não se
encontrem licenciadas ao abrigo de legislação anterior,
dispõem de um ano desde a entrada em vigor do presente decreto-lei para se adequarem ao que nele está
disposto”.
Finalmente, o artigo 21.º prevê que possam ser
dispensados requisitos, podendo os titulares de
tais estabelecimento “…solicitar a dispensa dos requisitos de funcionamento, no prazo de 30 dias a contar
da notificação prevista no n.º 2 do artigo 18.º, quando,
por questões estruturais ou técnicas, a sua estrita obser-
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vância seja impossível ou possa inviabilizar a continuidade da actividade, desde que a dispensa não ponha em
causa a segurança e a saúde dos utentes ou de terceiros”
(n.º 1), sendo que se consideram “…susceptíveis de
criar condicionantes estruturais ou técnicas, nomeadamente, o funcionamento de unidades privadas de serviços de saúde em zonas classificadas, em edifícios classificados a nível nacional, regional ou local, bem como em
edifícios de reconhecido valor histórico, arquitectónico,
artístico ou cultural” (n.º 2), competindo “…à ARS
decidir, no prazo de 30 dias a contar da apresentação
do requerimento, sobre a dispensa do cumprimento de
requisitos, após parecer da ACSS, I. P.” (n.º 3).
Saliente-se que estas disposições aplicam-se
transversalmente a todo o tipo de clínicas e unidades de saúde para as quais já foram e venham
a ser criadas novas regras de licenciamento.
Quanto à Portaria 287/2012, esta
vem regular um espaço que, até
então, se encontrava e era objecto de
legislação dispersa, passando a elencar num único documento diversas
exigências, sendo de salientar:
1. As clínicas devem proceder à
afixação em local bem visível das
seguintes informações: horário de
funcionamento, nome do diretor
clínico ou do médico, no caso dos
consultórios unipessoais, os procedimentos a adotar em situações de
emergência, direitos e deveres dos
utentes, informação de que se encontra disponível
para consulta a tabela de preços (que deve efectivamente estar disponível para consulta) e informação
de que o estabelecimento dispõe de livro de reclamações (que deve existir e ser fornecido ao doente
sempre que este o solicitar) (artigos 4.º e 17.º)
2. É obrigatória a existência de um seguro de responsabilidade civil e profissional que cubra os
riscos inerente à respetiva actividade e à atividade
dos seus profissionais.
3. As clínicas ou consultórios médicos devem
dispor de um regulamento interno, do qual deve
constar, pelo menos, o seguinte:
a) Identificação do diretor clínico e do seu substituto ou do médico, no caso dos consultórios unipessoais, bem como do restante corpo clínico e
colaboradores;
b) Estrutura organizacional da clínica ou do consultório;
c) Normas de funcionamento.
4. As clínicas ou consultórios médicos devem conservar durante os períodos constantes da lei
vigente os seguintes documentos:

a) O registo nominativo dos cuidados de saúde
efectuados;
b) Os resultados das vistorias realizadas pela ARS
ou outras entidades;
c) Os contratos celebrados com terceiros relativos
às atividades identificadas no artigo 12.º do presente diploma.
5. Nos termos do artigo 8.º, o processo de licenciamento deve ser instruído com a seguinte documentação que deverá ficar em arquivo:
a) Cópia autenticada do cartão de identificação de
pessoa coletiva ou no caso de pessoa singular do
bilhete de identidade do requerente e do respetivo
cartão de contribuinte;
b) Relação nominal do pessoal e respetivo mapa
com a distribuição pelos diferentes grupos profissionais;
c) Levantamento atualizado de arquitetura;
d) Autorização de utilização para comércio ou serviços ou indústria ou outra finalidade mais específica emitida pela câmara municipal competente;
e) Certidão atualizada do registo comercial;
f) Cópia do contrato com entidade certificada para
a gestão de resíduos hospitalares.
Adicionalmente, se aplicável, as clínicas ou consultórios médicos devem dispor em arquivo da
seguinte documentação:
a) Cópia do contrato com entidade certificada para
o fornecimento de artigos esterilizados;
b) Cópia do termo de responsabilidade pela exploração das instalações elétricas;
c) Certificado de inspeção das instalações de gás;
d) Licença de funcionamento no âmbito da segurança radiológica, nos termos da lei em vigor.
Nos termos do artigo 9.º da Portaria 287/2012, são
condições de atribuição da licença de funcionamento:
a) A idoneidade do requerente, a qual, no caso de se
tratar de pessoa coletiva, deve ser preenchida pelos
administradores, ou diretores ou gerentes que detenham a direção efetiva do estabelecimento;
b) A idoneidade profissional dos elementos da
direcção clínica;
c) O cumprimento dos requisitos que permitam a
garantia da qualidade técnica dos cuidados e tratamentos a prestar, bem como dos equipamentos de
que ficarão dotados.
Para efeitos do disposto na Portaria consideram-se
“idóneas as pessoas relativamente às quais se não verifique algum dos seguintes impedimentos: a) Proibição
legal do exercício do comércio; b) Condenação, com
trânsito em julgado, qualquer que tenha sido a natureza
do crime, nos casos em que tenha sido decretada a interdição do exercício de profissão; c) Inibição do exercício
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da atividade profissional pela respetiva Ordem ou associação profissional durante o período determinado”.
De salientar que, a falta de idoneidade deixa de
produzir efeitos após reabilitação ou pelo decurso
do prazo de interdição fixado pela decisão condenatória.
Quanto aos recursos humanos, os artigos 10.º,
11.º e 12.º dispõem que:
1. As clínicas ou consultórios médicos são tecnicamente dirigidos por um diretor clínico inscrito
na Ordem dos Médicos, salvo no caso dos consultórios unipessoais, em que só existe um médico.
Em caso de ausência ou impedimento temporário,
deverá ser provida a substituição do diretor clínico
por outro médico durante esse período e em caso
de impedimento ou cessação permanente de funções do diretor clínico, deve ser provida a sua substituição no prazo máximo de 60 dias, com comunicação da substituição à ARS.
2. As clínicas ou consultórios médicos devem
dispor de pessoal de atendimento e de assistência
aos utentes, com formação técnica e específica para
cada uma das funções a desempenhar.
3. As clínicas ou consultórios médicos podem
recorrer a serviços de terceiros, nomeadamente no
âmbito do transporte de doentes, tratamento de
roupa, do fornecimento de refeições, de gases medicinais e produtos esterilizados, e ainda a gestão dos
resíduos hospitalares, quando as entidades prestadoras de tais serviços se encontrem, nos termos
da legislação em vigor, licenciadas, certificadas ou
acreditadas para o efeito.
Quanto aos requisitos técnicos os artigos 13.º, 14.º
e 15.º determinam que:
1. No que toca ao meio físico e espaço envolvente as clínicas e os consultórios médicos devem
situar-se em locais adequados ao exercício da atividade, cumprindo os requisitos estabelecidos na lei
em matéria de construção e urbanismo, devendo
garantir, por si ou com recurso a terceiros, a gestão
de resíduos em conformidade com as disposições
legais.
2. No que se refere às normas genéricas de construção, segurança e privacidade, a construção
deve contemplar a eliminação de barreiras arquitetónicas, nos termos da lei, a sinalética deve ser concebida de forma a ser compreendida pelos utentes,
os acabamentos utilizados devem permitir a manutenção de um grau de higienização compatível com
a atividade desenvolvida nos locais a que se destinam e as clínicas ou consultórios médicos devem
garantir a localização de instalações técnicas, de
armazenagem de fluidos inflamáveis ou perigosos
e de gases medicinais, caso existam, nas condições

de segurança legalmente impostas. Os corredores
e demais circulações horizontais deverão ter como
pé direito útil mínimo 2,40 m, entendendo-se por
pé direito útil a altura livre do pavimento ao teto
ou teto falso. Sempre que a clínica ou consultório
médico não disponha de acesso de nível ao exterior
e ou tenha um desenvolvimento em altura superior
a 3 pisos, deve dispor de ascensor ou outro aparelho elevatório adequado. Se a clínica ou consultório
médico prestar cuidados a doentes acamados deve
dispor adicionalmente de, pelo menos, um ascensor com capacidade para o transporte de macas
com dimensões interiores não inferiores a 2,20 m,
1,20 m e 2 m, respetivamente de comprimento,
de largura e de altura. As clínicas ou consultórios
médicos devem, ainda, garantir as condições que
permitam o respeito pela privacidade e dignidade
dos utentes. Os equipamentos de suporte vital e
de emergência devem estar acessíveis e funcionais
e devem ser objeto de ensaios regulares documentados. Finalmente, a zona de armazenamento de
medicamentos deve estar identificada e possuir
monitorização das condições de temperatura e
humidade.
3. Quanto às especificações técnicas no que
diz respeito aos compartimentos das clínicas e os
consultórios médicos e aos requisitos mínimos de
equipamento técnicos e médicos, os anexos I a VI
da portaria são exaustivos e contém regras que vão
desde os diversos compartimentos e suas características (recepção, zona de espera, instalações sanitárias, gabinete de consulta, salas de observação/
tratamentos, salas de exames endoscópicos, sala
de recuperação, vestiário do pessoal, cacifos e suas
instalações sanitárias, sala de sujos e despejos, sala
de desinfecção, zona de rooupa limpa e zona de
material de uso clínico) passando pelas regras de
climatização e terminando nas regras quanto aos
equipamentos de desinfecção, esterilização, nas
regras quanto às instalações de equipamentos eléctricos e nas regras quanto ao equipamento sanitário, médico e equipamento geral.
Finalmente saliente-se que sempre que a clínica ou
consultório médicos dispuser de outros serviços de
ação médica, estes devem cumprir as exigências e
requisitos constantes nos respetivos diplomas.
Porto, 2012.11.14
A Advogada,
Inês Folhadela
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Nova
Cédula
Profissional

ordem dos médicos

Perguntas
frequentes…

com vista a
esclarecer todas as
dúvidas que têm sido
manifestadas pelos
médicos relativamente
ao processo de renovação
da cédula profissional
desencadeado no início
de outubro de 2012, a om
vem deste modo fornecer
mais respostas às questões
colocadas.
recordamos que já foram
publicados anteriores
esclarecimentos nos meios
de comunicação interna da
om (portais, revistas e correio
electrónico), pelo que os
actuais se destinam a fornecer
informação complementar.
caso persistam dúvidas,
continuamos inteiramente
disponíveis e empenhados em
que todas as questões sejam
cabal e transparentemente
elucidadas.
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de medicamentos, da requisição de meios
complementares de diagnóstico ou da
emissão de certificados de óbito.

Perguntas frequentes…
1 Porque é que a OM fez um
Protocolo com uma entidade bancária
para emissão da Cédula Profissional?

A Ordem dos Médicos decidiu fazer uma
aposta numa nova Cédula Profissional
que desse aos médicos a possibilidade de
passarem a dispor de uma Assinatura Digital
Certificada. Uma vez tomada esta decisão,
iniciou-se o processo de selecção de um
parceiro que servisse os interesses da Ordem
dos Médicos.
Os bancos são as instituições com mais
conhecimento e experiência acumulados
na produção e personalização de cartões. A
Ordem dos Médicos tem mantido relações
comerciais com os principais bancos do
mercado, pelo que uma parceria com um
banco para a emissão desta nova Cédula,
tendo em conta que as anteriores também já
tinham sido emitidas por bancos, surgiu como
algo natural.
Iniciou-se assim um processo de consulta
aos bancos para uma parceria que nos
assegurasse a emissão da nova Cédula com
as maiores garantias de qualidade e ao menor
preço possível.
E mais uma vez se reafirma que a Ordem não
dispõe, nem nunca dispôs, da tecnologia para
a emissão deste tipo de cartões.

2 Porque é que a Ordem dos
Médicos escolheu o Banco Santander
Totta (BST)?

O BST foi um dos Bancos que maior interesse
demonstrou em associar-se à Ordem nesta
iniciativa e o que primeiro assegurou as
premissas definidas, nomeadamente:
• Ter experiência na emissão de cartões
inteligentes.
• Emitir as Cédulas personalizadas com o
design escolhido pela Ordem dos Médicos.
• Assegurar a total protecção dos dados.
• Isentar a Ordem de quaisquer custos com
a aquisição e personalização dos cartões

(um investimento que ronda um milhão e
quatrocentos mil euros, assim poupados às
quotas dos médicos).
• Disponibilizar uma equipa para
atendimento dos médicos, incluindo a
actualização das fotografias.
Por seu lado, o BST apenas solicitou a
possibilidade de a Cédula Profissional
incorporar a vertente multibanco (cartão de
débito) no caso dos médicos que fossem seus
clientes e o desejassem, o que é naturalmente
uma escolha opcional.

3 Quais as vantagens desta
parceria, para a OM?

As principais vantagens desta parceria para a
Ordem dos Médicos são:
• Emissão das Cédulas Profissionais sem os
custos associados à produção do cartão.
• Aproveitamento do know-how acumulado
que o BST tem em cartões inteligentes e em
certificação digital.
• Utilização dos meios humanos e logísticos
do BST para a contratação, negociação com
a entidade certificadora, recolha de fotos e
envio das Cédulas às Secções Regionais.
• Proporcionar aos médicos todas as
vantagens associadas à nova Cédula
Profissional.

4 Quais as vantagens desta
parceria, para os médicos?

A utilização crescente que a classe médica
faz de meios informáticos e de documentos
em formato electrónico e a tendência para
a completa desmaterialização dos actos e
processos clínicos (receituário, exames, etc.)
criam a necessidade de uma ferramenta que
traga a maior segurança a estes processos.
A nova Cédula Profissional inclui um chip que
possibilita a incorporação de um Certificado
Digital, o que permite aos médicos passarem
a utilizar uma Assinatura Digital aquando,
nomeadamente, da prescrição electrónica

5 Que informação contém o
chip que se encontra na cédula
profissional?

O chip incorporado na nova Cédula
Profissional contém informação relativa
ao médico. Concretamente, no chip
encontram-se todas as especialidades, subespecialidades e competências em que o
médico esteja inscrito, a informação relativa à
sua autonomia. Pode ainda conter o referido
Certificado Digital Qualificado, se o médico
optar por esta funcionalidade.

6 A cédula vai ter algum logótipo
ou ícone que não os da Ordem dos
Médicos?

Não. A Cédula Profissional apenas vai conter
ícones e/ou logótipos associados à Ordem
dos Médicos. Há apenas uma excepção, e que
corresponde ao caso em que o médico optou
pela funcionalidade de cartão Multibanco.
Nestas circunstâncias, e apenas nestas
circunstâncias, a Cédula terá os logótipos da
entidade bancária e do “Multibanco”.

7 O que é o Certificado Digital
Qualificado (CDQ)?

O Certificado Digital Qualificado identifica
univocamente o seu titular em meio
electrónico, garantindo o reconhecimento
automático e legal da sua assinatura
electrónica (“Assinatura Digital”) em Portugal
e em toda a Comunidade Europeia.
É o único modo de se poder assinar com valor
probatório documentos electrónicos. Na
prática, permite dispor de uma Assinatura
Digital com valor probatório para todos
os efeitos previstos na Lei, ou seja, com
equivalência a uma assinatura manuscrita em
papel*; garante a integridade de documentos
electrónicos e/ou correio electrónico;
permite identificar o endereço electrónico,
do seu titular [o endereço de e-mail é o que
constará do CDQ emitido, sendo a partir deste
endereço de correio electrónico que poderá
ser enviado correio assinado ou recebido
correio cifrado]; permite a identificação e a
realização de autenticação electrónica (na
qualidade) segura perante servidores Web; é
*Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, republicado pelo
Decreto-Lei nº 88/2009, de 9 de Abril
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integrável e reconhecido automaticamente
pelos principais browsers, sistemas operativos
[Windows, Linux e Mac OS X] e aplicações de
correio electrónico; permite a identificação da
qualidade do titular [médico].
Resumindo, trata-se de uma ferramenta
que possibilita a identificação electrónica
inequívoca, com valor médico-legal do criador
do documento, que garante a quem lê que
um documento electrónico não foi adulterado
desde o seu envio ou criação.

8 Porque é que o médico tem de
preencher e assinar um impresso da
Multicert com informação pessoal?

A emissão de Certificados Digitais
Qualificados é regulada pelo Decreto
Regulamentar n.º 25/2004, artigos 13.º e 14º. A
emissão tem de ser requerida a uma entidade
certificadora (neste caso será à Multicert). A
informação prestada no impresso da entidade
certificadora é a legalmente exigida para a
emissão do Certificado Digital Qualificado
com as características pretendidas.
O mesmo tem de ser entregue à Ordem,
que é responsável pelo seu arquivo físico
durante pelo menos 20 anos (trata-se de um
requisito legal). A Multicert foi seleccionada
através de um concurso lançado pelo BST, ao
qual concorreram as duas únicas empresas
habilitadas em Portugal, tendo sido aquela a
que apresentou as melhores condições.

9 Porque tem o médico de se
deslocar à OM?

A subscrição da nova Cédula Profissional,
designadamente a vertente relacionada
com o Certificado Digital Qualificado, é um
processo que obriga à presença física do
médico para o preenchimento do formulário
respectivo e obtenção de assinatura. Trata-se
de um requisito legal para a emissão do
Certificado Digital Qualificado.

10 Um médico impossibilitado
de se deslocar a um dos locais de
atendimento poderá ter a nova Cédula
Profissional?
Excepcionalmente, como seja o caso de
médicos que estejam a residir no estrangeiro,
existe a possibilidade do médico efectuar
este processo à distância, mas a sua Cédula
não poderá ficar dotada da funcionalidade de
Assinatura Digital, dado que, como já se disse,
isso exige, por questões legais, a presença do

médico. Nestas circunstâncias excepcionais,
o médico terá de fornecer à Ordem as
informações necessárias, por exemplo através
de carta, e enviar uma fotografia actualizada.

11 Porquê a presença de
colaboradores do BST nas instalações
da OM?

A Ordem e o BST acordaram que o processo
de emissão das novas Cédulas deveria
contemplar:
• A explicação das vantagens da nova Cédula
e do Certificado Digital Qualificado.
• A obtenção de uma nova fotografia
(actualizada).
• A explicação das vantagens financeiras
do protocolo para os médicos que assim o
desejarem.
Para o efeito tornou-se necessário ter uma
equipa de profissionais especializados e
em número significativo, disponíveis em
todas as Secções Regionais. A montagem
desta operação nestas condições (com
apoio de colaboradores do BST) foi a solução
encontrada para que o processo se tornasse
mais célere, beneficiando da experiência
daquela entidade bancária na gestão e
prestação deste serviço.

12 A confidencialidade dos dados
pessoais e profissionais dos médicos
foi salvaguardada?

Completamente. A segurança e a privacidade
dos dados pessoais e profissionais constantes
da nova Cédula estão integralmente
asseguradas. A OM e o BST garantem o
total cumprimento das regras de protecção
de dados. Todos os dados são processados
exclusivamente pela OM e directamente
depositados junto de um servidor seguro na
Multicert (entidade responsável pela emissão
dos Certificados Digitais Qualificados) e na
SIBS (entidade responsável pela emissão e
personalização dos cartões bancários), ao
qual o BST não tem acesso.

13 Porque tem o médico de agendar
uma entrevista?
O Portal de Agendamento foi criado para
que se possa oferecer um serviço eficiente,
evitando filas de espera. Desta forma fica
assegurado que na Secção / data e hora
escolhidas se encontra um profissional
dedicado exclusivamente ao atendimento
daquele médico que fez a marcação.

14 É obrigatória a abertura de conta
no Banco Santander Totta?

Não, não é necessário ter ou abrir qualquer
conta bancária no BST. Contudo, fez parte
da negociação, e como contrapartida,
a possibilidade dos seus colaboradores
poderem apresentar a sua oferta comercial
específica, depois de terminado o trabalho de
renovação da Cédula e apenas nos casos em
que o médico a tal não se opuser.
Nada a que a Classe Médica não esteja
já amplamente habituada, por exemplo
nas suas relações éticas com a indústria
farmacêutica.

15 É obrigatória a renovação da
Cédula Profissional estando a actual
válida?

Não, não é obrigatório proceder de imediato
à renovação da Cédula se não for do interesse
do médico possuir as vantagens associadas à
nova Cédula Profissional. Todavia, no futuro
todas as cédulas a emitir terão um chip
incorporado.
Salientamos ainda que no decorrer deste
processo alargado de renovação da Cédula
Profissional não existirão quaisquer custos
para os médicos. No entanto, a Ordem
dos Médicos não pode assegurar que,
posteriormente, não haja custos na emissão
de Cédulas Profissionais com Certificado
Digital Qualificado incorporado.

16 Pode um médico recusar-se a ser
atendido por um funcionário do Banco
Santander Totta e renovar a sua cédula
profissional?
O processo de requisição das Cédulas
Profissionais foi montado de forma a que
o atendimento seja feito por funcionários
do BST. No entanto, nas situações em que
o médico se oponha a ser atendido por um
funcionário daquele banco, os funcionários
da Ordem dos Médicos assegurarão esse
entendimento.
Nas três Secções Regionais está destacado
um funcionário da Ordem dos Médicos para
de forma regular e sempre que necessário
acompanhar os médicos em todo o processo
da renovação da Cédula Profissional, o que
inclui, naturalmente, o atendimento, sempre
que tal for requerido.
n
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Chapéus
Psicológicos de
Fernando Pessoa
Para minha conveniência, que não por ser opção rigorosa, vou usar a palavra chapéu para nomear tudo o que
se põe ou se tira da cabeça. Cabeça óssea, visível, ou cabeça cerebral, invisível.

DANIEL SERRÃO

1. Como qualquer cidadão do seu tempo Pessoa usava
chapéu na cabeça óssea. E “Chapéus há muitos”, nas
muitas fotos que, com todo o cuidado, Pessoa foi tirando para memória futura – uma forma de imortalidade
simbólica que, no seu caso, nem seria necessária. Sempre dizendo, para desvalorizar o seu cuidado em ser
fotografado, que detestava fotografias. Contraditório,
como sempre.
Mas destes chapéus, quase todos elegantes, que Pessoa
era muito exigente no formalismo do trajar, não vou
cuidar. Cuidarei, sim, dos chapéus que usou na cabeça
cerebral. Que são mais que muitos. A heteronímia foi a
grande chapelaria onde se abasteceu, ao longo da sua
curta vida. Terá usado 127 na contagem generosa de J.
Cavalcanti Filho. Alguns são estranhos, muito estranhos; outros fora de moda, provocatórios; outros geniais, como Caeiro, Ricardo Reis e, sem dúvida, Álvaro de
Campos.
Mas todos são obra de um cérebro hebraico como era o
de Pessoa. Claro que não será necessário ter genes hebraicos para ter cérebro de tipo hebraico. Mas Pessoa
tinha os genes e o proveito deles.
2. Que há de diferente no que chamo um cérebro de tipo
hebraico? Pergunta legítima à qual vou tentar responder. Melhor, começar a responder, porque a resposta
completa aparecerá num livro que estou a escrever sobre o tema fascinante da peculiar inteligência de tipo
hebraico. Que é, para mim, uma evidência.
De forma atrevida direi, para já, que é um cérebro que
tem mais neurónios na sua parte evolutivamente mais
moderna, o chamado, pelos neuroanatomistas, de neo-cortex; e, neste, na parte mais anterior, supraorbitária,
à qual Elkhonon Goldberg chama cérebro executivo;
depois um cérebro que tem mais redes constituídas en-

tre estes neurónios; e, finalmente, um cérebro que tem
mais sinapses nestas redes.
Se, como diz Joseph LeDoux, o Self é sináptico, emana do
conjunto das sinapses, então cada um, como Self, é o que
forem as suas sinapses cerebrais. Mas trata-se, apenas,
de um suporte anátomo-fisiológico, uma possibilidade
estrutural, uma espécie de hardware. O essencial é (são)
os programas que nele vão correr. E esses é que fazem
a diferença. Faço, para clarificar, uma comparação tosca
com o sistema muscular: músculos todos vamos tendo,
mas só alguns de nós correm os 100 metros em menos
de dez segundos. Geneticamente todos vão ter tecido
muscular, mais ou menos desenvolvido, à nascença.
Mas é a ação epigenética que faz um corpo de Mister
músculo, ou um corpo capaz de desenvolver, apenas, os
movimentos necessários à vida comum.
O que significa que um cérebro, geneticamente constituído como hebraico, pode não se manifestar como tal.
Porque o cérebro é um órgão educável. E quem o educa é o mundo exterior. Cada um de nós, como um ser
intramundano, é, em grande parte, um produto deste
mundo exterior. Veja-se um papua da Nova Guiné, um
nambiquara da floresta amazónica, um americano de
Boston ou o Pessoa entre Lisboa (revisitada) e Durban:
todos vivem com um cérebro indiscutivelmente humano, mas todos são muito diferentes uns dos outros nas
suas capacidades cerebrais.
Porquê?
3. A chave está na estimulação dos órgãos sensoriais
e sensitivos que ligam o mundo exterior ao cérebro.
Quanto mais precoce for esta estimulação, mais efeito
ela exercerá sobre o número de novos neurónios, produzidos num cérebro ainda muito plástico; e sobre as
estruturas associativas destes neurónios, as redes neuronais; e sobre a criação das sinapses entre os dendritos,
que ficam como que “vinculadas” ao estímulo que as
constituiu. E estas novas conexões são evocáveis, tanto
para produzir ações neuro-motoras, como para libertar
respostas emocionais, como, finalmente, para elaborar
os mais complexos raciocínios mentais.
Pessoa beneficiou desta precoce estimulação: “…aos três
anos junta letras que vê em jornais e livros. Aos 4, já escreve frases inteiras” informa J. Cavalcanti.
Esta descoberta da palavra e, depois, a aprendizagem de
uma segunda língua, o inglês, e, até de uma terceira, o
francês, são, demonstradamente, pelos dados objetivos
da Ressonância Magnética Nuclear Funcional, poderosos estimulantes da neo-neurogénese e do desenvolvimento das redes neuronais que articulam as áreas
auditivas com as áreas motoras; e, principalmente, as
áreas da ideação (abstrata), a partir do sentido dos símbolos fonéticos e gráficos (fonemas e grafemas) , para a
criatividade da fala e da escrita.
Com este seu cérebro, melhorado estruturalmente por
ação epigenética e, depois, permanentemente enriquecido por uma obsessão de leitura – na adolescência, lia
dois livros por dia ! – Pessoa ficou capacitado para escrever, em prosa ou em poesia, todas as simbolizações
que a sua criatividade inventasse. Esta criatividade
transbordante algumas vezes até lhe foi penosa (“...Tenho a loucura exatamente na cabeça”, escreveu); mas a
ela devemos, por exemplo, as Odes, de Álvaro de Campos e o Guardador de Rebanhos, de Caeiro.
Na sua exuberância, tais produções poéticas, as Odes,
atribuídas a Álvaro de Campos, e que Pessoa diz terem
sido escritas com enorme facilidade e rapidez, são o escape, para o exterior, de uma pressão cerebral interior
que se tornava insuportável e tinha de explodir. Nestas
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Odes vemos como são evocadas dezenas de experiências
de cognição cuja origem é difícil, para nós, imaginar. Na
Ode Marítima, por exemplo, Pessoa (Álvaro de Campos),
que terá feito, ao todo, duas viagens de navio entre Portugal e a África do Sul, e a primeira, a de ida, ainda criança,
embora já uma criança diferente, descreve-se como um
Pirata violento e cruel, e proclama:
“Ah, ser tudo nos crimes! Ser todos os elementos componentes dos assaltos aos barcos e das chacinas e das violações!
Ser quanto foi no lugar dos saques!
Ser quanto viveu ou jazeu no local das tragédias de sangue!
Ser o pirata-resumo de toda a pirataria no seu auge,
E a vítima-síntese, mas de carne e osso, de todos os piratas
do mundo!”
Na Ode Triunfal, Pessoa (Álvaro de Campos) explode e
grita:
“Eh-lá, eh-lá, eh-lá, catedrais!
Deixai-me partir a cabeça de encontro às vossas esquinas,
E ser levantado da rua cheio de sangue
Sem ninguém saber quem eu sou!”
E no longo poema “Passagem das Horas”, igualmente de
uma violenta criatividade, Pessoa (Álvaro de Campos),
que nunca esteve preso atira-nos isto:
“Meu coração banco de jardim público, hospedaria, estalagem, calabouço número qualquer coisa (“Aqui estuvo el
Manolo, en vísperas de ir al patíbulo”)”
Como se tivesse lido esta inscrição de um condenado à
morte estando na mesma cela onde o outro, o Manolo,
terá esperado pela execução; em Espanha ou no México,
sei lá. Mas o grafito saiu-lhe em castelhano.
Caeiro, num registo totalmente diferente, faz afirmações
de profunda teologia como quando, referindo-se a Jesus que fugiu do Céu (um céu caricaturizado) por já não
aguentar mais estar lá , afirma
“Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava
Ele é o humano que é natural
Ele é o divino que sorri e que brinca
E por isso é que eu sei com toda a certeza
Que ele é o Menino Jesus Verdadeiro.”
Em muitas obras de todos os tempos, de escritores hebraicos, mas também em música, em pintura, no teatro,
de autores hebraicos, encontramos esta desmesura como
sinal identificador da criatividade hebraica.
Esta desmesura, bem patente, nos nossos tempos, em
Einstein, Freud ou Marx, para citar os mais conhecidos,
mas que também se encontra em Franz Kafka, Walter
Benjamin, Daniel Barenboim, Karl Popper, Elie Wiesel,
George Steiner e tantos outros, é marcada pela apresentação de uma verdade pessoal, intuída como absoluta, e
que é proclamada aos quatro ventos, com inteira indiferença pelas perturbações que tal verdade possa causar a
pessoas, a povos, a sistemas políticos e sociais, a religiões
(incluindo o judaísmo ortodoxo, tantas vezes criticado,
como nos escritos de Amos Oz contra o fanatismo).
4. Depois, há em Pessoa um chapéu psicológico que é
igualmente hebraico: é o de uma autoconsciência, sempre bem separada da consciência cognitiva; e, também,
da leitura emocional das perceções ou inteligência emocional. Poderia aqui alinhar centenas de citações de escritos seus em que esta distinção é, por ele, exuberantemente descoberta, depois bem compreendida e, por fim,
explicada, para nós o entendermos.
E entendemos?

O “Livro do Desassossego”, que é, todo ele, um longo solilóquio, uma narrativa de conteúdos da autoconsciência, é
uma mina inesgotável para nos revelar esta separação entre autoconsciência e consciência cognitiva. Estaria aqui
horas a citá-lo.
Escolho apenas um breve texto, muito claro:
“Afirmo que as minhas próprias ideias abstractas, eu as
vejo em mim, eu com uma interior visão real as vejo num
espaço interno. E assim os seus meandros são-me visíveis
nos seus mínimos.
Por isso conheço-me inteiramente, e, através de conhecer-me inteiramente conheço inteiramente a humanidade
toda.”
Ele era, como autoconsciência, apenas o palco onde era
representado o “drama em gente” da heteronímia; para,
assim, manter segura a separação entre o eu como autoconsciência e um outro eu que exercia a “pavorosa ciência
de ver” e se desdobrava em múltiplos desse eu. Todos eus
apenas cognitivos.
Em carta a Teixeira de Pascoaes, para explicar esta separação entre autoconsciência e consciência cognitiva, escreve “…porque vivo sem necessidade de atenção a sensações
exteriores, dedicado sem querer a presenciar-me apenas a
mim próprio…”
Sublinho “sem querer” para reforçar a minha anterior afirmação de ser esta separação uma característica da mente
hebraica que acontece sem ser procurada.
Esta separação radical dá ao cérebro hebraico a capacidade de invenção profética, de antecipação do futuro,
sem qualquer preocupação com o que possa acontecer,
no presente, de bom ou de mau, para os outros. O que foi
bom, para Judite, foi mortal para Holofernes. A doutrina
Kissinger, saída de uma mente hebraica, profetizou a
queda da URSS como consequência do crescimento das
responsabilidades e intervenções soviéticas fora do seu
território, intervenções que ele, Kissinger, entretanto, facilitou, e acertou – à custa da perda das posições europeias,
nomeadamente portuguesas, em África, perda à qual foi,
objetivamente, indiferente.
Pessoa profetizou o sucesso da sua obra literária, guardada
num baú vermelho – e acertou. Viu-se um Supra-Camões
– e esta visão profética realizou-se.
5. O último dos seus chapéus psicológicos foi o que usou
para o seu constante combate contra as religiões organizadas e seguras da sua verdade; e fê-lo em nome de uma
Transcendência inominada, sem matéria, nem tempo,
nem lugar. Os seus conhecimentos exotéricos e cabalísticos testemunham esta capacidade a que sempre os hebreus chamaram capacidade profética, como já referi.
A sarcástica ironia do VIII Poema de “O Guardador de
Rebanhos” é a perfeita expressão deste combate. Mas é
também a revelação do culto quase obsessivo de Pessoa
pela figura de Jesus “a Eterna Criança, o deus que faltava…
acompanha-me sempre… dorme dentro da minha alma”.
Só perante esta Transcendência Pessoa tira o seu chapéu psicológico e abre a sua autoconsciência; só perante
a transcendência é ele próprio como um próprio, livre de
fingimentos literários, sem representações heteronímicas,
que estas são inúteis para o exercício da autoconsciência
De facto, não é um chapéu, é um solidéu – aquele outro
chapéu que só perante Deus se tira.
Agradeço à Professora Maria Antónia Jardim, da Universidade Fernando Pessoa, o convite para intervir no Congresso que organizou
sobre os Chapéus Psicológicos de Fernando Pessoa, em 18 de Outubro de 2012.
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história
da cirurgia
portuguesa

Fernando Reis Lima
Chefe de Serviço de
Cirurgia do Hospital de
S. João, aposentado.
Vogal e Representante no
Norte do «Capítulo da
História da Cirurgia», da
Sociedade Portuguesa de
Cirurgia.

Biografia do
Professor de Cirurgia
Do Hospital de S. João

António
Germano Pina
da Silva Leal
Entendeu, por bem, a Direcção da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, de solicitar
ao Capítulo de História da Cirurgia Portuguesa, do biénio 2012/2014, a elaboração
da biografia de todos os Presidentes da
mesma, desde a sua fundação. Considerei
imperativo elaborar a biografia do Professor Doutor António Germano Pina da Silva
Leal, Presidente de 1996 a 1998, na qualidade de antigo colega, primeiro no «Serviço
de Clínica Cirúrgica» e mais tarde na «Propedêutica Cirúrgica – Cirurgial do Hospital
de S. João e Faculdade de Medicina da Universidade do Porto», desde a referida data
e até quase à extinção do Serviço em 2002,
data em que foi integrado, assim como os
demais Serviços de Cirurgia, num Departamento, em que foi feita a distribuição da
actividade por áreas sectorizadas e específicas de acção cirúrgica.
Conheci o Professor Doutor António da Silva Leal em 1959, quando comecei o estágio
no Hospital de Santo António, após a minha
licenciatura na Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto. Transitámos, nesse
mesmo ano, no dia 24 de Novembro, para
o recém inaugurado Hospital de S. João e,
desde essa data, estabeleceram-se entre nós
laços de intensa amizade que persistem actualmente.
O Professor Doutor António Germano Pina
da Silva Leal é filho de Manuel Esteves Guimarães da Silva Leal e de Laura Ana de Pina
da Silva Leal, tendo nascido na freguesia
de Santo Ildefonso, na Cidade do Porto, em
15 de Junho de 1931. Concluiu o curso liceal
em 1949, no Liceu Normal de D. Manuel II
do Porto, com a média final de 15 valores.
Matriculou-se, em 1949/50, na Faculda-

de de Medicina da Universidade do Porto,
atingindo a licenciatura, em 21 de Janeiro
de 1957, com a média final de 17 valores e
obtendo a classificação de 19 valores na tese
de licenciatura intitulada «Tubagem Duodenal Minutada». Estagiou no Serviço de
Clínica Cirúrgica de 1957 até 24 de Novembro de 1959, data em que se deu a transferência para o Hospital de S. João, também
sede da Faculdade de Medicina. Contraiu
matrimónio no dia 1 de Dezembro de 1960
com a Ex.ª Senhora D. Maria Antónia Seabra
Carvalho da Silva Leal. Foi contratado como
médico eventual do Serviço de Clínica Cirúrgica desde 1961 até 6 de Junho de 1963,
passando a 2.º assistente da Faculdade de
Medicina do Porto desde essa data e até 1
de Abril de 1970, data em que foi nomeado
1.º assistente. Continuou a sua actividade
docente e cirúrgica até se doutorar em 24
de Novembro de 1973 com a tese «Pancreatites agudas – contribuição experimental».
Passou a Professor auxiliar da Faculdade
de Medicina em 12 de Dezembro de 1973,
tomando posse em 29 de Janeiro de 1974.
Sobre a égide do Professor Doutor Álvaro
Rodrigues, seu director, continuou a colaborar nas funções docentes, orientando e
colaborando com os alunos autores de dissertações de licenciatura, além do trabalho
como cirurgião.
Nas reuniões do Serviço foi orientador, moderador das discussões dos casos clínicos,
das revisões temáticas e não só. Ministrou
aulas teóricas, de Patologia e Clínica Cirúrgica, em comissão efectuada em Luanda e,
após a jubilação do Professor Doutor Álvaro
Rodrigues, em 7 de Julho de 1974, prosseguiu a sua actividade no Serviço, já sob a
orientação do Professor Doutor Amarante
Júnior, director interino, até 31 de Dezembro. No âmbito de actividades académicas,
colaborou intensamente em várias iniciativas da Universidade e da Faculdade, tendo
sido nomeado membro da Comissão Pedagógica durante o período de 1974 a 1979. Em
Outubro de 1974 foi eleito pela Assembleia
de Docentes para representar a Faculdade
de Medicina na Comissão de reestrutura e
democratização do Hospital de S. João, onde
foi preponderante a sua acção, pela frontalidade, e bom censo, manifestados na resolução dos problemas, muito delicados, que
se apresentavam na revolucionária época
de 74/75. Foi orientado, sucessivamente,
na sua actividade pedagógica e clínica, pelos Professores Doutores Álvaro Rodrigues,
Giesteira de Almeida, Amarante Júnior e, de
Janeiro de 1975 a 1976, pelo Professor Doutor
Casimiro de Azevedo, sendo, após concurso
para catedrático, agora como Director efectivo de «Propedêutica Cirúrgica – Cirurgia
1», novamente pelo Professor Doutor Amarante Júnior. Contactou e trabalhou com
várias individualidades relevantes da Cirurgia, nomeadamente com o Dr. Villardel (Es-
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património museológico, já antes e essencialmente durante esse período, foi sempre manifesto, sendo de referir que, com a
Professora Doutora D. Amélia Ricon Ferraz,
Directora do Museu Maximiano de Lemos
da Faculdade de Medicina do Porto, colaborou na promoção e exposição das peças
existentes no museu, na «Exposição Nacional de Medicina, em 1989» e na «Exposição Nacional de Medicina na Gulbenkian,
em 1995». Juntamente com o Dr. Jaime
Rocha Reis foi representante para o Norte,
em 1977, da «Comissão Pró-Sociedade Portuguesa de Cirurgia», presidindo ao acto
eleitoral, realizado em Julho desse ano, em
Lisboa, em que foi eleito como primeiro
Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia o Professor Doutor Joaquim Teixeira
Bastos. Em 9 de Julho de 1994 jubilou-se o
Professor Doutor Amarante Júnior, ficando
como Director do Serviço de «Propedêutica
Cirúrgica – Cirurgia 1» o Professor Doutor
António da Silva Leal, até à sua jubilação
em 15 de Junho de 2001. Em 1996 foi eleito
Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia para o biénio 1996/1998. Fez parte de
inúmeros actos académicos, tendo no seu
consulado prestado prova os cirurgiões do
Serviço, respectivamente de doutoramento
e agregação, o actual Professor Doutor José
Adelino Lobarinho Barbosa e o Professor
Professor Doutor António Silva Leal.
Doutor Jorge Pires Maciel Barbosa, além de
terem adquirido a especialidade de Cirurgia
vários médicos que no
«Serviço de Cirurgia 1
– Propedêutica Cirúrgica» estagiaram.
A actividade científica foi continuamente
apoiada pelo Professor Doutor António da
Silva Leal. Inúmeras
publicações em que
12
participou como autor,
15
18
24
co-autor, ou que apa23
11
9
17
14
22
21
19
Quadro Clínico de Cirurgia I na sala de reuniões, 1994.
drinhou, são documen10
8
13
2 20
16
1. Jorge Maciel; 2. Reis Lima; 3. Alcino Campos; 4. Costa
tos, cabais do interesse
4
5
6
7
3
1
Lobo; 5. Carlos S. Leal; 6. Amarante Júnior; 7. António S.
que sempre lhe meLeal; 8. Pedro C. da Silva; 9. José Barbosa; 10. Moreira da
receu esta actividade
Silva; 11. Américo Pereira; 12. Vitor Devesa; 13. António Pereira; 14. Vieira Amândio; 15. Joseph Silva;
16. Maria Luís; 17. Fernando Osório; 18. António Ferrão; 19. Ana Maria; 20. Vitor Cardoso; 21. Carlos
académica e científica,
Costa; 22. Renato Bessa; 23. Pelicano Borges; 24. Samuel Matos.
em que se revela, pela
qualidade dos artigos
panha), Professor Debrey (França) e não só. publicados a sua excelência e a do Serviço
Foi chefe da equipa A, durante vários anos, que dirigiu. Sempre foi o «Serviço de Cirurno Serviço de Urgência do Hospital de S. gia 1 – Propedêutica Cirúrgica» sede de ciJoão, colaborando na reorganização do Ser- rurgiões, de técnica cirúrgica apurada, que
viço de Urgência do hospital. Adquiriu o tí- exerceram a sua actividade cirúrgica sob a
tulo de gastrenterologista em Março de 1971 orientação, primeiro pelo Professor Doutor
Amarante Júnior, e a partir de 1994 pelo
e de Chefe de Serviço de Cirurgia em 1977.
Trabalhou de 1962 a 1965 no serviço de ur- Professor Doutor António da Silva Leal (nogência da Casa de Saúde da Boavista e des- meadamente no campo da cirurgia esofáde 1967 a 1974 como responsável de toda a gica, gástrica, rectal, hepática, vias biliares,
Cirurgia do Hospital de Arcos de Valdevez. mama, endócrina e da parede abdominal)
Foi Director da Faculdade de Medicina do e, mais ainda, local de prática de inúmeras
Porto de 1986 até 1991. O seu interesse pelo técnicas de apoio à Cirurgia, que sempre

por ele continuaram a ser acarinhadas. Cito
as mais relevantes: Ecografia, Informática
Médica, Cirurgia do Ambulatório, Laserterapia, Alimentação Assistida, Quimioterapia antitumoral, Endoscopia digestiva,
Manometria e pHmetria esofágica e rectal,
valências que se mantiveram, sempre, até à
integração do «Serviço de Cirurgia 1 – Propedêutica Cirúrgica» no Departamento de
Cirurgia, criado em 2002.
A Direcção do Hospital de S. João e a Faculdade de Medicina do Porto promoveram
uma homenagem, no dia 6 de Junho de
2001, na Aula Magna, em que foram realçadas pelo Director da Faculdade de Medicina,
pelo Director do Hospital e pelo Presidente
da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, à época Dr. Miguel Leão, as virtudes patentes no carácter e personalidade do
homenageado, Professor Doutor António
da Silva Leal, distinguindo-o com a medalha
de Honra da Ordem dos Médicos.
O Professor Doutor António da Silva Leal,
além de Professor e cirurgião de mérito e
emérito, é um homem de carácter vincado,
nunca pactuando com sectarismos ou demagogias, sempre tendo tomado atitudes
de cidadania notáveis e corajosas, nos conturbados tempos de 1974/75 e não só. A sua
maneira de ser, obrigou-o sempre a tomar
posições claras, destemidas e inequívocas
em todas as situações, tendo-se revelado
um elemento precioso e de primeiro plano,
no restabelecimento da ordem democrática
e institucional no Hospital de S. João, na Faculdade de Medicina do Porto e na Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
em que desempenhou vários cargos directivos (Vice-Presidente em 1978 e membro do
Conselho Regional de 1978 a 1980).
Considero uma honra, como antigo colega
e especial amigo, o encargo que, com gosto,
assumi em explicitar uma vida vivida na
sua plenitude por um dos mais notáveis
Professores de Cirurgia da Faculdade de
Medicina do Porto. n
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MÉDICO
NA ÍNDIA
PORTUGUESA

O serviço militar reservava a
Paulo Portela uma viagem a

Angola. O destino trocou-lhe
as voltas e acabou na Índia,

como elemento da última
o Alferes médico Paulo Portela fotografado
na manhã de 10 de Abril de 1960 após ter
assistido à cerimónia de baptismo de soldados
de Angola e Moçambique aquartelados em
Pondá-Goa

missão nacional nos territórios de Goa, Damão e Diu. O

médico de Paredes, hoje com
78 anos, nunca se imaginou

tão longe da terra natal. E

nunca se imaginou numa aventura tão in-

tensa. Assistiu à invasão da União Indiana, à
desintegração do património colonial português, foi prisioneiro de guerra e viu a morte

por perto. Resistiu e, 50 anos depois, conta-nos a experiência na primeira pessoa.
Texto Nelson Soares

N

o primeiro trimestre de 1960 fui
nomeado para prestar serviço em
Angola como médico do exército.
Despedi-me da família e dos amigos.
Após levantar o bilhete na TAP, despachei a mala por via marítima para Angola, mas
quando me preparava para seguir para o aeroporto
da Portela recebi um aviso inesperado: devia trocar
o bilhete que detinha por outro com destino à Índia,
a levantar nos TAIP – Transportes Aéreos da Índia
Portuguesa. Parti em 8 de Abril de 1960, tendo chegado a Goa na noite do dia 9.
No aeroporto de Dabolim esperava-me um oficial do
Destacamento de Engenharia da Índia (DEI), que me
levou num carro por Cortalim, Margão e Borim até
Pondá. Chegados ao DEI, os restantes oficiais estavam ansiosos e aguardavam a minha chegada para
saberem novidades da Metrópole. Fui nomeado
para substituir um médico goês que tinha pedido
transferência para Pangim, capital da província de
Goa. Após um jantar tardio, informaram-me que,
na manhã seguinte, haveria uma cerimónia religiosa onde iríamos estar presentes no baptismo de
soldados de Angola e de Moçambique aquartelados
em Pondá.
Tomado o pequeno-almoço, fomos para a Capela
de Pondá, situada no centro da cidade, onde fui
apresentado ao Comandante Militar. No fim da
cerimónia, tiraram-me uma fotografia que enviei
para a minha mãe e que é a única recordação que
tenho de Goa pois, com a invasão, perdi tudo, incluindo a Carta do Curso de Medicina. No mesmo
dia, almocei com alguns oficiais no centro de Pondá,
onde, em frente à Câmara Municipal, se realizava
uma pequena festa a favor dos pobres. Fui apresentado a um goês como sendo o novo médico e este
perguntou-me se eu era o Dr. Paulo Portela. Fiquei
surpreendido por verificar que ele já sabia o meu
nome pois tinha chegado poucas horas antes, mas,
segundo me explicou, os noticiários da rádio Voz de
Liberdade já tinham anunciado a minha chegada.
O primeiro contratempo aconteceu com a chegada
da minha mala, que tinha sido despachada para
Angola, por via marítima. Só chegou à Índia muito
tempo depois. A situação mais grave, contudo, aconteceria mais tarde, a 19 de Março de 1962 com uma
ameaça de fuzilamento no campo de prisioneiros
de Pondá. Só a intervenção do padre jesuíta, Capelão
Joaquim Ferreira da Silva, conseguiu demover os
militares indianos desse fatal propósito. Na sequência desse incidente, o padre sofreu um choque emocional e uma hemorragia nasal, tendo necessitado
de vigilância médica.
Como todos os outros militares, fiquei encantado
com as povoações e os seus habitantes. Percorri todo
o território em serviço, desde Tiracol a Canacona,
de Pangim a Mapuça, Bicholim, Molem, Margão,
Sanguem, Cortalim e Vasco da Gama. Nunca pensei
viver tão longe da terra natal.
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O primeiro ano foi de relativa acalmia e o serviço de saúde era executado regularmente nas unidades
que me estavam atribuídas: DEI,
Esquadrão de Reconhecimento n.º
3 e Companhia de Caçadores n.º 3,
bem como nas visitas aos destacamentos espalhados por diversas
localidades. Também passava pelo
Hospital de Ribandar, onde estava o
serviço de cirurgia, e pelo Hospital
Militar de Pangim.
No dia 10 de Junho de 1960, assisti à
inauguração da estátua de Camões
em Velha Goa, junto à Basílica do
Bom Jesus onde se encontra o corpo
de S. Francisco Xavier. A estátua havia sido oferecida por iniciativa do
jornal Diário Popular.
A cidade de Velha Goa, que chegou
a ser uma das maiores do Oriente,
era nessa época uma cidade quase
deserta, onde apenas existiam templos, conventos e o arco dos Vice-Reis, além do Colégio Pio X que foi
restaurado.

Vista sobre o quartel do DEI onde foi instalado o campo de prisioneiros de Pondá

Missa de domingo na parada do quartel do DEI (antes da invasão)

INVASÃO DA UNIÃO
INDIANA
Em 1961, era notório que essa acalmia e estabilidade não iriam durar
por muito mais tempo. Após aconAlmoço na messe de oficiais do DEI. da direita para a esquerda o Alferes Jeitoeira, Alferes Campos,
Alferes Médico Paulo Portela, Alferes Ferreira, Major Rebelo da Silva, Alferes Neves, Alferes
tecimentos e incidentes graves, na
Carreira, Tenente Abreu, Major Tribolet, Capitão Boleo Tomé e Alferes Mendonça
noite de 17 para 18 de Dezembro de
1961, a União Indiana atacou e invadiu a Índia Portuguesa com um
exército poderoso, bem equipado e
bem armado, tendo daí resultado 25
mortos e cerca de 3500 prisioneiros.
Os prisioneiros foram detidos em
campos de concentração situados
em Alparqueiros, junto à cidade de
Vasco da Gama, Pondá e Forte da
Aguada. Num desses dias, quando
ia buscar a sopa que nos era distribuída, passei próximo do General
Vassalo e Silva que me chamou e
perguntou pelo estado sanitário
Ponte Borim destruída durante a invasão
do pessoal. Fiquei muito chocado
e triste ao vê-lo sentado no chão
numa pequena elevação do terreno.
Nos primeiros dias de Janeiro de 1962, fui transfesanitárias eram latrinas que foram abertas pelos
rido para o Campo de Prisioneiros de Pondá, onde
próprios prisioneiros. A Cruz Vermelha Internaciohavia falta de médicos. As condições de alojamento
nal visitou os campos de prisioneiros tendo sido
no campo de prisioneiros eram muito deficientes, a
fornecidas vacinas que se aplicaram a todos, nomealimentação era pobre e os prisioneiros emagreceadamente contra a cólera, a febre-amarela e a febre
ram muito. Havia escassez de água, sobretudo para
tifóide. A Cruz Vermelha de Goa também visitou rebanho e lavagem de roupa, já que, felizmente, semgularmente os campos de prisioneiros, procurando
pre houve a necessária para beber. As instalações
ajudá-los naquilo que lhe era possível. Mesmo que
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Ensaio de salvamento no paquete ‘ Moçambique’

Grupo de oficiais que regressaram a Portugal no paquete “Moçambique”. Paulo Portela é o segundo à direita, na fila de baixo

as condições de higiene, alimentação e instalação
não fossem as melhores, o pessoal de saúde estava
sempre disponível e vigilante conseguindo-se que,
durante o tempo de prisioneiros, não houvesse problemas graves de saúde.
A recordação mais lancinante que guardo da minha estadia em Goa foi o bombardeamento aéreo
durante a invasão. Fiquei verdadeiramente aterrorizado. As chamas das explosões, o ruído dos aviões
a jacto, o forte estrondo das bombas a rebentarem e
a correspondente vibração são uma coisa terrível.
No período em que vivi no campo de prisioneiros, o
facto que mais me sensibilizou foi a atitude de crianças que havia tratado. Rastejavam para, através do
arame farpado que vedava o campo, me levarem
alguma fruta e pão, correndo sérios riscos e pondo a
sua integridade física em perigo.
Por ordem do Exército Indiano, os prisioneiros eram
destacados para Candeapar para retirarem do rio os
destroços de uma ponte que tinha sido destruída
durante a invasão. Num dia à tarde em que estava a
dormir – ‘há quem diga que um militar não dorme,
descansa’ – imaginava-me a ouvir a célebre marcha do filme “A Ponte do Rio Kwai”. Tratava-se de

um sonho, pensava. Quando despertei
e olhei em volta, verifiquei que afinal
não era um sonho. Os prisioneiros que
regressavam de Candeapar vinham a
assobiar, exactamente como na referida
marcha e maltrapilhos como as personagens do filme.
Ao nascer do dia 9 de Maio de 1962,
abandonamos o campo de prisioneiros
de Pondá, viajando num camião até
Borim. Na berma da estrada, goeses e
vizinhos do campo estavam a dizer-nos adeus, desejando-nos boa viagem
e a pedir que voltássemos. Em Borim,
atravessámos o rio Zuari numa barcaça,
já que a ponte fora destruída durante a
invasão.
Continuamos a viagem noutro camião
até Dabolim, a poucos quilómetros do
aeroporto onde nos apeámos, bebemos
água e comemos feijão – como me soube
bem comer aquele feijão! Seguimos a pé
para o aeroporto. Como íamos a caminho da liberdade, acelerámos o passo,
mas depressa os soldados que nos escoltavam ordenaram “slow, slow”, com a
metralhadora apontada ao nosso peito.
Pouco depois de chegarmos ao aeroporto, aterrava o avião turbo hélice
da companhia Francesa UTA (Union
de Transports Aériens) que nos vinha
buscar. Sentíamo-nos mais próximos
do objectivo e por isso aplaudimos com
grande entusiasmo a aterragem.
Fui o último a subir para o avião. Viajamos para Karachi, no Paquistão, onde
fui entrevistado pelo jornalista Urbano
Carrasco, do Diário Popular, que também estivera prisioneiro em Pondá.
Registei, com deslumbramento, vários
hotéis de grande dimensão e uns pachorrentos camelos que puxavam carroças com mercadorias. Tive
oportunidade, ainda, de tomar banho, deixando a
água com cor de tijolo no fundo da banheira devido
à sujidade do minério de ferro abundante em Goa.
Só ao fim do terceiro ou quarto banho é que a água
ficou limpa. Por fim, foi-me servida a primeira refeição em boas condições ao fim de quase cinco meses.
Partimos de Karachi para Lisboa, em 16 de Maio de
1962, onde chegamos a 30 do mesmo mês.
Regularmente, foram realizados encontros e convívios dos militares que prestaram serviço no antigo
Estado Português da
Índia. Em todos, houve
muito entusiasmo e
abraços, muitas emoções e recordações. A
melhor recordação, porém, é saber que o nosso
legado não se apaga e
que vivemos com dignidade um momento
importante da história
PAULO PORTELA
Médico
portuguesa. n
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RABOS E
SERINGAS, NA
SAÚDE

MANUEL PAVÃO
Médico

N

ão é de todo invulgar que na
vida profissional, convívio
social e sobretudo na política se ouçam respostas evasivas face a perguntas concretas e que
repartidas como um delta, diluídas numa
torrente verbal, uma vez espremidas resultam habitualmente em quase nada. É
uma estratégia bem conhecida nos meios
parlamentares, onde a retórica faz parte
das regras do jogo, e até de membros do
governo que, acossados por realidades,
se esgueiram com a habilidade possível,
fugindo com o rabo à seringa, como costuma dizer o bom Povo na sua linguagem
sábia e milenar. Nada de novo entre nós,
avisados que estamos há mais de um século na obra que Camilo nos legou e que
os nossos políticos profissionais, quais
“anjos em queda”, parecem infelizmente
desconhecer.

Vem isto a propósito do recente jantar-debate promovido pelo grupo Via Norte,
ora encabeçado pelo dinâmico António
Tavares, Provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Era seu convidado o
ministro da saúde, Dr. Paulo Macedo, que
perante numerosa assembleia, com a serenidade e o rigor de prestigiado fiscalista,
deu a conhecer as linhas mestras do seu
programa com incidência nas virtudes e
pesadelos do Serviço Nacional de Saúde.
Ficamos a saber do seu empenhamento
e investimentos nos Cuidados Primários

tendo em vista reduzir as despesas hospitalares, mormente nos serviços de urgência, da sua preocupação com a dimensão e
custos no tratamento da Diabetes, suspeitando que o número por si apontado (10%
da população) é bem inferior à realidade
que enfrentamos, sendo certo haver ainda
vastas regiões que não têm médico endocrinologista, como é exemplo flagrante o
longínquo distrito de Bragança.
Congratulou-se com a vitória progressiva
no consumo de genéricos, redução de custos no difícil confronto com a poderosa
indústria farmacêutica, novas regras no
receituário, mostrando-se ainda determinado na luta contra a Sida, onde o nosso
país tem infelizmente marcado passo.
No final e para nossa surpresa, pois entre a numerosa assistência estavam muitos
agentes e dirigentes da saúde, que entre
o dever de acompanhamento e o conveniente silêncio perante quem os nomeou,
só dois participantes ousaram colocar
questões ao ilustre palestrante! Estando
no Porto e tendo sido abordada durante a
exposição a assistência à saúde das mães e
das crianças, não resistimos a perguntar
se era aceitável investir tantos milhões de
euros no equipamento já em construção
no coração da cidade, quando a poucos
quilómetros se repete o investimento e
sendo do conhecimento público o parecer
negativo do Colégio de Especialidade de
Pediatria, sabendo nós que não haverá na
região qualquer aumento de natalidade e
que o tempo que vivemos é infelizmente
de vacas magras!
Lesto na resposta e no regresso à capital,
o titular da pasta da saúde, sobre quem a
militância social-democrata se multiplica
em elogios e fala até da sua “obra histórica”,
lá argumentou que eram obras que estavam em curso (?), que na sua óptica eram
“excessivas”, enfim que eram “heranças”…
mas quanto a dizer, como lhe perguntara,
se era aceitável, disse nada!
Afinal, a história repete-se todos os dias! n

Juramento de Hipócrates 2012
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“UMA
ORDEM
SÓLIDA
DEPENDE
MUITO DE
VÓS”
Miguel Guimarães
apela à união de
todos os médicos,
num ano que
se adivinha
particularmente
difícil para o SNS
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Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia António Pinto

Centenas de posições pú-

S

e 2012 foi um ano de
luta pela defesa do Serblicas, na defesa dos doviço Nacional de Saúde
entes, dos médicos e do Ser(SNS), 2013 voltará
viço Nacional de Saúde. E
a sê-lo. De forma inequívoca.
As questões éticas, a reforma
uma greve que provou que
do sistema, os cortes orçamenos médicos estão unidos. O
tais e as políticas de “racionaano de 2012 ficará marcado,
mento” foram temas centrais
das intervenções do presidente
indubitavelmente, por uma
da Secção Regional do Norte
(o)posição activa das estru(SRNOM), Miguel Guimarães,
e do bastonário da Ordem dos
turas dirigentes da Ordem
Médicos, José Manuel Silva,
dos Médicos. O discurso será
na cerimónia do Juramento de
para manter em 2013, como
Hipócrates que decorreu na
Casa da Música, no dia 16 de
fizeram questão de mosDezembro.
trar o presidente da Secção
Foi exatamente a participação
Regional do Norte, Miguel
activa das estruturas dirigentes da Ordem que o presidente
Guimarães, e o bastonário
do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, José
(CRN) enalteceu no seu disManuel Silva, durante a cecurso. “Do valor excessivo das
taxas moderadoras até à inrimónia do Juramento de
tenção de diminuir o número
Hipócrates 2012, na Casa da
de camas hospitalares, muitas
Música.
foram as medidas implementadas ou tentadas pelo Ministério da Saúde que colocam,
claramente, em causa a base do
nosso Estado Social, o SNS” e
que mereceram a reprovação da
SRNOM e da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães passou,
assim, em revista alguns dos
momentos mais marcantes de
2012, sem esquecer o futuro:
“Na saúde, foram muitas as
medidas decretadas e aplicadas
por este Governo. Umas presumivelmente necessárias, outras
completamente dispensáveis e
incompreensíveis, e algumas
inaceitáveis, pois constituem
uma ameaça aos direitos dos
doentes e à dignidade do exercício da profissão médica. Todas com o único intuito de diminuir os custos em saúde. A qualquer
preço. De tal forma que a percentagem do PIB para
a saúde diminuiu drasticamente nos dois últimos
anos. E no orçamento de Estado para 2013 a situação tende a agravar-se ainda mais”. Neste contexto,
“a Ordem dos Médicos e o Conselho Regional do
Norte estão atentos e determinados a lutar por um
futuro melhor, para os médicos e para os doentes”:

contra o aumento do
número de cursos de
medicina; a favor da
diminuição do número de vagas exclusivas para licenciados;
na oposição à nomeação dos directores
executivos do Agrupamentos de Centros
de Saúde (ACES) da
região Norte pela
sua total ausência
de experiência na
governação clínica;
pela defesa da definição e regulamentação do Acto Médico.
Em clara rejeição da
política de racionamento na saúde; em
luta pela aplicação
prática da carreira
médica. “Muitas outras intervenções e
iniciativas da Ordem
dos Médicos, de que
resultaram centenas
de posições públicas
na defesa dos doentes, dos médicos e
do SNS, poderiam
ser hoje lembradas”,
a s si n alou Mig uel
Guimarães.
De olhos postos no
futuro, o presidente
da SRNOM recordou
que, apesar da crise
de valores, a qualidade deve prevalecer
e, nesse contexto, “os
médicos têm o direito
e o dever de manter
viva a arte do exercício da medicina”.
Além disso, “nunca
nos devemos esquecer que a ética e a qualidade
nos devem acompanhar sempre nos actos médicos
praticados, prevalecendo sobre todas as outras matérias. É que, em última análise, dependem mais
de nós, médicos, e menos dos outros”. E dirigindo-se aos recém-licenciados sentados na plateia da
Casa da Música, Miguel Guimarães realçou: “São
vocês, e todos os outros jovens médicos, presentes
e futuros, o núcleo da massa crítica essencial que
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regularmente permitirá a evolução da medicina e de
todo o SNS”. Por isso, “a existência de uma Ordem
dos Médicos sólida e consequente depende muito
de todos vós”, acrescentou.
Na defesa da verdadeira equidade no acesso aos
cuidados de saúde e no combate eficaz e coerente
ao desperdício, Miguel Guimarães recentrou a discussão do plano estratégico para a saúde nas questões relacionadas com a ética, em sintonia com a
Associação Portuguesa de Bioética, voltando a criticar o parecer do Conselho Nacional de Ética para
as Ciências da Vida sobre o “racionamento administrativo”. “A discriminação com base na idade é
contrária aos princípios fundamentais dos direitos
humanos, que têm como base a igual dignidade de
todos os seres humanos”, advogou.

MEDIDAS INCONGRUENTES
O risco de a saúde poder tornar-se apenas o “direito
de alguns” foi também expresso pelo bastonário
da Ordem dos Médicos, durante a cerimónia do
Juramento de Hipócrates. “Racionalização, sim. Racionamento, nunca”, advertiu.
Com o Orçamento de 2013 em vista,
José Manuel Silva referiu que “a contribuição pública para a Saúde é apenas
de 5,1 por cento do PIB, muito abaixo
da média da OCDE”. E numa altura em
que o discurso incide no combate ao
desperdício, “como se consegue compreender que hospitais que distam 20
quilómetros dos outros possam comprar o mesmo medicamento num lado
a 48 euros e no outro a 55?”. “Como é
possível comprar fármacos para a hepatite C, por autorização da comissão
especial, a preços muito superiores aos
que seriam possíveis numa negociação
nacional?”, questionou, para de imediato responder: “Nestas situações, é
possível corrigir o desperdício”.
O bastonário da Ordem dos Médicos
denunciou ainda o caso de doentes
HIV do Hospital do Médio Tejo que
foram “deslocalizados à força” para
Santarém, aumentando em 90 quilómetros cada deslocação. “Como é possível, só neste grupo, acrescentar-se
mais 230 mil quilómetros de deslocações anuais, com graves custos sociais
e económicos, sinais do desespero esquizofrénico dos decisores da saúde?”,
voltou a interrogar, apontando para o
caso da Grécia, onde “já se assiste a um
surto de disseminação do HIV, com
consequências humanas e económicas
gravíssimas”. Em Portugal, a decisão
“pode afectar a adesão ao tratamento” e
não tratar bem os doentes com HIV “é
um crime de saúde pública”.
À semelhança de Miguel Guimarães,
também José Manuel Silva exortou os
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CERCA DE 500 JOVENS MÉDICOS
REUNIRAM-SE NA CERIMÓNIA DO
JURAMENTO DE HIPÓCRATES QUE
DECORREU NA CASA DA MÚSICA

“SOMOS
UMA
GERAÇÃO
EMPENHADA”
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mais jovens a serem voz activa na denúncia das injustiças: “Sejam os provedores e a voz dos próprios
doentes. Sejam cidadãos de corpo inteiro, activos, interventivos e participem mais na vida política deste
país”. “Não permitam que Portugal seja governado
por pessoas menos íntegras e menos preparadas que
vós”, enfatizou, ainda, citando Adriano Moreira.

PREOCUPAÇÃO COM
O FUTURO
Cerca de 500 jovens licen-

CONCERTO
DE JAZZ
Pelo segundo ano, a Casa da Música
acolheu a cerimónia do Juramento de
Hipócrates, organizada pela SRNOM.
O concerto ficou a cargo da Orquestra
Jazz de Matosinhos, criada em 1999,
divulgando as composições e arranjos
dos seus directores Pedro Guedes e
Carlos Azevedo. Sendo considerada
uma das formação mais dinâmicas do
jazz português actual, o seu carácter
único revela-se na versatilidade que lhe
permite desempenhar o papel de uma
orquestra nacional de jazz, apresentando
repertórios de todas as variantes
estéticas e todas as épocas de jazz. No
dia 16 de Dezembro, a Orquestra Jazz de
Matosinhos interpretou temas de Duke
Ellington, Count Basie e Jimmie Lunceford.

T

odos querem ficar.
Mas todos já pensaciados reuniram-se na ceram em partir. Será o
rimónia do Juramento de
último recurso. Por
Hipócrates que decorreu na
enquanto, e apesar da crise,
os jovens que completaram o
Casa da Música. Este será,
curso de medicina em 2012
provavelmente, o último ano
ainda acreditam que terão emem que todos os jovens licenprego garantido. Pelo menos,
estão numa condição bem mais
ciados conseguem vaga para
positiva que os próximos coo internato da especialidade.
legas que, já no próximo ano,
podem ficar sem colocação
Preocupação sentida por
no internato. “Para o ano, será
todos, com a certeza também
virtualmente impossível abrir
de que as condições de emvagas para todos os candidatos e teremos entre 200 a 300
pregabilidade serão em tudo
licenciados em medicina sem
diferentes dos colegas mais
vaga na especialidade”, alertou
antigos.
o bastonário José Manuel Silva.
Ana Milhazes completou o
curso na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP) e tem consciência dos
alertas que ouviu durante a cerimónia do Juramento de Hipócrates. No momento de escolher a especialidade há três
factores de ponderação que
elege: “empregabilidade, qualidade de vida e gostar da profissão”. “Não existem dúvidas de
que, neste momento, temos de
pensar no futuro”, advoga. Também por isso Ana
Milhazes sabe que poderá ter de procurar outras
vias. Ficar no desemprego não é opção: “Depois
de tantos anos de estudo, do investimento de
tempo, do esforço, é impensável ficar no desemprego. Prefiro ficar em Portugal, mas vou investir
numa formação em línguas, para o caso de não
ser possível”.
A “última opção” de Ana Milhazes repete-se na
voz de quase todos os jovens licenciados em medicina que não hesitam em preferir abraçar uma
carreira profissional em Portugal. “Acredito que
tenho de tentar de fazer alguma coisa pelo meu
país, em vez de «fugir». Sei que isso irá, com
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certeza, significar piores condições de trabalho do
que colegas mais antigos, mas sinto uma grande
força para remar contra aquilo que está a acontecer”, reconhece Júlio Santos, jovem licenciado pelo
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), secundado por outro colega, da FMUP, André
Carvalho: “Confesso que nunca pensei em ir para
fora. Gosto muito de Portugal. Já tive oportunidade
de conhecer alguns países e nunca gostei de algum
como gosto do meu. Por isso, emigrar seria mesmo
uma última opção”.
E como é esta nova geração? Activa? Ana Lima, licenciada pela FMUP, acredita que sim: “Penso que
existe cada vez mais a noção de que temos de nos
fazer ouvir. Da minha experiência académica, considero que temos estado atentos e participativos, no
sentido de tentar alterar o rumo das coisas”. André
Carvalho anui: “Tem sido um ano repleto de iniciativas, onde a greve foi o expoente máximo. Como
aluno, tive uma grande percepção destas movimentações, porque tem havido uma grande
preocupação de mobilização”. “Somos muito
interventivos e com muito espírito associativo. Falo por mim e por muitos colegas que
acabaram agora o curso”, assinala.
Júlio Santos acredita que a geração que representa tem ainda a particularidade de ser interessada: “Somos uma geração empenhada,
também muito por força das condições em
que vivemos. Se queremos progredir e crescer temos mesmo de nos empenhar, porque
de outra forma não conseguimos”. Ana Milhazes conclui: “Espero que as mensagens
que aqui ouvimos tenham servido de alerta e
tenham, no futuro, algum peso”. n
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Maria João Bernardes
No discurso que antecedeu a entrega
dos diplomas, o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos lamentou o precoce
desaparecimento de Maria João
Flores Lima Bernardes, que deveria
cumprir o seu juramento de Hipó-

crates nesta cerimónia. “Perdemos
um ser humano excepcional (…). É
também a pensar nela que temos a
obrigação de não desistir e de fazer
cada vez melhor”, sublinhou Miguel
Guimarães.
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Excertos do discurso do
Presidente do CRN na cerimónia do
Juramento de Hipócrates 2012:
«… o exercício de uma medicina humanizada, a defesa
e a observância constantes da ética e da deontologia, a
defesa da qualificação profissional médica, a defesa do SNS
e da Carreira Médica, a defesa de um ensino médico de
qualidade, a defesa da organização dos serviços de saúde,
a defesa intransigente das competências médicas (…), são
matérias distintas mas que resultam, em última análise, na
defesa dos legítimos interesses dos médicos e dos doentes, e
do seu direito a uma medicina qualificada».
«Na Saúde, foram muitas as medidas decretadas e aplicadas
por este Governo. Umas presumivelmente necessárias,
outras completamente dispensáveis e incompreensíveis,
e algumas inaceitáveis pois constituem uma ameaça aos
direitos dos doentes e à dignidade do exercício da profissão
médica».
«Por outro lado, reformas de fundo que permitam dotar
todo o sistema de mais equidade, rigor, responsabilidade,
transparência e qualidade, e diminuir os custos de forma
sustentada, não foram até ao momento apresentadas ou
discutidas».
«… todos temos a obrigação de exigir: 1. A aplicação na
prática da Carreira Médica, que constitui a garantia de um
SNS em que a qualidade da medicina é permanentemente
actualizada e renovada; (…) 3. A consagração do respeito
pelas competências médicas e o papel essencial do médico
como coordenador e líder das equipas multidisciplinares
de saúde; 4. A publicação de legislação sobre o acto médico
com base na proposta devidamente fundamentada
já apresentada pela OM; 5. A alteração do modelo de
receita médica de modo a conferir aos doentes o poder de
escolher o medicamento do princípio activo prescrito; 6. A
participação da OM na definição de protocolos terapêuticos
e de utilização e reutilização de dispositivos médicos».
«A nova legislação que estabelece as regras de
licenciamento das clínicas e consultórios médicos (portaria
287/2012) já mereceu a contestação do CRN, por não
salvaguardar os direitos adquiridos e por não se aplicarem
as mesmas regras ao SNS. A aplicação prática desta portaria
poderá (…) significar o encerramento de muitos consultórios
médicos que servem, em cuidados de proximidade, muitos
doentes das regiões mais periféricas do País».
«É precisamente nos momentos de crise que se deve apostar
mais na solidariedade social e nas questões prioritárias,
distinguindo o essencial do acessório».
«Os médicos têm sido os principais responsáveis pela
melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos
cidadãos e pelo sucesso do nosso SNS».
«A sociedade confere-nos o direito de autonomia, de
nos autorregularmos, e em troca exige da nossa parte
competência, rigor e responsabilidade no exercício da nossa
profissão. A permanente actualização de conhecimentos
constitui um dever inerente à condição de ser médico».
«… uma Ordem dos Médicos sólida e consequente depende
muito de todos vós».
a versão completa do discurso pode ser lida em www.miguelguimaraes.pt
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O NATAL
PASSOU
PELA
CASA DO
MÉDICO
É uma das festas que mais
faz sonhar os pequenos. Ao

longo do ano, aqui e ali, vão

ansiando pela magia da
noite de Natal. Mas nesta

quadra, somos todos um
Natal da Secção Regional
do Norte da Ordem dos

Médicos é a prova disso
mesmo. Um momento de

convívio entre gerações,
no qual se perpetuam tradições que, fazendo parte

do passado, estão vivas no
presente e conduzem-nos
ao futuro.

Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia António Pinto

pouco crianças e a festa de
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A festa de todos
os sonhos!

N

o dia 8 de Dezembro, o espírito de Natal encheu a Casa do Médico e a magia,
uma vez mais, aconteceu... Junto ao
palco, bem perto dos artistas, os mais
pequenos respondiam às perguntas travessas dos
palhaços animadores. Na plateia, pais e avós, todos médicos, divertiam-se com as respostas. O ambiente da festa de Natal estava criado e a confiança
dos espectadores conquistada.
Na totalidade, as três sessões que se realizaram
ao longo dia tornaram especial o Natal de 1100
crianças e outros tantos adultos. O espectáculo e a
animação foram particularmente pensados para os
mais pequenos. “Tentamos inovar, optando por oferecer actividades um pouco diferentes das habituais
e que se replicam neste período, integrando alguma
animação do chamado «novo circo»”, explicou à
Nortemédico Rui Patrício, da RP Eventos, empresa
promotora da iniciativa. Assim, e aproveitando as
óptimas instalações da Casa do Médico, foram criados vários espaços de animação e brincadeiras. No
salão nobre, um espectáculo de cerca de 15 minutos
atraiu os convidados com pequenos apontamentos
de humor, números de magia e uma pequena peça
de teatro. Na galeria, um dj e vários animadores
preencheram o tempo da festa com música e animação. “Envolvemos neste evento uma equipa de
21 pessoas, entre animadores, palhaços, dj, facepainters, malabaristas e um Pai Natal”, enumerou
Rui Patrício.
Nas animadas coreografias não faltavam candidatos
a “lutar” pela melhor dança. Helena, de oito anos,
e Lúcia, de cinco, elegeram esta actividade como
o momento alto da festa: “É
a minha parte preferida”,
confessaram, quase em
uníssono. Na parte do facepainting dá-se espaço à imaginação e transformação:
borboletas, gatos, palhaços e
princesas. A “lista de espera”
é grande, mas quase todos
os pedidos são atendidos. E depois de a artista dar
asas à sua criatividade, as novas personagens voltam a correr e a saltar ao som da música.
Filomena Pinheiro é especialista de Medicina Geral
e Familiar, em Vila do Conde. É a mãe de Lúcia e
Helena que todos os anos marcam presença na Casa
do Médico. “Já é uma tradição. E elas sabem que, em
Dezembro, têm esta festa, à qual não podem e não
querem faltar”, garante. Aliás, “durante todo o ano
falam da festa de Natal e por diversas vezes pedem
para ver o vídeo”, acrescentou, referindo-se ao DVD
que a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) oferece a todos os participantes da
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festa de Natal, com a gravação integral do espectáculo e da animação natalícia.
Se no interior do Centro de Cultura e Congressos
reinava a animação e muita confusão, no exterior o
ambiente era de maior tranquilidade e uma grande
surpresa. Este ano, o Centro Hípico do Porto associou-se à festa de Natal da SRNOM e levou até à
Casa do Médico a égua «Uba» e o pónei «Gigante».
Fizeram, como se previa, o furor entre os mais novos. Leonor, com pouco mais de três anos, largou a
mão da mãe e foi a correr ter com os animais. “Posso
fazer uma festa?”, perguntou aos tratadores que estavam no local. A resposta não se fez esperar e a
pequena Leonor ainda teve direito a alimentar Uba.
Aliás, Leonor e todas as crianças que passaram pela
Casa do Médico. No total, 10 quilos de cenouras
foram “consumidos” pelos dois equinos. “Esta parte
da animação ao ar livre é muito interessante para as
crianças. Por outro lado, o facto de existirem «várias festas» dentro da Casa do Médico permite que,
principalmente os mais pequenos, como a minha
filha, não fiquem saturados com apenas um espectáculo de longa duração”, realçou Gisela Vasconcelos, médica anestesista e mãe da pequena Leonor
que, entretanto, já tinha corrido até ao Pai Natal
insuflável que se encontrava à entrada do Centro de
Cultura e Congressos.
Ainda na zona ao ar livre, a oftalmologista Deolinda
Rocha chegava com o filho Diogo, de sete anos,
para assistir à última sessão da festa de Natal, marcada para as 17h00. “Foi uma agradável surpresa
encontrar o cavalo e o pónei, até porque ele adora
animais”, elogiou a médica, enquanto Diogo alimentava Uba.
A festa do Natal completou-se com a
presença mágica de cerca de duas dezenas de crianças do Centro de Acolhimento Temporário de Campo Lindo
que, como em anos anteriores, tiveram a
oportunidade de participar na iniciativa
da SRNOM. Miguel Guimarães, o presidente do Conselho Regional, relembrou
os valores do Natal e o espírito de solidariedade que, num ano marcado pela
crise, tem ainda mais significado. “É
particularmente importante pensar nos
outros”, defendeu durante a sessão de
abertura de um dos espectáculos.
E foi exactamente a pensar nos outros
que todos os colaboradores da SRNOM participaram na criação desta Festa de Natal. “Tem havido
uma preocupação em reduzir os custos da iniciativa, sem perder de vista a melhoria da qualidade
do evento. Neste sentido, temos optado por gerir a
organização da festa de Natal com os colaboradores
da SRNOM e é devido ao seu esforço e empenho
que temos tido resultados tão positivos”, enalteceu
Susana Borges, directora de Serviços da SRNOM.
O dia foi longo e a festa de Natal despediu-se, como
também manda a tradição, com o habitual lanche
e as prendas: livros da Educadora Nacional e jogos
didáticos da Majora. n
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do médico para os médicos

Últimas sessões

QUALIDADE DE VIDA
E BOM-SENSO
Neurologia, cirurgia plástica e
cardiologia foram as últimas especialidades abordadas no fórum
“Do Médico para os Médicos – Especialidades que interessam à generalidade”. Joaquim Pinheiro da
Silva fez a apologia do envelhecimento activo contra a chegada do
“alemão”. O cirurgião plástico Edgardo Malheiro preconizou uma
beleza estética saudável e na medida certa. Filipe Macedo, por fim,
salientou as vantagens dos dispositivos cardíacos, desde que sensatamente utilizados.
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

O

tema é tão recorrente como
preocupante. A população
está cada vez mais envelhecida e dependente de
cuidados de saúde, com todas as consequências negativas que decorrem desta
realidade. O neurologista Joaquim Pinheiro da Silva, na abertura da 7.ª sessão de “Do Médico para os Médicos”,
apresentou números que evidenciam
a dimensão do problema: “a Organização Mundial de Saúde (OMS) define
um idoso como alguém que tem mais
de 65 anos, o que, nos anos 60, equivalia a 8% da população portuguesa,
em 2006 a 16,5% e em 2012 a 20%”.
A este choque demográfico, acrescentou o convidado, está associada uma
maior prevalência das demências na
população sénior, o que leva a que se
coloque a pergunta inevitável: “Vamos
viver mais tempo, mas será que vamos
morrer dementes?”.

Joaquim Pinheiro da
Silva definiu, em primeiro lugar, o que se
entende como uma
demência, afirmando
tratar-se de “uma síndrome, provocada por
múltiplas anomalias
nas funções corticais
superiores: memória,
conteúdo do pensamento, cálculo”. Sem
detalhar os critérios
de diagnóstico e para
exemplificar a vivência diária da doença,
o neurologista optou
pelo “tom de tertúlia”
e citou a obra de Virgílio Ferreira “Em Nome
da Terra”, em que o
protagonista (um juiz
aposentado) recorda
o convívio com a
mulher que sofria de
Alzheimer: “Lembro-me bem como tudo
começou, ou de como
“VAMOS VIVER
reparei que tudo tiMAIS TEMPO,
nha começado: fomos
MAS SERÁ QUE
ao cinema à noite e
VAMOS MORRER
quando saíamos tu
DEMENTES?”
disseste ‘são horas de
irmos jantar’. Estaquei, olhei-te a face toda a ver de
onde vinha o erro. ‘Mas querida, jantámos antes de
vir’ e, então, fitaste-me incerta, não na dúvida sobre
ti, mas sobre mim e disseste-me: ‘tu não estás no teu
juízo’”. Para o convidado, esta é a forma como “alguém que não sabe neurologia é capaz de descrever
com uma lucidez brutal todo este percurso”.
O médico do Centro Hospitalar de Gaia revelou
alguns dados sobre a prevalência crescente da doença de Alzheimer e fez referência a um discurso
do presidente norte-americano, Barack Obama,
em que este constatava a necessidade de integrar
os tratamentos da patologia nos serviços de saúde
pública. Evitando empolar a realidade, Joaquim
Pinheiro da Silva lembrou que nem todos os sinais
de falta de memória que “aterrorizam as pessoas a
partir dos 60 anos” significam que “o alemão está
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aí a aparecer”. “Os problemas normais de memória não afectam o
dia-a-dia. Se um doente não sabe
onde estão as chaves, é normal, se
não sabe para que servem as chaves, já se trata de uma sucessão
de funções que estão alteradas”,
exemplificou.
Há que distinguir então o que é
“parte do processo normal de envelhecimento” do que pode ser
indício de perturbação mental.
O neurologista admite que nem
sempre é fácil diagnosticar e que
os médicos, muitas vezes, avaliam
com base na instituição, no entanto, esclarece que “tudo o que é
perturbação da memória normal”
ou que ultrapassa “um défice cognitivo mínimo” pode ser sinal de
alarme.
As recomendações da OMS para a
população idosa são, na perspectiva de Joaquim Pinheiro da Silva, a
forma ideal de prevenir a exclusão
e a doença. “Devemos criar ambientes saudáveis e amigáveis para
a idade, que convidem à participação dos idosos”, sugeriu, mostrando em imagens sui generis que
“nunca é tarde demais para ter um
espírito jovem”.

A
DITADURA
DO CORPO
Edgardo Malheiro foi o convidado
da 8.ª sessão, dedicada à cirurgia
plástica e à sua crescente popularidade. Perante a pergunta “a cirurgia estética irá ser pedida por toda
a gente?”, o especialista começou
por fazer uma resenha histórica
desta disciplina médica e distinguir o que é do domínio da cirurgia reconstrutiva e da cirurgia esté“A PROCURA DA
tica, considerando que a constante
BELEZA E JUVENTUDE
exposição mediática da última é
NÃO PODE POR EM
que justifica a sua predominânRISCO A SAÚDE”
cia. “Cada vez mais, os media nos
mostram homens e mulheres com
corpos de aparência invejável e as
pessoas tentam moldar o corpo para este padrão
de beleza definido pela sociedade”, problematizou.
A “ditadura do corpo”, segundo o médico do grupo
Trofa Saúde, acaba por “cegar as pessoas” e sobrepor-se a hábitos importantes para a manutenção de

uma boa condição de saúde.
“Esquecemos muitas vezes
que o exercício físico e alimentação saudáveis são necessários para a saúde física
e mental. As pessoas procuram atalhos porque não tem
paciência para se alimentar
correctamente e para fazer
exercício”, assegurou.
Para Edgardo Malheiro, a
cirurgia plástica tem benefícios estéticos claros mas
deve ser realizada com responsabilidade e segurança.
“A procura da beleza e juventude não pode por em
risco a saúde”, sublinhou,
prevenindo a necessidade
de se “alertar o doente
quanto às expectativas” e
“ter o cuidado de dizer que
não vai resolver todos os
problemas”. Como exemplo, o cirurgião plástico
sugeriu que uma lipoaspiração pode ajudar “a melhorar
o contorno corporal”, mas
“não substitui a dieta e o
exercício”.
A intervenção estética tem
na gestão das expectativas
e das necessidades os seus
maiores desafios. O especialista foi claro ao assumir o perigo de serem
oferecidos serviços “a quem não necessita” e de se
extrapolarem resultados que não vão acontecer,
alertando também para os doentes que “procuram
alterar o seu corpo”. “Neste caso há um distúrbio
psíquico, designado por transtorno de imagem corporal e que deve ser tratado”, especificou.
Quanto à questão inicial, Edgardo Malheiro não
tem dúvidas de que a cirurgia plástica para fins
estéticos “vai ser pedida por toda a gente”. O cirurgião entende que a área se está a democratizar
rapidamente e que “a simplificação dos produtos e
a redução do preço dos tratamentos tornaram-nos
mais apelativos”. “Estes investimentos estéticos têm
benefícios reais. Se vivemos mais tempo, com mais
saúde, porque não fazer algum arranjo para nos
sentirmos melhor e ter uma imagem condizente
com esse vigor físico?”, questionou.
À semelhança das restantes especialidades médicas,
também na cirurgia plástica a inovação técnica e
científica poderá trazer resultados impressionantes
no futuro próximo. Essa foi a convicção deixada
por Edgardo Malheiro no final da sua apresentação, destacando a área da engenharia tecidular e o
recurso às células estaminais. “A possibilidade destas células recriarem novos tecidos, conjuntamente
com matrizes extracelulares humanas, já não é uma
utopia”, observou.
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CORAÇÃO
MECÂNICO?
A última sessão deste primeiro ciclo de
debates “Do Médico para os Médicos” decorreu no dia 28 de Dezembro, tendo a especialidade de cardiologia como tema de
reflexão. Filipe Macedo, chefe de serviço de
cardiologia do Hospital de São João, fez uma
revisão histórica da especialidade e procurou responder à questão colocada: “Estaremos todos condenados a ter um coração
mecânico?”
Filipe Macedo começou por elencar alguns
dos aspectos que, na sua opinião, contribuíram para a evolução da cardiologia ao
nível do diagnóstico, das técnicas de imagem e da cirurgia. Da reparação valvular,
à colocação de dispositivos, o especialista
reconheceu a obtenção de “incríveis resultados” nos tratamentos de arritmias ou insuficiências cardíacas agudas, mas olhou
também o futuro e os desafios que a médio
prazo a especialidade enfrenta. “A investigação não pára e dará lugar à intervenção
genética. Vamos ver o que nos reservam os
próximos 10 anos, mas claramente que a
prevenção através da informação genética
vai ter um papel muito importante. Quando
falamos de toda esta pletora de exames e de
terapêuticas, temos de entender que este
desenvolvimento pode ter um papel muito
importante”, especificou.
Aproximando-se do tema inicial do debate,
“A PREVENÇÃO
o cardiologista esclareceu que apesar de toATRAVÉS DA
dos os avanços registados “a mortalidade é
INFORMAÇÃO
sempre muito elevada”, em casos de insuGENÉTICA VAI TER
ficiência grave. A prevalência destes casos
UM PAPEL MUITO
é, de acordo com os dados que apresentou,
IMPORTANTE”
cada vez maior, dando como exemplo o
caso americano com 5,8 milhões de pessoas
a viverem com patologia cardíaca. “Uma
grande percentagem destes doentes tem menos de
75 anos e são hipotéticos candidatos à utilização de
dispositivos”, acrescentou.
Perante estes indicadores, o problema assume contornos difíceis de resolver segundo Filipe Macedo.
“Se temos um doente com insuficiência cardíaca
avançada e se não fizermos nada até ao final do
segundo ano, o doente está morto. O que vamos
fazer?”, interrogou-se, acrescentando a dificuldade
que hoje existe em encontrar um número suficiente
de dadores para se realizarem todos os transplantes
necessários.
Para Filipe Macedo a solução alternativa ao transplante constitui “a grande revolução”, iniciada nos
anos 60 e que passa pela introdução dos suportes mecânicos de assistência ventricular. Recordando que estes dispositivos começaram “como
uma emergência”, para hoje serem considerados

“terapêutica final”, o cardiologista entende, porém,
que não podem ser considerados como uma solução
universal. “Não penso que estaremos condenados
a usar o dispositivo. O estado não tem dinheiro
para isso e aquilo que temos de pensar é que nós
não vivemos só do coração e que há muitas outras
coisas que fazem com que a pessoa não viva e não
tenha qualidade de vida”, aduziu. Filipe Macedo
entende que o cardiologista deve “olhar para a idade
biológica da pessoa que está à sua frente e não para
a idade cronológica”, lembrando que “hoje é uma
rotina absoluta operar uma pessoa ao coração com
80 anos”. “A chave do problema é ter o bom senso
de perceber quando vamos parar”, concluiu. n

ESCLARECIMENTO

Na sequência do artigo publicado na edição 52 da revista
Nortemédico, relativo à 5.ª
sessão da iniciativa “Do Médico para os Médicos”,
recebemos do Dr. Rosalvo Almeida, palestrante na
mesma, o seguinte esclarecimento:

Senhor director da revista Nortemédico,
A notícia (…) contém algumas, pequenas, imprecisões que não me parecem muito importantes. Contudo, a frase “no terceiro e último
procedimento, em caso de oposição da família,
o médico pode ter de recorrer ao tribunal para
suspender a ventilação”, por equívoca e não
ter sido proferida por mim, justifica que peça
o especial favor de inserir na revista, quando
possível, o seguinte esclarecimento:
Na minha apresentação citei o Handbook
for Health Care Ethics Committees, de Linda
Farber Post e outros, e mostrei a seguinte recomendação: «Três dias depois da verificação
final de morte cerebral, se a família persiste
em objetar, o Gabinete Jurídico deve considerar recorrer ao tribunal para obter autorização
para desligar a ventilação artificial.» Tratava-se
de encontrar uma saída para aqueles casos,
embora excepcionais, de pessoas que, mesmo sabendo que o seu familiar foi declarado
falecido (aplicados que foram os critérios de
morte cerebral) e depois de todos os esclarecimentos, se mostrassem obstinadamente
contra a retirada dos apoios ventilatórios.
Na verdade, defendi que as equipas devem
sempre proceder compassivamente na preparação dos familiares para a morte dos seus
entes queridos e que, certas do diagnóstico
de morte, devem saber agir, sem suprimento
judicial, de modo a que os procedimentos naturalmente subsequentes a tal verificação sejam feitos com o devido respeito pela pessoa
falecida e pelos seus familiares.
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«O Norte da Anestesia»

No congresso “O Norte da Anestesia”, Ma-

Congresso incluiu
reflexão sobre as carreiras
médicas

nuel Pizarro deixou a garantia de que a manutenção das carreiras médicas depende da
existência de um Serviço Nacional de Saúde

(SNS). O deputado do Partido Socialista (PS)
e antigo Secretário de Estado Adjunto da

Saúde, numa palestra

“NÃO HÁ
CARREIRA
MÉDICA
SEM SNS”

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

O

sobre o tema, desmentiu

ainda o “discurso de ca-

tástrofe” sobre o SNS e
apresentou números que

o desmentem. Miguel
Guimarães reforçou o
contributo “decisivo”
da carreira médica para

a melhoria dos indicadores.

congresso “O Norte da Anestesia”, organizado pelos serviços de anestesiologia do Centro Hospitalar de São João,
Centro Hospitalar do Porto e Centro
Hospitalar de V. Nova de Gaia no passado mês de
Novembro, consagrou uma das mesas de debate
à reflexão sobre as carreiras médicas, convidando
várias personalidades para o efeito.
Manuel Pizarro, actual deputado do PS, fez uma
avaliação diacrónica do tema e recordou a “extrema
actualidade” do primeiro Relatório das Carreiras
Médicas publicado em 1961. Entre outras considerações, o documento defendia um novo modelo de
organização do sistema de saúde que “convergisse
para a realização de uma finalidade suprema: garantir a qualquer indivíduo os cuidados médicos de
que necessita”. O relatório acabou por ser, lembrou
Pizarro, a base da reorganização do sistema hospitalar em 1968 e da constituição do SNS em 1979.
Passados mais de 50 anos e depois de um “período
de refluxo das carreiras”, o ex-Secretário de Estado
Adjunto da Saúde considera-as essenciais à evolução da profissão médica e do próprio sistema de
saúde. “Tenho a absoluta opinião de que não há carreiras médicas sem SNS”, acrescentou, justificando
a sua posição com base nos diferentes modelos de
intervenção existentes no sector público e no sector privado. “Nenhum operador privado ou gestor
estará disponível para partilhar com os médicos a
gestão de uma unidade da qual é accionista ou proprietário”, considerou.
Esta diferença, acrescentou o deputado socialista,
alimenta o “discurso de catástrofe sobre o SNS” e a
ideia de que este é “uma desgraça, gerador de desperdícios e consumidor de recursos”. No entanto,

53

“As carreiras
médicas foram
decisivas para que
existisse no SNS uma
organização que
funciona”

Pizarro considera que esta
narrativa é desmentida pelos dados, nomeadamente os
que são apresentados pelo
relatório da OCDE, Healt at
a Glance, em que Portugal é
o quarto país europeu onde
mais decaiu a mortalidade
por todas as causas desde
1995 e o primeiro no declínio de mortalidade infantil
desde 1975.
Insistindo no tema, o antigo
governante salientou que se
for avaliado o custo médio
per capita da saúde nos países da União Europeia (UE),
em paridade de poder de
compra, conclui-se que os
indicadores nacionais foram
conseguidos a um custo sustentável. “Em média, o custo
na UE é de 2100 euros por
ano e em Portugal é de cerca
de 2000. Estamos abaixo
da média e muito abaixo de
muitos países, desde logo de
um chamado Alemanha”,
acrescentou com ironia.

AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO

O presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM),
Miguel Guimarães, reiterou
o contributo das carreiras
para o sucesso generalizado
do SNS e dos cuidados de
Miguel Guimarães
saúde em Portugal. “As carreiras médicas foram decisivas para que existisse no
SNS uma organização que
funciona e que conduz a estes indicadores. O SNS
não só é o melhor serviço público nacional, como é
capaz de se bater com os melhores a nível internacional. Isto tem a ver com organização e, dentro da
organização, tem a ver com as carreiras médicas”,
acrescentou.

Associando vários factores como a qualidade dos
internatos médicos, da formação clínica pré-graduada, da formação contínua ou da avaliação inter-pares, o dirigente da Ordem dos Médicos considerou que a estruturação da carreira médica é
“um estímulo para um percurso de diferenciação
profissional” e evita a necessidade de se avançar
com a recertificação de competências. Antecipando,
neste âmbito, a integração dos médicos do SNS no
regime de avaliação de desempenho da administração pública (SIADAP), Miguel Guimarães deixou
a expectativa de que este processo “seja feito de
acordo com critérios de qualidade e não apenas
baseado em números”.
Paulo Lemos, presidente do Colégio da Especialidade de Anestesiologia, aproveitou a ocasião para
criticar abertamente a forma como o SIADAP está
a ser implementado. De acordo com o dirigente,
o sistema de quotas para a progressão na carreira
introduz “situações de enorme falta de equidade”
e condiciona tudo à “cabimentação orçamental”.
“Da forma como este modelo está a ser apresentado,
prevejo que um indivíduo com notas máximas na
avaliação só daqui a quatro ou cinco anos possa
pensar nalguma promoção”, acrescentou.
A também dirigente da Ordem dos Médicos, Dalila
Veiga, fechou as intervenções com uma reflexão
baseada no índice de assistência médica europeia
publicado pela Health Consumer Power House. Nesta
amostra, segundo a convidada, os países mais afectados pela crise económica apresentam já alguns
indicadores negativos, sobretudo no aumento das
listas de espera para as cirurgias mais dispendiosas,
na diminuição da comparticipação de tratamentos
diferenciados e na crescente dificuldade de acesso
a medicamentos.
De acordo com Dalila Veiga, as carreiras médicas
desempenham um papel importante na recuperação de alguns destes sintomas. “Têm um papel
estruturante na organização das unidades, serviços
e departamentos e são um veículo promotor de projectos de investigação e desenvolvimento técnico
científico, com inerentes melhorias ao nível da formação médica e da assistência”, acrescentou. Como
jovem médica especialista, a dirigente deixou um
repto aos colegas mais novos para que preservem
a importância “fundamental” da carreira médica
como “alicerce da sua diferenciação e valorização
profissional”. n
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debate
“Relação Indústria e
Clínicos: Mitos, desafios e
oportunidades”

TRANSPARÊNCIA

é a norma na relação
entre médicos e
farmacêuticas
Na conferência “Controvérsias – A

A

relação entre médicos e a indústria
Ponte entre Custos e Qualidade em
farmacêutica (IF)
Cirurgia”, promovida pelo Serviço de
é perfeitamente
Cirurgia do Centro Hospitalar de São
clara e regulamentada. A
convicção foi manifestada
João, a interacção entre os médicos e
pelo vice-presidente do
a indústria farmacêutica esteve em
Conselho Regional do Norte
debate numa sessão onde marcou preda Ordem dos Médicos (CRNOM), António Araújo, no
sença o vice-presidente do Conselho
início do debate “Relação
Regional do Norte da Ordem dos Méindústria e clínicos: Mitos,
desafios e oportunidades”.
dicos. António Araújo clarificou alguns
Numa nota inicial, questiomitos que ainda permanecem sobre o
nado pela jornalista da SIC
tema e reiterou críticas à forma como o
Lúcia Gonçalves que moderou o debate, o especialista
grupo de hospitais do Norte está a proem oncologia enunciou a
mover a limitação de acesso aos medilegislação para o sector do
camentos.
medicamento e os códigos
deontológicos da Ordem
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
dos Médicos e da Apifarma
para concluir que “neste
momento, é uma área mais
enquadrada, em que os limites estão perfeitamente
protocolados e onde há menos confusão e notícias”.
Não obstante, António Araújo sublinhou que a IF
“é um dos principais parceiros dos médicos”, citando como exemplos o apoio ao nível da formação
pós-graduada dos médicos – “uma área de que o
Estado, pura e simplesmente, se demitiu”, observou
–, na organização de eventos científicos – “que não
se realizariam em Portugal se não fosse o apoio dos
laboratórios”, admitiu – e na promoção dos ensaios
clínicos.
Remetendo para o título da sessão, o vice-presidente
do CRNOM reconheceu a existência do “mito” de
que “os médicos são facilmente compráveis” e prescrevem com intuitos comerciais. “Claro que há e

houve exageros, como em qualquer sector profissional. A indústria quer vender os seus fármacos, é
inerente à sua função, mas talvez tenha exagerado
naquilo que fazia para cativar o seu público-alvo.
Hoje, tudo é mais claro e se quisermos ter um patrocínio para uma investigação qualquer tem de
haver contratos rigorosos e entendíveis para as instituições”, evidenciou António Araújo. O convidado
fez mesmo a comparação entre a realidade alemã,
onde o médico pode aceitar receber “um brinde”
da IF, sem qualquer declaração, até 10 mil euros e
o caso português, onde a mesma situação não pode
ultrapassar os 50 euros. “Apesar de estarmos a falar da Alemanha, parecem-me valores exagerados”,
retorquiu.
O director do Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar de São João, Costa-Maia, tomando a sua
unidade como exemplo, referiu que a natureza da
parceria com a IF “vai mais para além da mera indução de consumo”. “O que o meu serviço pede à indústria é lobbying. Queremos que eles façam lobbying
connosco, porque muitas das coisas que são a base
da evidência clínica e das normas de orientação são
induzidas pela indústria”, observou.
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“Temos obrigação de
desenvolver linhas
de orientação que
sejam capazes de
serem pagas pela
nossa sociedade e,
a partir daí, escolher
os medicamentes
mais baratos”.
António Araújo

O CASO DO G-14
Os casos recentes de dificuldades de acesso a determinados medicamentos inovadores geraram o momento de maior tensão no debate. O tema foi introduzido por Lúcia Gonçalves, levando a que António
Araújo desmistificasse o mito de que “os médicos
só prescrevem tudo o que é inovação”. “Nem toda
a inovação é verdadeiramente inovadora. O que os
médicos pretendem é que tenham a melhor evidência disponível, seja porque aumenta a sobrevivência
e a qualidade de vida dos doentes ou porque diminui os efeitos colaterais”, acrescentou.
Lembrando que, em áreas como a oncologia ou a
infecciologia, a inovação terapêutica está intimamente associada aos melhores resultados clínicos,
o dirigente da Ordem dos Médicos frisou que a
acessibilidade aos melhores medicamentos “é fundamental para tratarmos bem os nossos doentes,
quer queiramos, quer não”. Por isso, António Araújo
reiterou as críticas ao chamado G-14, o grupo de
hospitais da região que restringiu em várias terapêuticas o acesso aos fármacos mais caros. “Nós,
que somos peritos nas nossas áreas, temos obrigação de desenvolver linhas de orientação que
sejam capazes de serem pagas pela nossa
sociedade e, a partir daí, com base científica,
escolher os medicamentes mais baratos. O
documento elaborado pelo G-14 não tem
normas de orientação clínica que sustentem
aquele documento e tem grandes contradições, como o facto de incluir medicamentos
que não são comparticipados”, sustentou.
O director clínico do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTMS), João Manuel Lobo,
contraditou os argumentos de António
Araújo afirmando que os medicamentos incluídos no documento elaborado pelo grupo
de hospitais nortenhos “foram validados
pelos profissionais que os receitam”. “Creio
que foi uma forma muito correcta de o fazer.
Trata-se de um esforço muito importante,
muito vantajoso para todos os médicos, doentes e contribuintes. Se houver situações
problemáticas haverá, da nossa parte, abertura para as resolver”, acrescentou o responsável, sublinhando que a poupança estimada
no CHTMS se cifra nos 300 mil euros, desde
que o documento foi aplicado.
No final da sessão, Lúcia Gonçalves questionou António Araújo sobre a possibilidade
de se abrirem oportunidades de inovação
apesar da “nuvem negra” que paira sobre o
sistema. O vice-presidente do CRNOM mostrou confiança numa classe médica nacional
que “nos deve orgulhar sobejamente” e na
sua capacidade de se “desenvolver e regenerar, mesmo sob uma conjuntura difícil”.
“Há muitas iniciativas que nascem e que são
promotoras dessa inovação, mesmo em termos de investigação clínica. Somos capazes
de fazer coisas boas e é isso que nos vai valer
nos tempos mais próximos”, concluiu. n

56

Notícias

WORKSHOP

SAÚDE NOS MEDIA:
o rigor da notícia

Jornalistas e médicos
debateram a presença da
saúde na imprensa
Existe ou não falta de rigor nas notícias de

saúde? São os médicos impacientes

para com o desconhecimento dos
jornalistas e estes demasiado su-

perficiais? Pode a relação entre
ambos melhorar? Estas e outras

questões foram escalpelizadas

num workshop promovido pelo

Observatório de Imprensa (OI)
e apoiado pela Secção Regional

do Norte da Ordem dos Médicos

(SRNOM), que se realizou no pas-

sado dia 17 de Dezembro. “A Saúde

nos Media: o rigor da notícia” colocou

médicos e jornalistas em diálogo aberto.
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

O

rigor da notícia, tema central do
workshop, foi um dos aspectos comuns
às intervenções dos diversos convidados. Desde logo pelo presidente do OI,
Joaquim Vieira, na nota de abertura, quando referiu
não ser possível atingir 100% de rigor informativo e
que este melhora quanto mais próxima for a relação
com as fontes. “O mais importante é que, entre médicos e jornalistas, haja uma comunicação rigorosa,
para que os jornalistas possam cumprir o seu dever
com qualidade”.
O presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, assumiu
que a “relação não tem sido fácil” entre as duas classes profissionais e lembrou as condicionantes de
tempo, espaço e conhecimento que são colocadas
aos jornalistas. “O conhecimento sobre as matérias é essencial e muitas vezes os médicos que são
abordados pelos jornalistas não têm tempo para as
conhecer”, acrescentou o dirigente.
A primeira mesa de discussão, com o tema “O rigor
da notícia, a agenda mediática, a atitude dos Media
face à Saúde”, aprofundou o debate lançado pelos
dois anfitriões. A jornalista Lúcia Gonçalves, da
SIC, reconheceu interesse público às notícias em
saúde e, simultaneamente, a dificuldade dos repórteres em abordarem determinados temas, nomeadamente na área da intervenção clínica. Para não
comprometer a veracidade da informação, a convidada deixou uma achega: “Os métodos de trabalho
do jornalista devem ser sempre objectivos. Se não é
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JORNALISMO BASEADO
NA EVIDÊNCIA
obrigado a dominar os temas, deve sentir-se obrigado a reconhecer que não sabe ou não entende. O
repórter tem de se colocar na pele do espectador e
perceber que, se ele não entende, em casa também
não vão entender”.

JORNALISTAS CORREM CONTRA O TEMPO
Sobre as condicionantes que hoje são colocadas no
ambiente de uma redacção, Lúcia Gonçalves foi
clara em apontar a principal: “hoje tudo é uma corrida contra o tempo. Reconheço que, muitas vezes,
pedimos aos médicos o impossível”. Para a jornalista a agenda de hoje passa por gerir as inúmeras
propostas que recebe e procurar perceber “o que é
do interesse público e do espectador”. Sem rodeios,
no final, assumiu que “a Saúde vende”, mas vende
“sobretudo quando são boas notícias”.
Alexandra Campos, jornalista do Público especializada em Saúde, reforçou as premissas colocadas
pela colega quando se queixou da abundância de
solicitações para reportagem, muitas vezes vindas
de agências de comunicação. “Um dado curioso é
que as agências hoje em dia são patrocinadas pela
indústria farmacêutica”, sublinhou, antes de considerar que “há uma grande mudança decorrente da
importância e do imediatismo do meio online”: “não

temos tempo para filtrar a
informação”.
A exercer funções de coordenação na agência
Lusa, David Pontes apontou aos médicos uma tendência para “serem dominados pela impaciência”, o que leva a que no final
“se escusem a prestar justificações”. Repetindo o
alerta do presidente do OI, o convidado lembrou
que “o rigor da notícia só é possível com a colaboração das fontes”.
No final da mesa, a pró-reitora da Universidade
do Minho e docente de Ciências da Comunicação,
Felisbela Lopes deixou para reflexão um interessante estudo académico intitulado “A doença em
notícia”. O documento compila as notícias de saúde
publicadas nos últimos três anos, em três meios de
comunicação social – Público, Jornal de Notícias e
Expresso – e interpreta as tendências verificadas.
A primeira grande conclusão apresentada por Felisbela Lopes é a de que há pouco espaço para o tema
da “prevenção em saúde”, dado o predomínio exercido pela vertente política do sector, pelos casos de
alarme e risco e pelos retratos de situação. Quanto
à origem e ao âmbito geográfico da notícia, a maior
parte estão centralizadas em Lisboa e são de âmbito
nacional.
A investigação jornalística em Saúde, segundo a especialista, é uma matéria sub-valorizada nas redacções. Os dados do estudo apontam para uma predominância esmagadora da “notícia do dia” – cerca de
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90% dos casos – em detrimento da reportagem, que
se situa nos 7%. “Sem grande ocorrência de fontes
anónimas”, segundo Felisbela Lopes, há no entanto
um grande enfoque nas fontes de âmbito nacional
e menos destaque às fontes regionais. Quanto à
especialidade médica, a mais citada nos jornais é a
oncologia, seguido da ginecologia-obstetrícia.
Nas conclusões finais, a docente alertou para a necessidade de formação específica dos jornalistas e
confirmou a tendência que sem vem registando no
mercado da Saúde de investir nas chamadas “fontes
profissionalizadas”, ou seja, em gabinetes de comunicação próprios que controlam a informação.

CAMINHO INVERSO À ESPECIALIZAÇÃO
“São os jornalistas mal preparados e agressivos? São
os médicos maus comunicadores e presunçosos?”
foram as questões colocadas, em modo desafiador,
no segundo painel de discussão. Joaquim Fidalgo,
jornalista, ex-provedor do leitor no Público e também professor na Universidade do Minho, procurou
esclarecer os presentes sobre as rotinas de selecção
das notícias para afirmar que “não se devem colocar
os problemas do ponto de vista individual, nem
falar dos jornalistas de forma generalizada”. “São os
editores que decidem, todos os dias, aquilo que sai
e não sai no jornal. Enquanto provedor no Público,
as situações mais confusas com que lidei foram relacionadas com os editores porque
defendem a sua posição com alguma
impunidade”, assumiu.
Defensor da especialização jornalística, Fidalgo deixou, todavia, o testemunho de um “caminho inverso”
traçado pelos media que coloca os
jornalistas como “tudólogos, à semelhança dos comentadores”. “Quando

me confrontam com a questão do jornalista ser ou
não preguiçoso, ser ou não ser mal preparado, eu
respondo que o sistema é preguiçoso. É uma preguiça fomentada”, acrescentou.
Especialista em bioética, Rui Nunes baseou a sua
intervenção nos princípios deontológicos da Medicina e na necessidade de os preservar em todas
as circunstâncias, incluindo no contacto com a comunicação social. “A Ordem dos Médicos tem um
papel a desempenhar nesta matéria, garantindo
os valores essenciais à actividade: prudência, integridade profissional, privacidade, respeito pela
dignidade humana e pela verdade”. Numa pequena
provocação, o docente da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP) desafiou os jornalistas a criarem a sua própria ordem profissional, no
intuito de “cristalizarem os seus valores”.
O sub-director da FMUP, Nuno Montenegro, apelou a uma relação de verdade e de confiança entre médicos e jornalistas. “A relação de confiança
é crucial, porque há um bem maior envolvido que
é a saúde dos nossos cidadãos. Os jornalistas e os
médicos devem estar comprometidos em fazer chegar a verdade aos clientes”, preconizou o médico e
professor universitário, antes de lamentar “a tendência para inespecialização no jornalismo”. “Sem
se investir em estudo e preparação, a qualidade da
notícia vai baixar”, concluiu.
Entre médicos “arrogantes e desconhecedores dos processos de trabalho da imprensa” e jornalistas com
“uma atitude hostil”, o jornalista do
Expresso Valdemar Cruz considerou
que “há um pouco de tudo” na relação entre os dois universos profissionais. O antigo coordenador da redacção do Porto daquele semanário
lamentou também a falta de investimento em especialização jornalística
e a “brutal” diminuição de recursos.
“A precariedade é cada vez maior, há
uma grande limitação de meios, as
redacções são cada vez mais diversas
e estamos a assistir à morte lenta da
especialização”, aprofundou. Como
nota final, Valdemar Duarte questionou: “sendo a Saúde um meio tão
atractivo porque é que isso depois
não é traduzido na alocação de meios?”.
A troca de ideias entre os vários convidados serviu
de aperitivo à vertente formativa deste workshop.
Ao longo da tarde, os médicos presentes participaram numa curiosa acção de Media Training, orientada pelos profissionais Manuel Tomaz, realizador
e jornalista da RTP, e Francisco Sena Santos, antigo
pivot da Antena 1. n
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oportunidade de clarificar todas as dúvidas” e
deixou aos futuros internos votos de uma opção
ajustada à importância do momento. “Todos sabemos que o panorama já foi mais favorável do que
aquele que temos actualmente. Por isso, acho cada
vez mais importante que a escolha recaia em algo
de que realmente gostemos e não tendo em conta
outras preocupações que, se calhar, não serão assim
tão importantes quando formos mais velhos”, sublinhou o responsável do CNMI.
Para o presidente do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, os jovens médicos estão
hoje “mais informados” e “mais conscientes” do
que pretendem para o seu futuro, mas também são
“mais exigentes” e, dado o contexto actual, “manifestam-se preocupados com o futuro”.
Miguel Guimarães observou, por isso, a necessidade
que a Ordem dos Médicos tem de se “aplicar na formação pós-graduada” por ser uma área em que beneficia de maior autonomia e onde
desempenha, por inerência, “um
Na sessão de abertura do Mospapel fundamental na garantia de
cuidados de saúde de elevada quatrEM 2012 – Mostra de Espelidade”. O dirigente lembrou a este
cialidades Médicas, Roberto
propósito a intenção do Governo
Pinto e Miguel Guimarães deiem rever as competências das
ordens profissionais e diminuir
xaram uma nota de esperança
a sua influência ao nível da foraos jovens médicos que se
mação. Algo “inaceitável”, na sua
confrontam com a escolha da
opinião, e que pretende “defender
os interesses do executivo e não o
formação específica. O presimelhor interesse da formação”.
dente do Conselho Regional do
Como atenuante às preocupações
Norte da Ordem dos Médicos
do presente, o presidente do CRNOM lembrou o acordo recenterecordou o recente acordo
mente conseguido entre sindicatos
sindical obtido com Governo
médicos e Governo como um sinal
como a garantia de que o pade esperança no futuro dos jovens
médicos. “Apesar de não ser o
trimónio da Carreira Médica
acordo que se pretendia, vai perfica assegurado.
mitir preservar, pelo menos por
enquanto, o património das carreiras médicas: a abertura de concursos para os graus e diferentes
categorias profissionais e a possibilidade de aprendermos uns com os outros nos nossos locais de trabalho”, sustentou Miguel Guimarães, acrescentando
que o acordo assegura “a protecção dos colegas mais
jovens”. O dirigente manifestou, por fim, expectativa de que o futuro dos colegas recém-formados
“possa ser mais risonho do que estão à espera”. n

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

Mostra de Especialidades Médicas

VOTO
DE CONFIANÇA
NO FUTURO

O

s médicos recém-formados voltaram a
aderir em massa ao evento que os apoia
na escolha da especialidade e ouviram
palavras de incentivo e de esperança
por parte dos responsáveis da Ordem dos Médicos
presentes na sessão de abertura do MostrEM 2012,
no passado dia 5 de Novembro.
O coordenador do Conselho Nacional do Médico
Interno (CNMI), Roberto Pinto, mostrou expectativa de que o MostrEM se mantenha como “uma
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4.000

novos casos por ano
de cancro do pulmão,
quase 3800 mortes e
80% de casos associados ao consumo de tabaco.
Entre outras estatísticas, o presidente da Pulmonale
deixou uma mensagem clara na sessão de abertura
do primeiro congresso da instituição: “incentivar a
deixar de fumar é a melhor medida para lutar contra o cancro do pulmão e o seu custo é bem menor
que o do tratamento da doença”.
António Araújo apresentou a instituição como um
IPSSS que tem na sua génese doentes, profissionais
de saúde e membros da sociedade civil que se preocupam com a problemática do cancro do pulmão. A
actividade da Pulmonale tem permitido, segundo o
seu responsável, agregar-se a várias instituições de
referência como o Instituto Português do Desporto
e Juventude e a Liga Portuguesa Contra o Cancro
numa estratégia de sensibilização. “Promovemos
consultas de cessação tabágica especificamente
para jovens e estabelecemos um plano de intervenção a nível escolar que, posteriormente, pretendemos
alargar a nível nacional”,
acrescentou.
O presidente da Pulmonale
aproveitou para apresentar a nova campanha de
prevenção, cujo slogan é
“Fumar Fica-te a Matar”, e
expressou algumas das necessidades mais imediatas.
Entre elas, uma sede para
a instituição que, segundo
António Araújo, permitiria
desenvolver mais iniciativas: “queremos activar todas
O I Congresso da Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra
as nossas actividades como
o Cancro do Pulmão, realizado nos dias 16 e 17 de Novembro, reo apoio ao doente ao nível
psicológico e nutricional”.
velou a intenção do Governo em promover uma campanha decisiva
“As IPSS podem ser fundacontra o tabagismo. Na sessão de abertura, que contou com a prementais para ajudar a susença do Secretário de Estado da Saúde, Leal da Costa, o fundador da
portar as alterações que esta
doença implica. Não temos
instituição, António Araújo, mostrou-se disponível para coma pretensão de substituir o
plementar o Estado e contribuir para as campanhas de
Estado mas gostaríamos de
prevenção. Miguel Guimarães, presidente do CRNOM,
o complementar na assistência aos doentes com cancro
elogiou a actividade da Pulmonale e em particular o
do pulmão porque é uma
trabalho de António Araújo nesta área.
nesta área onde podemos
executar as acções de forma
Texto Nelson Soares › Fotografia Pedro Vasco Oliveira
mais económica”, concluiu.
Augusto Baganha, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), também se mostrou “alarmado com os
números” e apontou o caminho da prevenção como
uma aposta “decisiva” na diminuição da prevalência
entre a população jovem. A esse nível, o responsável
lembrou o programa “Cuida-te” lançado pelo IPDJ e
que se destina à promoção de hábitos de vida saudáveis na população até aos 35 anos.

Pelo doente
com cancro do
pulmão

MINISTÉRIO
QUER COMBATER
A “CHAGA” DO
TABAGISMO
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aposta
na prevenção
“Porquê controlar o tabaco?”, questionou o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Carlos
Oliveira. “Porque é uma calamidade”, respondeu
o próprio, acrescentando projecções que apontam
para um aumento de 24% de casos de cancro do
pulmão entre 2008 e 2030 e para um índice de
mortalidade elevado nesta doença (estimado em
15%). O responsável identificou as várias campanhas lançadas pela Liga no âmbito da prevenção do
cancro do pulmão e reforçou que é “através de uma
aposta forte na sensibilização” que podemos obter
resultados.
Também o bastonário da Ordem dos Psicólogos,
Telmo Baptista, salientou a importância da prevenção, recordando que é muitas vezes “esquecida” em
benefício de “um paradigma curativo”, e demonstrou disponibilidade para avançar com programas

de sensibilização e de apoio aos doentes. “Há uma
grande necessidade de apoio emocional que tem,
inclusive, benefícios em termos de adesão à terapêutica”, reforçou.
O presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRNOM), Miguel Guimarães, valorizou a aposta na prevenção não apenas
no aspecto clínico, mas também nas vantagens que
desencadeia em termos económicos. “É através dela
que conseguimos diminuir os custos em saúde de
forma sustentada”, esclareceu.
O responsável deixou ainda rasgados elogios à
actividade da Pulmonale e ao seu fundador, também ele dirigente do CRNOM. Miguel Guimarães
considerou António Araújo “uma referência absoluta” no domínio da oncologia, particularmente
no domínio do cancro do pulmão e, em simultâneo, elogiou a sua luta “em defesa da equidade e
do acesso dos doentes a todos os tratamentos que
existem em Portugal”. Num apelo directo ao Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde, Leal
da Costa, presente na cerimónia, Miguel Guimarães
não deixou de lamentar
que António Araújo “esteja a trabalhar no IPO
do Porto em oncologia
digestiva”, uma área “que
não é aquela onde o seu
contributo pode ser mais
positivo”. “Ficaria muito
satisfeito se o visse a trabalhar naquilo que sabe fazer
melhor”, reforçou.

“Ficaria muito satisfeito se visse o
António Araújo a trabalhar naquilo
que sabe fazer melhor”
MIGUEL GUIMARÃES

Leal da Costa não respondeu directamente ao apelo
do presidente do CRNOM e limitou-se a dizer que
“todos os profissionais de saúde” são necessários
para “travar connosco [Governo] uma luta sem tréguas ao tabagismo”. Na sua intervenção, o Secretário de Estado deixou bem claro que “o tabaco é uma
chaga que deve ser erradicada” e que o executivo
está comprometido com essa luta. “Os decisores
políticos estão alertados para a necessidade de uma
campanha dura, determinada e decisiva contra o
tabagismo. Enquanto responsáveis pela saúde pública não podemos deixar que o negócio do tabaco
prolifere da forma que tem conseguido”, prosseguiu
o governante. Leal da Costa deixou mesmo no ar a
hipótese de o Estado português seguir o caminho
legislativo de outros países, como a Turquia, que
já avançaram para a proibição total do consumo de
tabaco. n
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MGF.net talks

2012

MEDICINA
NA ERA DA
INFORMAÇÃO
O MGF.net Talks teve lugar, pela terceira vez

consecutiva, na Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM) e voltou a

primar pela diferença. Softwares, aplicações,
interfaces ou redes sociais foram alguns

dos tópicos que preencheram um programa
diversificado em que o organizador, Carlos

Martins, procurou reflectir todas as va-

riantes da crescente relação entre os médicos
e as novas tecnologias da informação.
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

A

pós a criação do portal MGFamiliar.net,
Carlos Martins sentiu a necessidade de
“passar da plataforma digital” para “o
encontro pessoal” e discutir no terreno,
sobretudo com os médicos de família, a informação
que ia partilhando online. Assim nasceu, em 2010, o
evento MGF.net Talks, cuja terceira edição decorreu
entre 9 e 10 de Dezembro no Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM.
Para o mentor e organizador deste evento, a importância de debater temas ligados às novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) é cada vez
maior. “Não só sentimos o impacto que as TIC têm
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“Existem problemas éticos”
Um dos temas emergentes ao nível da utilização da

Internet na prática clínica é a interacção entre médico e doente ao nível das redes sociais. Esta matéria

foi objecto de reflexão específica nas MGF.net Talks

e, segundo Carlos Martins, “claramente levanta problemas éticos”. “Os profissionais devem ter alguma
atenção na sua presença nas redes sociais. Sou um

utilizador activo, contudo raramente uso para contacto com os meus pacientes”, sublinhou.

no exercício da Medicina, como
junto dos nossos pacientes.
Hoje, têm um acesso à informação sobre saúde completamente
diferente e a própria chegada
do computador à consulta veio
modificar a forma como nós
lidamos com os pacientes”,
acrescenta.
Da teoria à prática, Carlos Martins promoveu várias sessões
formativas onde procurou dotar os participantes de conhecimentos concretos sobre diferentes aplicações informáticas
que hoje têm ao seu dispor. “Os
workshops vão desde a informática básica, para colegas que
ainda sentem dificuldades no
domínio de ferramentas básicas
do computador, às ferramentas
que os médicos têm que usar
na sua prática clínica, muitas
vezes sem terem formação adequada para as utilizar”, esclareceu. No outro lado do programa, a formação é
substituída pelas palestras em modo “Talks”, ou seja
apresentações em estilo mais informal “que tentam
motivar, inspirar e reflectir sobre temas relacionados com a ciência, a Medicina, a prática clínica e a
interface com a tecnologia”.

O fundador do portal MGFamiliar.net esclarece que

em Portugal ainda não existe regulamentação específica sobre esta relação, no entanto, o exemplo

retirado das normas de orientação da Associação

Médica Americana é claro: “o profissional de saúde
não está na rede social como um indivíduo particular mas como um rosto do grupo profissional a
que pertence e que tem uma responsabilidade ética

importante”. Esta cautela que deve caracterizar a relação médico-doente nos canais online não impede,

segundo Carlos Martins, que se tire proveito das
qualidades da Internet. “As redes sociais têm enormes potencialidades para a Medicina, nomeadamente em matéria de educação para a saúde e promoção de hábitos de vida saudáveis”, considerou.

Carlos Martins acredita que estas MGF.net Talks
contribuem para um olhar diferente sobre o futuro
da Medicina. “Os temas que abordamos são importantes para perceberemos de que forma a evidência
científica vai evoluir e qual o impacto que vai ter na
Medicina”, acentuou. Para o organizador, a classe
médica tem hoje o privilégio de ter acesso a uma
grande variedade de ferramentas que “são apoios
valiosos à consulta”. “Hoje, os colegas estão mais
atentos a esta realidade e se ainda se mantém alguma info-exclusão ela deve-se, pela minha experiência, mais à falta de oportunidades de formação do
que à falta de receptividade”, observou. n
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NOVA
DIRECÇÃO
DA ANEM

O presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos recordou o trabalho desenvolvido
pelas associações de estudantes em áreas como a
qualidade da formação pré-graduada e a demografia médica, sublinhando especificamente o papel
que assumiram em defesa da extinção dos cursos
“que não oferecem qualidade”. Miguel Guimarães
manifestou “completa disponibilidade” da Ordem
dos Médicos para colaborar com a nova direcção na
defesa dos interesses dos estudantes de Medicina
e lançou um repto final: “encontrar os consensos
possíveis para fazer corresponder as capacidades
formativas das escolas médicas às capacidades formativas das unidades de saúde”.

ANIVERSÁRIO E INCERTEZAS

A nova direcção da Associação

Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) tomou posse no dia

12 de Janeiro, numa sessão que decorreu na Faculdade de Medicina

da Universidade do Porto (FMUP).
A qualidade da formação médica
esteve, compreensivelmente, no

centro dos discursos e o novo líder
dos estudantes, Francisco Mourão,

deixou duras críticas à política “insustentada” que está a ser seguida.
Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

Francisco
Mourão lidera os
estudantes de
Medicina

N

a tomada de posse
dos novos órgãos
sociais da ANEM, a
presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade
de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP), Maria Amélia Ferreira, começou a ronda de
intervenções dando uma nota “muito positiva” da
ligação que a academia tem desenvolvido com as
organizações estudantis. A responsável aproveitou
a oportunidade para sublinhar os importantes desafios que se avizinham para os novos representantes. “Estamos numa altura muito importante, com
processos que estão em cima da mesa e dos quais
depende o futuro dos estudantes de Medicina e
futuros médicos”, frisou a responsável.
A Câmara Municipal do Porto marcou presença
na cerimónia pela voz do vereador da Juventude,
António Sousa Lemos. O representante sublinhou
o apreço pelo papel que a comunidade estudantil
desempenha no posicionamento do Porto como
“cidade de ciência”, acrescentando que o município
tem nesta área “algo que deve projectar e valorizar”. “Temos uma cidade bem equipada e com todas condições para elevar o que se faz a este nível”,
concluiu.

O novo líder dos estudantes de Medicina, Francisco
Mourão, encerrou a cerimónia de tomada de posse
com um discurso de missão, começando por qualificar a ANEM como “um
projecto sólido e presente
no quotidiano dos estudantes de Medicina e da
sociedade portuguesa”. O
antigo presidente da Associação de Estudantes da
FMUP lembrou que 2013
é o ano em que a ANEM
cumpre o 30.º aniversário, mas é igualmente um
ano em que “recai sobre
os estudantes de Medicina
uma conjuntura pouco risonha e repleta de incertezas”. Entre elas, destacou
a política “insustentada
de aumento do numerus
clausus” com repercussões ao nível da qualidade
do ensino e da formação
especializada. “Os diplomados vêm aproximar-se a impossibilidade de
prosseguir a sua formação
pós-graduada porque jamais se avaliou a capacidade de absorção do SNS”,
acrescentou.
Francisco Mourão alertou
para a necessidade de os
estudantes serem ouvidos
em processos de decisão
como a antecipação da autonomia para o exercício
clínico, a suspensão do Ano Comum ou a criação de
uma nova prova de seriação, e concluiu deixando
a garantia de que a ANEM “pugnará sempre pelo
acesso a uma formação de qualidade, pela partilha
de informação, e pelo estudo da formação médica
em Portugal sem esquecer os melhores exemplos e
as melhores práticas”. n
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Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

9.AS JORNADAS
DE UROLOGIA
DO NORTE EM
MEDICINA
FAMILIAR

O presidente do Conse-

promovidas pelo Serviço

Reis”, lembrando o fascínio que o homenageado tinha pelos automóveis: “Julgo mesmo que o Alberto
já terá nascido com um volante na mão”, sublinhou.
Após o estágio em França, Alberto Araújo Milheiro
regressou a Portugal para se fixar no Porto e no Hospital de Santo António. “O Porto ganhou um urologista de classe mundial e um professor de méritos
reconhecidos”, recordou Mário Reis, caracterizando
o colega como “um Mourinho de trabalho”. “É esta
a singela homenagem que lhe faço, lembrando que
o seu contributo para a urologia e o seu carácter são
aquilo que devemos recordar”, concluiu.

da Lapa, Porto. Na sessão

Iniciativa produtiva

lho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos,

Miguel Guimarães, participou, como orador e
membro da comissão

científica, nas 9.as Jornadas de Urologia do Norte

em Medicina Familiar,

de Urologia do Hospital

de abertura, o reputado urologista portuense
Alberto Araújo Milheiro foi homenageado.

Homenagem a
Alberto Araújo Milheiro
O director do departamento de urologia do
Hospital da Lapa, Mário
Reis, assumiu a responsabilidade de homenagear o “amigo” e também urologista Alberto
Araújo Milheiro, na sessão de abertura das 9.as
Jornadas de Urologia do
Norte em Medicina Familiar, realizadas nos dias 8
e 9 de Novembro.
Numa apresentação bem-humorada, o antigo professor da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto evitou os dados biográficos convencionais
– “não são o mais importante”, afirmou – para se
centrar em aspectos curiosos da vida do colega.
Alberto Araújo Milheiro, lembrou o orador, “foi um
ás” em áreas como o golfe, ténis e as corridas de
automobilismo, além, claro, da prática clínica que
apurou após o estágio desenvolvido no Hospital
Necker, em Paris. “Foi o primeiro urologista a participar no Rally de Monte Carlo”, acentuou Mário

O director clínico do Hospital da Lapa, Vítor Veloso, elogiou a organização do evento por mais uma
edição levada a efeito e valorizou o papel que este
tipo de iniciativas desempenha no quadro do Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Sempre pensei, e
fiz questão de o registar por escrito, que a base do
edifício do SNS são os cuidados de saúde primários
e os clínicos gerais. Este tipo de organizações são
altamente produtivas e deviam ser realizadas, com
frequência, noutras especialidades”. A propósito
da transição da equipa de urologia da Ordem do
Carmo, antiga dinamizadora destas jornadas, para
o Hospital da Lapa, Vítor Veloso deixou um elogio
ao trabalho desenvolvido por Mário Reis e considerou que este representa “um aporte extraordinário
não só às situações clínicas, como ao prestígio da
casa”.
O presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, reiterou
a importância das jornadas para a formação contínua dos especialistas de Medicina Geral e Familiar
(MGF). “Esta organização é extraordinariamente
importante porque aproxima a nossa especialidade da MGF e contribui para uma aprendizagem
mútua”.
Após a sessão de abertura, Miguel Guimarães participou ainda numa mesa dedicada ao tema da Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP) e da necessidade
da existência de normas de orientação clínica que
apoiem os médicos de família na realização dos
diagnósticos. n
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Notícias

ROTARY CLUB
PORTO DOURO
HOMENAGEOU
MIGUEL GUIMARÃES
E PROMOVEU
REFLEXÃO SOBRE A
SUSTENTABILIDADE
DO SNS
O Rotary Club Porto Douro

promoveu, no passado dia
18 de Outubro, o habitual

“Jantar de Homenagem ao

Profissional”. O presidente

do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos

(CRNOM), Miguel Guimarães, foi a personalidade es-

colhida este ano para receber
a distinção, num serão que
contou ainda com uma breve

reflexão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Para o diri-

gente, a sustentabilidade do
sistema é uma questão política e o direito à saúde uma

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

prioridade.

de si, antes de pensar em si. É algo muito actual, um
pensamento que pode ajudar o nosso país a sair da
crise em que se encontra porque tem um fundo de
solidariedade”, justificou.
Na qualidade de dirigente da Ordem dos Médicos,
o homenageado foi convidado a partilhar a sua visão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a
sua sustentabilidade. Miguel Guimarães recordou
os princípios fundadores do SNS, consagrados na
constituição, e constatou que a sua viabilização “é
obrigatória e um factor decisivo de coesão social”.
Numa época de forte pressão económica sobre o
sector social do Estado, o presidente do CRNOM
enalteceu a importância que o crescente investimento no SNS teve na melhoria dos indicadores
de saúde pública dos últimos 30 anos. “A longevidade média aumentou cerca de 15 anos, evitou-se
a morte no primeiro ano de vida de 35 crianças
por mil nascimentos e reduziu-se a mortalidade
de parturientes de 100 para 4 por mil habitantes.
O acesso a consultas, cirurgias e urgências aumentou de forma muito significativa tendo, em média,
quase triplicado”, exemplificou.
O combate ao desperdício, “ainda distante do limite
conhecido”, e a necessidade de métodos de gestão
mais rigorosos e eficientes mereceram especial referência no discurso. Para Miguel Guimarães “não
podemos continuar a aceitar a má gestão administrativa e clínica” e deverá ser o ministro da Saúde
“a pugnar por uma gestão eficiente, equilibrada e
qualificada, combatendo se necessário os interesses
instalados”. Os médicos, no entender do dirigente,
têm igualmente de assumir responsabilidades próprias “na esfera da qualidade”, melhorando a performance e procurando reduzir o erro
clínico. A esse propósito, reforçou a
necessidade de ser implementado
um sistema nacional de notificação
de erros médicos, “com intuito preventivo e não punitivo”, que contribua para mitigar a alta litigiosidade
entre médico e doente.
Lamentando o corte de 110 milhões para 2012 na saúde, via Orçamento de Estado, o presidente
do CRNOM alertou os convidados
para a “preocupante degradação”
que o sector vive e constatou que
“não é possível fazer omeletes sem
ovos”. Talvez por isso, acrescentou,
tenha a convicção de que “a sustentabilidade do SNS é, antes de mais, uma questão
de vontade política. “É fácil de entender que a garantia do direito à saúde deve ser uma prioridade
pública, se não mesmo a primeira. E o ministro da
Saúde deve ser o primeiro defensor do SNS, e na
sua defesa deve fazer as reformas necessárias sem
desvirtuar o seu código genético”, sublinhou. No final, Miguel Guimarães considerou que “defender o
direito à saúde não é uma questão ideológica, antes
um imperativo moral”. n

“garantir
o direito à
saúde deve ser
prioridade
pública”

A

lberto Pinto Hespanhol, presidente do
Rotary Club Porto Douro e também dirigente do CRNOM, foi o anfitrião de uma
homenagem despretensiosa ao profissional e colega, Miguel Guimarães. No jantar em que
foi entregue a distinção, o líder da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos mostrou-se “sensibilizado” e “honrado” pela escolha dos rotários
e revelou-se sintonizado com os seus valores. “O
Rotary tem um lema com o qual me identifico: dar
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N
Médicos
agraciados
pela Câmara
Municipal
do Porto

a cerimónia que assinalou
o 38.º aniversário do 25 de
Abril, a Câmara Municipal do
Porto distinguiu várias personalidades da cidade que se destacaram
pelo seu mérito profissional e cívico. Entre
eles, estiveram três médicos, aos quais foi
atribuída a Medalha Municipal de Mérito
(Grau Ouro): Carlos Mota Cardoso, psiquiatra e docente da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto; Vítor Veloso, cirurgião e
presidente do Núcleo Regional do Norte da
Liga Portuguesa contra o Cancro, e Rui Soares da Costa, cirurgião e músico formado
no Conservatório de Música do Porto, que
desempenha funções dirigentes na Comissão Consultiva de Actividades Culturais e
de Lazer da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos congratula-se com este reconhecimento público atribuído pela Câmara Municipal do Porto e felicita todos os
galardoados.

Carlos Mota Cardoso conclui com distinção o curso de Medicina na Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto, especializando-se em Psiquiatria. Foi diretor do
Hospital do Conde de Ferreira (1983-1996)
e é investigador do “Centro de Comportamento Desviante” da Universidade do Porto
e do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Tem prestado um
considerável contributo à cidade através da
sua participação na Fundação Porto Social,
tendo presidido ao programa “Porto, Cidade
de Ciência”.

Os médicos Vítor Veloso, Carlos Mota Cardoso

e Rui Soares da Costa foram agraciados pela
Câmara Municipal do Porto com a atribuição

da Medalha Municipal de Mérito (Grau
Ouro). Esta distinção teve lugar na cerimónia
evocativa do 25 de Abril. A nortemédico deixa

aqui o registo do facto, com os parabéns aos
galardoados.

Texto Nelson Soares

Rui Soares da Costa é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diplomado com o Curso Superior de Piano, do Conservatório de Música
do Porto. Ao longo da sua vida, a música e a
Medicina estiveram sempre presentes e intimamente ligadas. Fundou, com o Maestro
Manuel Ivo Cruz, a Renascimento Musical Editores
Lda. Trabalhou em várias unidades hospitalares e
pertence, desde 1994, ao Colégio da Especialidade de
Cirurgia Geral.
Vítor Veloso licenciou-se em Medicina e Cirurgia
pela Universidade do Porto em 1967. Foi Diretor do
Instituto Português de Oncologia do Porto (19922000). A dedicação profissional e pessoal à Oncologia
fizeram com que ocupasse inúmeros cargos sociais
e de direcção em associações, sociedades científicas,
ordens profissionais e hospitais de grande importância a nível nacional e internacional. É, desde 2003, o
Presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, tendo sido Presidente Nacional da Liga entre 2006 e 2009. n
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“D

1ª EDIÇÃO

uas artes quase da mesma idade, ambas
inseridas no século 20, ambas norte-americanas e que não se dão lá muito
bem”. José Duarte deixou bem claro, na
apresentação da primeira edição de Fitas
com Jazz, a pouca afinidade existente entre
o Jazz e o Cinema. Em
José Duarte voltou à SRNOM para
jeito de provocação esum original ciclo de cinema com
colheu três filmes enquanto “excepções ao
Jazz dentro. “Fitas com Jazz” propôs,
conflito”: Belarmino,
ao longo do mês de Novembro, o vido realizador portusionamento de três filmes em que
guês Fernando Lopes;
Kansas City, de Roo protagonismo da música rivaliza
bert Altman e Bird, de
com o argumento ou o desempenho
Clint Eastwood.
dos actores. O radialista e divulTendo como conv i d a do B e r n a r do
gador explicou que a intenção foi
Moreira, um dos ina de “ouver” Jazz e disfrutar, em sitérpretes da bandamultâneo, da expressão musical e
-sonora de Belarmino,
na sessão inaugural,
cinematográfica.
José Duarte procurou
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
distanciar aquilo que
pertence ao domínio
do Jazz, do que é do domínio do cinema ou da imagem. “Duas coisas diferentes e sem qualquer tipo de
ligação. Não sei se estão à espera de ver o filme ou
de ‘ouver’ o Jazz, porque ele não pode ser fotografado, muito menos ser filmado”, argumentou o autor
de Cinco Minutos de Jazz com a sua ironia habitual.
Referindo-se a Kansas City, já na segunda sessão,
o radialista entende que o Jazz jamais poderá ser
“gravado”, enquanto “arte que não pára”. “Ele não
se repete, é uma linguagem onde a improvisação
dá cabo de tudo, daí que o cinema e a fotografia
aplicados ao Jazz são uma mentira”, reforçou, acrescentando que o trabalho de Robert Altman “não se
pode dizer que seja um filme sobre Jazz”. “Por filmes como este é que usamos o termo ‘fitas’ com Jazz
lá dentro. Soa especial dito desta forma”, sugeriu.
Na apresentação de Bird, o filme que retrata a vida
do saxofonista Charlie Parker e que fechou o programa, José Duarte agradeceu à SRNOM ter tomado
a iniciativa de mostrar o Jazz noutra perspectiva.
“Foi com muito orgulho que vi uma instituição do
Porto, cidade com importância no Jazz português
e na sua promoção, fazer estas sessões nesta bela
sala”, confessou o divulgador, lamentando apenas
que não tenha podido promover a dança como
complemento à exibição das fitas. “O jazz, no tempo
em que criei o Clube Universitário, dançava-se.
Mas para isso era preciso que eu não tivesse uma
artrose”.

“OUVER”
CINEMA
COM
JOSÉ DUARTE
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BELARMINO
Primeira longa-metragem de Fernando Lopes,
“Belarmino” é o retrato de um antigo lutador de
boxe português, Belarmino Fragoso, que desceu
ao mais vulgar anonimato nas ruas de Lisboa
após um breve período de reconhecimento. O
seu percurso marginal, a ascensão e queda, o
tom nostálgico das memórias, são os elementos
centrais do filme que mistura documentário,
com entrevista e ficção.
“Belarmino” é um dos filmes charneira do movimento do Cinema Novo Português. Fernando
Lopes ousou uma abordagem estética diferenciada, abordando a imagem como documento
cru, melancólico e austero. A música, até então
pouco valorizada no cinema nacional, desempenha também um papel essencial no filme,
com a presença do Jazz do Hot Club de Portugal.

Bernardo Moreira
O Eng.º Bernardo Moreira
foi presidente do Hot Clube
de Portugal durante 17
anos (entre 1992 e 2009),
sendo o presidente com
mais anos de exercício no
cargo. A sua acção à frente
do HCP foi decisiva para a
institucionalização e prestígio
do clube e para a afirmação da
Big Band do HCP.
O Hot Clube de Portugal
surgiu oficialmente a 19 de
Março de 1948. Entre os sócios
fundadores contam-se o
fotógrafo Gerardo CastelloLopes, o músico Artur
Carneiro e Augusto Mayer,
aos quais se juntaram sócios
ocasionais, como Catherine
Deneuve, Alexandre O´Neill e
Raul Solnado.

José Duarte

Organizador do evento
e membro da Comissão
Consultiva de Actividades
Culturais e de Lazer da
SRNOM, Rui Rodrigues
mostrou-se agradado com
o resultado final e “enriRui Rodrigues
quecido” com o visionamento dos filmes e as tertúlias promovidas por José Duarte. “Nós não vimos
apenas os filmes, nós vivemo-los. Sou um apaixonado por esta forma de ouvir música”, confessou.
O dirigente aproveitou a oportunidade para antecipar a ideia de um novo evento em 2013, centrado
“na história do Jazz em Portugal” e que aproveitasse
o facto de “ainda termos entre nós alguns dos fundadores”. n

KANSAS CITY
No período da Grande Depressão, Kansas City é
uma das cidades americanas que melhor escapa
à crise. O jogo ilícito, a vida boémia dos clubes
de Jazz e as máfias locais alimentam uma prosperidade fictícia e atraem os aventureiros.
Johnny O’Hara é um deles. Ladrão “série b”,
O’Hara faz-se passar por um gangster respeitado em vésperas de eleições presidenciais,
mas acaba capturado. Na tentativa de resgatar o seu amante, a jovem telegrafista Blondie
O’Hara rapta a mulher de um político influente
e embarca numa odisseia trágica, cómica e sangrenta.
Kansas City é uma declaração nostálgica de
Robert Altman à cidade que o viu nascer. O realizador aborda uma época de grandes rupturas
sociais com extremo realismo e bom gosto, sem
descurar o Jazz como protagonista.
BIRD
Bird é um filme biográfico, assinado pelo mestre Clint Eastwood, sobre um dos nomes mais
influentes e iconográficos da história do Jazz:
Charlie Parker. Conhecido pela alcunha “Bird”,
Parker foi um virtuoso saxofonista e um dos nomes que revolucionou o Jazz norte-americano
nos anos 40.
O filme perpassa a vida de Charlie Parker, desde
a sua infância em Kansas City até à aclamação
pública e ao percurso de vida autodestrutivo,
com forte dependência de drogas e álcool, que o vitimou
com apenas 34 anos. Eastwood produz um relato sensível
e vigoroso, com especial enfoque na linguagem musical
inovadora de Parker (o filme venceu o Óscar de melhor
banda sonora em 1989). Forest Withaker tem uma das
composições da sua carreira, que lhe valeu o prémio de
melhor actor no Festival de Cinema de Cannes de 1988.
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ESCULTURA
DE VIDA

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“INFÂNCIA DE PEDRAS” DO
MESTRE DOMINGOS DE OLIVEIRA

A

escultura, mas também a pintura e, surpreendentemente, a poesia, fizeram regressar o mestre Domingos Oliveira à
Secção Regional do Norte Ordem dos Médicos, no passado dia dia 20 de Outubro. “Infância
de Pedras”, primeira obra poética do autor, foi o motivo que presidiu ao regresso e a uma apresentação
emotiva presenciada por muitas dezenas de amigos
e de personalidades conhecidas do mundo das artes,
do espectáculo e da televisão.
Helena Ramos e Eládio Clímaco, conhecidos apresentadores da RTP e amigos do escultor, conceberam e dirigiram a sessão num estilo muito próprio e
descontraído. “Estamos aqui para louvar o talento e
a inspiração que é ditada por um coração que sentiu
fome de afectos, continua a sentir e, talvez por isso,
ele seja o amigo que é”, observou a apresentadora.
Eládio Clímaco confessou à audiência ter presenciado a génese de Infância de Pedras, que coincidiu
com um período delicado na vida de Domingos de
Oliveira. “Assisti ao nascimento destes poemas, no
ano em que a mãe morreu. Desafiei-o a ir de férias
comigo e, na mesma altura, mostrou-me os primeiros textos e perguntou-me
a opinião. Encorajei-o a seViveram-se momentos de
guir e assisti a uma criatigenuína emoção na aprevidade que ia crescendo de
sentação da primeira obra
dia a para dia. Nessas férias
escreveu o livro todo. Escrepoética do escultor Doveu coisas verdadeiramente
mingos de Oliveira. O autor
bonitas, pensamentos que
de “Casa Mãe”, obra que
são uma pedrada no charco
ainda hoje”, contou.
homenageia os fundadores
O primeiro escrito do autor
da Casa do Médico, reuniu
é, também, uma obra rica
amigos e admiradores para
do ponto de vista estético, já
que, como recordou Helena
revelar a sua “Infância de
Ramos, é “ilustrado com a
Pedras”, uma colectânea de
outra faceta que muitos dos
versos inéditos ilustrados
amigos mais próximos também não conheciam, a pinpelo autor e que retratam
tura”. “Uma outra expressão,
a “fome de afectos” que
outro tipo de palavra, feita
viveu em criança. Viside lápis e de tinta”, acrescentou, que Domingos Oliveira
velmente comovido, Doreproduziu em conjunto
mingos de Oliveira teve
com os versos e que também
oportunidade de cumprir
constaram de uma exposição
paralela que esteve na galeria
um dos sonhos de criança
do Centro de Cultura e Conao cantar o fado à moda de
gressos até ao fim do mês de
Coimbra, acompanhado
Outubro.
A cerimónia de apresentação
pela conhecida cantora
prosseguiu com um surprelírica Helena Vieira.
endente momento poético,
protagonizado por Miguel
Guimarães e Fátima Carvalho. Os membros do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) escolheram um poema de “Infância de
Pedras” e deixaram uma palavra de apreço ao criador
da escultura que homenageia os fundadores da Casa
do Médico. “Foi um marco importantíssimo. Temos

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
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muito carinho pelos colegas que há muitos anos iniciaram esta casa e penso que ele percebeu o sentido
e a importância que atribuíamos àquele momento.
À sua maneira, criou uma obra muito explícita que
se chama Casa Mãe”, recordou Fátima Carvalho. O
presidente do CRNOM mostrou-se honrado pela
presença de Domingos de Oliveira e considerou “importante, no contexto da sua obra, ter um elenco de
rostos bem conhecidos do grande público” presente
na apresentação. “O seu novo livro”, acrescentou
Miguel Guimarães, “exprime sentimentos e emoções
próprios de quem tem a dimensão humana e sensorial que Domingos Oliveira tem demonstrado”.
Outras das personalidades que não deixou de marcar presença foi Madalena Iglésias, que há 30 anos
não estava no seu “queridíssimo Porto”. A vencedora
do Festival da Canção de 1966, recentemente homenageada pela Câmara Municipal de Lisboa com um
busto da autoria de Domingos de Oliveira, recordou
a longa amizade que mantém com o escultor e que
começou depois de saber que este se escondia na
adolescência quando a via. “Fiquei desconcertada
quando soube e nunca esperei que uma pessoa conservasse um carinho e uma amizade por mim
durante tantos anos”, sublinhou.
A apresentação de Infância de Pedras fez-se de
pequenas surpresas e a maior de todas ficou reservada para o final. Após a subida ao palco da
cantora lírica Helena Vieira, acompanhada pelo
Grupo “Presença de Coimbra” do dirigente da
SRNOM Ferraz de Oliveira, o protagonista da
noite cumpriu o sonho de criança de cantar o
Fado à moda de Coimbra. Fê-lo por duas vezes
e emocionou-se no agradecimento: “Perdoem-me os dirigentes da Ordem, mas gostaria de
dar o meu abraço e o meu beijinho aos meus
irmãos, aos meus sobrinhos e aos meus primos
aqui presentes. Senhor presidente, muito obrigado por este momento de cultura que nos está
a proporcionar, não se arrependa de o fazer e
repetia-o sempre que lhe for possível a si e à sua
grande equipa”.
No final de uma cerimónia cheia de emoções
fortes, Domingos de Oliveira mostrou-se um
homem “encantado” e agradeceu à SRNOM
“o carinho enorme” que lhe manifestou. Sobre Infância de Pedras, o autor destacou dois
aspectos essenciais na obra: “o respeito pela
mulher que ama em silêncio e por todas as
crianças que ainda hoje têm fome de beijos. Eu
não tive fome de pão, mas tive fome de beijos”.
A escultura, expressão em que se notabilizou,
também foi parte integrante da exposição paralela ao livro. Domingos de Oliveira confessou
à Nortemédico que é através dos seus trabalhos
que “exorciza os fantasmas”. “É verdade, estão lá
todos. Ao contrário da pintura e dos desenhos,
a escultura parte de uma história e tem de estar
completa na minha mente para poder avançar para
o estirador. Estão lá todas as minhas referências, a
família, a terra e o fado, a minha grande paixão. São
os meus bons fantasmas”. n
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CONCERTO DE NATAL
PELO ENSEMBLE VOCAL
“CAPELLA DURIENSIS”

Presente
espiritual
Embrulhada em

A “mistura pouco convenciopaisagens sonoras nal” proposta pelo maestro Jonathan Ayerst, convidou dezemísticas e intem- nas de pessoas a assistir a mais
porais, o Capella um concerto de Natal na SecDuriensis foi o pre- ção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. O ensemble
sente de Natal da SRNOM. O ensemble vocal Capella Duriensis foi o
portuense, liderado por Jonathan protagonista de uma noite esAyerst, protagonizou um original de pecial, envolta em tonalidades
próprias da quadra natalícia.
época onde se destacaram composi- A primeira parte da apresentações da Igreja Ortodoxa Russa.
ção trouxe os chamados “cantos medievais do Ocidente”,
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto
um conjunto de composições
situadas entre o século XIII e XVI provenientes,
maioritariamente, das regiões da Boémia, Alemanha e França. Ao longo do primeiro acto, a formação do Capella Duriensis foi-se alternando em
pequenos grupos, acompanhados do especialista
em percurso medieval, Rui Silva.
Na segunda metade, o ensemble proporcionou uma
experiência sonora mais completa e poderosa ao
interpretar, com formação completa, alguns dos

cânticos de Natal mais famosos da Igreja Ortodoxa
Russa. “Bendize, ó minha alma, ao Senhor!”, do
compositor Victor Kalinnikov, ou “Nunc Dimittis”,
de Sergei Rachmaninov, foram algumas das interpretações mais familiares.

PROJECTO EM MATURAÇÃO
Jonathan Ayerst, mentor do projecto Capella Duriensis, mostrou-se muito agradado com o convite
recebido para este Concerto de Natal e justificou
a escolha do repertório considerando-o uma “excelente combinação”. “São e, ao mesmo tempo,
não são linguagens diferentes. Os cânticos medievais são a base de muita da nossa música popular
e acho que a audiência reconheceu alguns deles.
São a origem absoluta da nossa cultura ocidental e,
mesmo que não nos identifiquemos com a música,
percebemos que é aqui que
estão as raízes musicais do
nosso Natal”, enfatizou.
Quanto à música da Igreja
Ortodoxa Russa, mais
contemporânea, Ayerst
considerou-a “um som
muito acessível e espiritual”. “Não deixa de ser
música de Natal, mas servida de uma forma menos
comum”, acrescentou.
Fundador do projecto Capella Duriensis em 2010
e membro do Remix Ensemble da Casa Música,
o maestro inglês confirmou que o trabalho com o
grupo coral está em franca
evolução. “Corre lindamente. Tivemos muitas
solicitações no último ano
e, recentemente, fizemos
duas semanas de digressão
pelo Reino Unidos em que
trabalhámos diariamente
e tivemos oportunidade
de cantar nas catedrais de
Bristol. No próximo ano
queremos continuar o
nosso trabalho e o nosso
aperfeiçoamento técnico. É
um tempo muito entusiasmante para nós”, sublinhou.
A escolha do Capella Duriensis para o Concerto
de Natal mereceu rasgados elogios do membro da
Comissão Consultiva de Actividades Culturais e
de Lazer, Manuel Quintas. O dirigente considerou
“magnífico” o trabalho que Ayerst e o seu ensemble
têm produzido e deixou votos para que este momento musical continue na SRNOM. “Este evento
faz parte da pedra angular que sustenta a actividade cultural da Ordem e da qual não queremos
abdicar”. n
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Apresentação do livro

«da noite se faz o dia»
de C. Hipólito-Reis

Porto, 24 de outubro de 2012, Auditório CIM – FMUP

Por Daniel Serrão

1. Não tenho mérito bastante, como
se verá, para estar aqui a apresentar
este livro. Que é um poderoso e original livro de pensamento.
O autor, Cândido Hipólito-Reis, é, basicamente, um pensador que escreve
Se acreditarmos em Vygotsky – e eu,
confessadamente, acredito – quando
ele afirma que “o pensamento e a linguagem são a chave da compreensão
da consciência humana”, temos, no
apurado texto deste livro, o caminho que nos levará à compreensão
da consciência humana. Como autoconsciência, claro, não como simples
consciência cognitiva – que essa é do
domínio da neurobiologia.
Porque este livro é pensamento, é
palavra e é linguagem, deve, então,
levar-nos à compreensão da consciência humana na sua essência espiritual. Como autoconsciência, repito.
Mas digo, já, que mesmo que não nos
leve a essa compreensão profunda,
por incapacidade nossa, claro está, é
uma obra extraordinária no universo
da literatura de ensaio em Portugal.

Não vejo quem o possa superar no rigor do pensamento e na excelência
da escrita. E na originalidade criativa. E na coragem de afirmar, sem a
prudente reserva dos timoratos, o
que profundamente pensa.
Temos o caminho para lá chegar, disse, mas é um caminho difícil de encontrar e, tendo-o encontrado, muito
difícil de percorrer.
Hipólito-Reis não é um pensador
banal que escreve futilidades para
entreter leitores; que lêem só para se
distraírem, como dizem.
O seu pensamento não discorre,
nem decorre, da memória de trabalho que usamos no nosso viver
trivial e quotidiano e com a qual vamos comunicando e agindo. E quando escrevermos o que esta memória
nos dita, a nossa escrita será simples
e agradável e concitará leitores ocasionais. Mais nada.
Não é com uma tal escrita que esta
Obra foi criada pelo pensador Hipólito-Reis. Mas com uma escrita que
promana de outras e bem mais complexas formas de memória humana.
Como vou tentar demonstrar…

2. De facto, com várias formas de memória se constrói a identidade pessoal. Porque a identidade, o
si autobiográfico como lhe chama Damásio, é, em
cada momento e em todos os momentos, a síntese do sentido atribuído às sucessivas percepções
sensoriais e sensitivas. E de algumas percepções
extra-sensoriais que entram em nós sem passar
pelo filtro da cognição consciente e se vão abrigar
na subconsciência; que Freud imaginou existir e
que a neurociência actual começa a saber “situar”
no tecido cerebral.
Embora sem a poder explicar para ser compreendida. Porque entre activação electroquímica neuronal e conteúdo da consciência cognitiva há um
hiato que nenhum neurocientista conseguiu, até
hoje, superar.
Com várias formas de memória se constrói a identidade pessoal, disse. Primeiro a memória das sensorialidades e do sentido que lhes atribuímos, em
especial estético e ético, e que é a coluna vertebral
da identidade como identificação de cada um.
Ao lado desta memória perfila-se a memória semântica, em que se arquiva o que as experiências
de vida significaram e significam para cada um de
nós; e a memória episódica que recolhe os acontecimentos episódicos do passado que foram já de-
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c. hipólito-reis

C. Hipólito-Reis nasceu no Minho,
em Fão. É professor jubilado de Bioquímica da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto. Foi professor catedrático de Bioquímica
durante 20 anos. Fez o curso de Hidrologia e Climatologia Médicas da
Universidade do Porto, foi médico
hidrologista numa estância termal
durante 12 anos e, depois, regeu a
disciplina de Terapêutica Hidrológica e Climatérica daquele curso
durante 25 anos. Interessa-se de
modo especial pelo metabolismo
intermediário e sua regulação, preferidamente nas perspectivas da
enzimologia e da endocrinologia,
e, correlativamente, pela nutrição
e alimentação. Desenvolve interessadas actividades especulativas
nos domínios da pedagogia, da
sociologia médica, da ontologia
portuguesa e da cultura filosófica
contemporânea. É autor de várias
dezenas de publicações científicas
na forma de artigo e de livro, de
carácter bioquímico, e de vários
outros trabalhos de reflexão.

terminantes, para as decisões de cada um, no tempo
passado, no tempo em que
foram vividas, mas que pesam, também, para as decisões, no presente.
Todas estas memórias são,
em Hipólito-Reis, de uma
riqueza quase estonteante,
à medida que nos adentramos na leitura deste complexo livro cultural. É surpreendente como no meio
de uma análise filosófica
surge uma frase de registo
técnico ou um comentário
pragmático, às vezes até jocoso ou de crítica à contemporaneidade.

3. Situo-me, por exemplo,
no seu profundo conhecimento da Mitologia grega;
que ele não usa para exibir
uma capacidade, um pouco saloia, de citar este ou
aquele termo grego que a
nossa língua incorporou,
mas para ir ao sentido mais
profundo do mito e dele extrair um ensinamento para
o viver presente dos humanos.
Esta brilhante ginástica
mental de Hipólito-Reis
faz-me reflectir sobre o que
se terá passado na estrutura do cérebro humano
para que fosse possível, e
acontecesse, a eclosão de
uma espantosa capacidade
mental de, primeiro, imahttp://editorial.up.pt.
ginar e, depois, representar
mitologicamente o viver
quotidiano dos atenienses, integrando-o numa
ordem teológica e semi-transcendental. Chamar-lhe milagre grego não ajuda à sua compreensão
neurobiológica.
A construção dos Mitos gregos foi anterior à escrita e a sua representação era primordialmente escultórica e actuava nas pessoas por via da percepção sensorial estética. Visual e, talvez, táctil.
Claude Lévi-Strauss, em sua longa vida – morreu
centenário – teve tempo de se corrigir a si próprio
no campo do significado do mito. Assim, depois
de o considerar como a forma própria de pensar e
comunicar dos povos sem escrita, portanto como
uma mera linguagem, evoluiu para a concepção do
mito como uma trans-linguagem, uma narrativa
situada no passado e que se projecta, depois, não
para o presente mas para um futuro. Com uma estranha constância dos seus conteúdos e significâncias em todos os lugares e tempos onde homens
habitaram e habitam.
A narrativa mítica bíblica, por exemplo, seguramente existente e actuante antes da escrita, começa, como todos os mitos fundacionais, no passado

longínquo, naquele princípio sem tempo nem espaço, com a intervenção de um criador, “Ao Princípio
criou Deus o Céu e a Terra”, para que aconteça o futuro; futuro este suportado por um acordo, pacto ou
promessa do criador, celebrado com aquele que foi
criado à imagem e semelhança do próprio criador.
Para Hipólito-Reis, toda a Mitologia é transliteração da realidade, é o real simbolizado e, por via do
símbolo, tornado inteligível e universal.
E não tem hesitação em afirmar que “Os mitos
reactivam-se sempre que a irracionalidade da vida
se abandona à racionalidade da ambição”.
4. Mesmo que limitasse o meu comentário às luminosas 50 páginas da Introdução, nas quais Hipólito-Reis anuncia o conteúdo do livro, não me chegariam outras tantas só para elencar os temas que,
com extraordinária originalidade e grande subtileza mental, são, nessas páginas, desenvolvidos.
Há em Hipólito-Reis uma permanente inquietação
mental que o leva a procurar, sem sossego, as origens de tudo, as causas primeiras, as motivações
das decisões humanas em todos os tempos históricos; tanto se ocupa da motivação do guizo que
soa no berço da criança, como da estruturação do
calendário cristão ou da necessária formalização
cerebral dos jovens para que possam ascender à
liberdade de pensar.
Assim, de um vasto conjunto de temas e de reflexões escolhi, arbitrariamente e já em desespero de
causa, dois; e em ambos terei de ser sucinto e breve. Foram eles: o espaço/tempo e o ritmo.
O tempo é, na minha leitura pessoal, uma categoria do espaço. Geramos o tempo percorrendo o
espaço. Caminhando na direcção de um horizonte
que parece mover-se à nossa frente, criamos espaço e tempo como uma só percepção, necessariamente unitária.
Como esclarece David Abram, no seu livro “The
Spell of the Sensuous”, ou “A Magia do Sensível”
na versão em língua portuguesa, é “evidente que
quando a nossa consciência do tempo é conjugada
com a nossa consciência do espaço, o próprio espaço é transformado. O espaço já não é experienciado como um vazio homogéneo, mas revela-se
como esse campo vasto e rico de textura em que
estamos corporalmente imersos, essa vibrante
vastidão estruturada tanto pelo chão como pelo
horizonte. É precisamente esse chão e esse horizonte que transformam o espaço abstracto em
espaço-tempo. E essas características – o chão e o
horizonte – são-nos concedidas apenas pela terra.
Assim, quando deixamos que tempo e espaço se
misturem num espaço-tempo unificado, redescobrimos a terra envolvente”.
O pensador rigoroso que é Hipólito-Reis leva a
reflexão sobre espaço-tempo muito para além de
David Abram – um sensível pensador hebraico, perito em Heidegger e Merleau-Ponty – em dezenas
de páginas nas quais se expande, na sua máxima
força, a alta capacidade, bem invulgar, de pensar
e de escrever de Hipólito-Reis, alimentada por um
conhecimento completo e profundo do que escreveram várias dezenas de pensadores antigos e modernos.
E o ritmo? O ritmo, digo eu, pode ser gerado pelo
movimento sobre o espaço.
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Mas será o ritmo mais do que uma simples sucessão de intervalos que cortam o fluir de um acontecer que deveria ser contínuo?
Diz Merlin Donald, e cito: “O ritmo é uma capacidade mimética integradora… É um atributo unicamente humano… É em certo sentido a quinta-essência da capacidade mimética, requerendo a
coordenação de diferentes aspectos e modalidades
do movimento”.
Hipólito-Reis dedica ao ritmo todo um capítulo
apresentando uma teoria geral do ritmo, nela englobando, com insuperável mestria, todos os sentidos que esta palavra ritmo pode ter.
Vemos o ritmo aparecer na biologia, como um aspecto da Cronobiologia, na Física, na Mecânica e
na Antropologia filosófica. Hipólito-Reis tem esta
capacidade extraordinária de abranger muitos saberes em sínteses magistrais que nos fazem parar
para pensar, tentando acompanhar a sua reflexão
pessoal. O que não é nunca uma tarefa fácil.
5. Vou concluir e estou desalentado e triste. Ficou
tudo por dizer. Como gostaria de ter escolhido algumas frases onde cintila uma intuição profunda
e elaborar sobre elas o comentário que estão a exigir de quem as lê. Como, por exemplo – e cito: “O
amor não é apenas um sentimento ou algo que se
refugie ou esconda na subjectividade. É uma existência…” Ou – e cito: “A ontogénese humana será
sempre um problema antropológico não completamente resolvido”. Ou ainda estas – e volto a citar:
“É verdade que o pensamento precisa das palavras
mas não cabe nelas” e “O amor é a realidade amanhecente. E por isso é dádiva”.
Por tudo isto, o pouco que disse sobre o livro que
deveria ter apresentado não faz justiça à sua superior qualidade como obra de filosofia e de antropologia. E como um exemplo de escrita rigorosa mas
elegante e, aqui e ali, emotiva e alegre.
Ao acabar de o ler não tive dúvidas de que a minha
compreensão da natureza humana tinha melhorado em muitos sentidos, alguns bem substantivos.
Ler Hipólito-Reis é um exercício mental fascinante, que nos arranca, temporariamente, do Mundo;
para que possamos haurir a profundidade do seu
pensamento discursivo na intimidade da nossa
autoconsciência – que é o mesmo que dizer do
nosso espírito.
E porque aí se manifesta como que uma antevisão
do que será a vida no Espírito Transcendente, a
vida do mundo que há-de vir, ler Hipólito-Reis é estar com ele na intercomunicabilidade dos espíritos
e sentir-se em muito boa companhia.
Hipólito-Reis é um pensador de insuperáveis recursos mentais que escreve do que sabe e do que
descobre reflectindo. E sabe muito, de muitas coisas, porque possui a rara sabedoria de tudo integrar na sua identidade pessoal, feita de um conhecimento progressivo do mundo e das pessoas que,
diligentemente, foi guardando em si, para memória futura, e que nele habita, em permanência.

É esta sabedoria que Hipólito-Reis desoculta neste
livro, para nosso deleite. Lê-lo é ver uma potência
mental oculta a manifestar-se em acto criativo e
que exprime um sentido.
6. Este livro tem no mínimo 60 anos de gestação
na autoconsciência de Hipólito-Reis. Neste espaço-tempo sem medida formal, onde habita o espírito,
o livro foi crescendo ao modo criativo, usando o alimento da leitura e da reflexão pessoal.
Descubro nele leituras do adolescente sonhador
que foi, do jovem apaixonado pelo saber, no seu
tempo do Liceu, em Braga, do adulto ponderado e
crítico, que bem conheci na Faculdade de Medicina
onde se formou e onde investigou e ensinou, e do
Sénior com quem tenho a possibilidade de conviver, um Sénior sereno, capaz de ser generoso com
os que não sabem como ele sabe, nem conseguem
pensar como ele pensa.
Estava pronto, este livro para aparecer e se juntar
aos seus irmãos mais velhos, nascidos de gestação
menos longa, mas igualmente muito ricos de informação e reflexão.
Foi feito no silêncio e na obscuridade da reflexão
pessoal. Mas – e cito Hipólito-Reis – “Sair da obscuridade, ser dado à luz, é condição de salvamento”.
Está, pois, salvo, neste livro, o filho mental que durante 60 anos Hipólito-Reis concebeu e que, neste
espaço-tempo, criou, com amoroso cuidado e constante diligência.
Da noite escura fez-se um dia luminoso.
Obrigado Hipólito-Reis pelo que nos oferece, de si,
da sua noite escura, neste livro luminoso. E pela
forma como o faz.
Oxalá o saibamos compreender como ele merece
ser compreendido: com cuidadosa atenção ao texto e ao intertexto, com esforço mental para uma
perfeita compreensão dos sentidos e das alusões,
com a capacidade de acolher em nós, sem ruim inveja, uma inteligência superior.
Daniel Serrão
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VASCO GRAÇA MOURA
CINQUENTA ANOS DE VIDA LITERÁRIA

CELEBRAÇÃO
DE UM HOMEM DA
CULTURA
O volume “VGM – Cinquenta anos
de vida literária de Vasco Graça
Moura”, editado pela Modo de Ler, foi
apresentado no dia 24 de Novembro na
Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM). Numa cerimónia
emotiva, onde o especialista em
literatura Vítor Aguiar e Silva passou
em revista a obra do homenageado,
Graça Moura mostrou-se
“embaraçado” e resumiu a sua carreira
à aprendizagem do uso das palavras.
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

V

asco Graça Moura comemora, este ano,
o 50.º aniversário do lançamento da sua
primeira obra, “Modo Mudando”. O poeta, tradutor e ensaísta afirmou-se como
uma personalidade marcante da cultura nacional
e a sua obra foi objecto de uma série de reflexões
compiladas em “VGM – Cinquenta anos de vida
literária de Vasco Graça Moura”, cuja apresentação
decorreu no dia 24 de Novembro na SRNOM.
Numa conversa moderada por Eduardo Paz Barroso, o professor catedrático de literatura Vitor
Aguiar e Silva considerou que comemorar o trajecto
literário de Vasco Graça Moura é “celebrar algo de
muito importante na vida cultural portuguesa”. “A
comunicação social fala demais dos economistas e
dos políticos e menos de escritores, poetas e artistas,
homens de cultura. Este silêncio é perturbador em
termos de valores numa sociedade”, acrescentou.
Considerando o homenageado um verdadeiro “intelectual”, Aguiar e Silva desdramatizou a conotação negativa do termo e referiu mesmo
que “a morte dos últimos grandes intelectuais da Europa varreu a importância que a sociedade intelectual vinha desempenhando”. “Felizmente”,
acentuou o convidado, “a universidade
portuguesa tem sabido acolher, desde
há vários anos, nos seus projectos de
ensino da literatura, a arte e a cultura
contemporâneas”.
Sobre o volume apresentado nesta cerimónia, o professor universitário escalpelizou, um a um, os ensaios nele
reunidos, valorizando a importância
que podem ter para a compreensão da
personalidade literária de Vasco Graça
Moura. Por fim, lembrou o “corte” estabelecido pela geração de Graça Moura
com a poesia neorrealista. “Parafraseando Virgínia Wolf, diria que, pelos
anos 60, algo de muito importante mudou na literatura portuguesa”, sugeriu.
À reflexão de Vítor Aguiar e Silva seguiu-se, talvez, o momento mais simbólico da tarde quando os actores Adriana
Faria e Júlio Cardoso declamaram
vários textos poéticos escolhidos por
Vasco Graça Moura.
No final, o homenageado confessou-se
“embaraçado” e “perturbado” com a sessão promovida na SRNOM e agradeceu
a “hábil intervenção” de Vítor Aguiar
e Silva. Vasco Graça Moura lembrou a
citação de Pier Paolo Pasolini, inscrita
na epígrafe de uma das suas obras, em
que o autor italiano diz que “para ser
poeta é preciso ter muito tempo, horas
e horas de solidão como único modo de
se formar alguma coisa para dar estilo
ao caos” e, no final, sublinhou ainda
estar “a aprender a usar as palavras”. n
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APRESENTAÇÃO
DO LIVRO
“A ARTE DO
TEMPO”
DE RUI VAZ
OSÓRIO

No passado dia 13 de Dezembro, Rui

Vaz Osório apresentou na SRNOM
“A Arte do Tempo”, uma obra que resume a paixão pessoal do médico pela

Serra da Estrela e, simultaneamente,

pela fotografia. O livro mostra uma
perspectiva diferente das formações
rochosas que, ao longo de séculos,

foram conquistando um contorno e
uma personalidade próprias.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

CAMINHO
DAS PEDRAS

R

ui Vaz Osório, conhecido geneticista, tomou em mãos a edição de uma ambiciosa
colectânea de fotografias da sua autoria
na Serra da Estrela. “A Arte do Tempo”, no
entanto, não é uma mera súmula de imagens, mas
uma selecção natural das mais curiosas formações
rochosas que o médico portuense encontrou nas
inúmeras expedições que desenvolveu ao local.
Sem se alongar muito na apresentação da obra,
Vaz Osório considerou-se um “caçador de pedras”

e um apaixonado da paisagem natural da
Serra da Estrela. “Fotógrafo compulsivo”,
registou ao longo de décadas os cantos e
recantos do maior complexo montanhoso
do país e hoje, mais de 50 anos depois da
primeira visita, verteu o seu espólio mais
valioso em livro.
Convidado a apresentar “A Arte do Tempo”,
Levi Guerra considerou o autor “um visitador da exposição permanente” que é a
Estrela e as suas localidades. “Na imensidade da beleza telúrica do nosso planeta”,
acrescentou o médico e artista plástico, o
mais alto ponto continental, pela “sumptuosidade das suas dimensões”, “é uma vasta
e privilegiada galeria da arte”.
Levi Guerra caracterizou a recolha fotográfica elaborada por Rui Vaz Osório como
resultado de um trabalho próximo da investigação científica. “Ele patenteou rigor
no que observou e interpretou. Teve a capacidade de guardar e reordenar o seu trabalho. Como é referido no prefácio, Vaz
Osório soube compreender e escutar estas
pedras”, enfatizou o convidado, caracterizando a obra como o “espelho da sua personalidade de investigador” e também da sua
“personalidade de grande cidadão que é”.

LOCAL MÁGICO
João Tomás, outro activista da Serra da
Estrela e amigo de Vaz Osório, deu “um
abraço do tamanho das Penhas Douradas”
ao autor. Em 2006, o convidado abandonou Lisboa e a sua vida profissional para
se fixar na montanha e criar, com a esposa,
a “Casa das Penhas Douradas”. “As Penhas
são um local mágico. A 1500 metros tudo
é diferente, desde a paisagem, ao ar que
se respira, à perspectiva com que se vê o
mundo. Se outrora estas características serviram para curar doenças, hoje potenciam
a paixão e a criatividade, algo que descobrimos neste livro”, aprofundou.
Onde “as pessoas vêm pedras”, Rui Vaz
Osório “viu coisas diferentes”, sublinhou
João Tomás, valorizando no autor a “paixão
pela serra” e a vontade de “dar vida às coisas através de um olhar inovador”.
Terceira interlocutora desta apresentação,
Cristina Grande considerou “A Arte do
Tempo” um “diário de viagens” resultante
das múltiplas aventuras de quem “andava sempre à
cata de pedras”. A coordenadora do serviço de artes
performativas de Serralves, que se confessou uma
“má conhecedora” da Serra da Estrela, acrescentou
que Vaz Osório teve vontade de “fixar através da
fotografia a inscrição do tempo nos rochedos” e,
ao mesmo tempo, ter um “registo documental” das
suas memórias. No final, citando o jovem escritor
angolano Ondjaki, Cristina Grande exortou a usar o
“espanador de tristezas” e a apreciar a obra. n
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“PORTUS CALE”
EXPOSIÇÃO COLECTIVA DE
PINTURA E FOTOGRAFIA

FICÇÃO
DE UM PORTO
REAL
O Porto registado a seis mãos, em 62 obras e
em duas linguagens diferentes. Esta foi a proposta da exposição colectiva “Portus Cale”,
num ponto de encontro entre a fotografia e a

pintura com a Cidade Invicta como anfitriã.
O mentor do projecto, Luís Reina, criou ruas

fictícias para que os colegas expusessem livremente o seu trabalho.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

“Praça Douro” ou “Calle
Portus” podiam muito
bem existir na toponímia
portuense. Não existem
na realidade, no entanto,
foram dois dos espaços
criados especificamente
para a exposição colectiva “Portus Cale”, presente nos corredores da
Casa do Médico entre os dias 21 de Outubro e 3 de
Novembro.
A ideia dos seis autores e do seu elo de ligação, o
fotógrafo Luís Reina, foi ficcionar vários espaços da
cidade e preenchê-los com olhares diferentes. Maioritariamente fotográficos, mas também na pintura

de Manuel Ribeiro, que recentemente expôs na SRNOM a título
individual. Foi o pintor matosinhense quem fez a ponte, literalmente, para a fotografia ao atribuir
traços incomuns às travessias mais
conhecidas do Douro. Seguiram-se
as imagens registadas pelas lentes
de João Fitas, Pereira Lopes, Victor
Almeida, Vítor Tripologos e, claro,
Luís Reina, que tornou o projecto
um pouco mais desafiante: “cada
um dos quatro fotógrafos convidados escolheu um monumento
sobre o qual apresentou oito trabalhos. Eu propus-me fotografar o
mesmo local e apresentei dois trabalhos sobre cada um deles. Acabei
por coincidir numa das imagens”.
O resultado foi um conjunto de 62
imagens que contempla todas as
grandes referências patrimoniais
do Porto.
“Purista” da fotografia, que enjeita
a captação e a manipulação digital,
Luís Reina mostrou-se também um
“preguiçoso”, apesar de frequentemente fomentar iniciativas como
esta exposição colectiva que promoveu na SRNOM. “A fotografia
nasceu para mim para mostrar lugares menos conhecidos do nosso
burgo. O que faço mais é mesmo
fotografia documental de viagem
e costumo dizer que viajar é a minha paixão e a
fotografia, o meu amor”, confessou. O autor, comentando as belíssimas imagens dos azulejos da
Estação de S. Bento, considerou-se ainda um “apologista dos pormenores”. “Acho que a fotografia é
um acto individualista e não nos devemos deixar ir
nas modas”, concluiu. n
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PINTURA DE
FERNANDO VELOSO E
HELENA DIAS

Encontro em
tempos de
magia
Colegas na Educação Visual
e amigos de longa data,

Fernando Veloso e Helena

Dias juntaram-se para uma

exposição de pintura intitulada
“Encontro em Tempos de

Magia”. O contraste evidente

na linguagem dos dois autores

enriqueceu uma mostra que se

estendeu de 1 a 20 de Novembro.
Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

A

amizade, a
actividade
docente e
as Artes
Plásticas são os pontos
de contacto entre Fernando Veloso e Helena
Dias. Dando sequência a este universo comum, os dois professores de Educação Visual
avançaram recentemente para o “Encontro em
Tempos de Magia”, uma exposição colectiva que,
curiosamente, apresenta claras diferenças estéticas
no trabalho de ambos.
A mitologia foi a base de trabalho de Fernando Veloso para esta exposição. O pintor, que assinalou

18 anos de actividade em 2012, resolveu escolher
este universo como “fio condutor” da apresentação
e adaptá-lo a uma linguagem inovadora. “É como
se esculpisse a partir da pintura. Escolhi figuras
mitológicas com as quais me identifico e depois, a
partir da imagem de uma árvore, fui esculpindo. A
cada pincelada fui-lhe retirando luz, como se fosse
um golpe de formão”, explicou.
Com quase duas décadas de pintura, Fernando
Veloso revelou-se um autor avesso a modas e a tendências formatadas. “Passam-se os anos e eu procuro evoluir sem
perder a minha
assinatura, quero
que as pessoas
me identifiquem
sem deixar de ser
aquilo que sou”,
assinalou.

PAIXÃO
PELA COR
Ao contrário do
jogo de luz e sombras do colega, a
pintura de Helena
Dias destaca-se pelas cores intensas
e vibrantes. “Não
me vejo de outra
forma. A paixão
pela cor vem dos
tempos de infância”, justificou. A
autora enquadra
o seu trabalho no
domínio do “expressionismo abstracto” e lembrou
que, recentemente,
procurou introduzir novos elementos que sugerem
flores e jardins.
A exposição da
Casa do Médico foi
também mais um
passo numa espécie de regresso às
origens de Helena
Dias, dado que
voltou a pintar recentemente após
quase 30 anos de
interregno. “Dediquei-me em absoluto ao ensino
após terminar o curso de Pintura na Escola de
Belas-Artes do Porto. Voltei a pintar há quatro anos
atrás e estou totalmente comprometida. Trabalho
todos os dias e esforço-me, para recuperar o tempo
perdido”. n
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EXPOSIÇÃO
COLECTIVA 2+2:
PINTURA,
ESCULTURA E
FOTOGRAFIA

HUMANIDADES
VINDAS DO
MEDITERRÂNEO
Uma exposição a todos os títulos valiosa,
aquela que o escultor Rogério Abreu,
o pintor espanhol Andrés Mérida e

os fotógrafos Nuno Moura e Ricardo

Almeida protagonizaram no Centro de

Cultura e Congressos ao longo do mês de

Novembro. Sem um traço uniforme, “2+2”
revelou-se uma paleta de influências

diversa, de perfil humanista e com os

valores e tradições mediterrânicas em
vaga de fundo.

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

N

as típicas bodegas malaguenhas,
Andrés Mérida resgata um ambiente
que serve quase de assinatura ao seu
trabalho. Na abertura da exposição
colectiva 2+2, são as suas figuras oblíquas, as cores quentes e os motivos andaluzes que servem de
cartão-de-visita no hall de entrada do Centro de
Cultura e Congressos (CCC). “É um estilo muito
pessoal e não há propriamente uma corrente concreta na minha pintura. Prefiro chamar-lhe nova
figuração”, classificou.
Convidado pelo amigo Rogério Abreu, com quem
trabalha regularmente, o conterrâneo de Picasso
confessou a “grande identificação com a cultura
mediterrânica”, expressa “nas cores, nos temas”
e, por exemplo, “no meio tauromáquico que é
uma prática enorme na Andaluzia”. O toureiro,
de resto, é uma das figuras mais representadas na
pintura de Andrés Mérida.
Outros dos traços característicos do autor é uma
espécie de torção dos rostos, normalmente associada ao cubismo, que o pintor usa com mestria.
“É uma nova leitura do cubismo”, explicou, “em
que procuro dar um sentido diferente unindo
todos os planos, daí a noção de uma forma
dobrada”.
Pela segunda vez na SRNOM, Andrés Mérida
confessou sentir “muito gozo” por voltar a um espaço “muito bonito para se expor”. “Estou encantado de voltar a Portugal. Tenho um forte vínculo
a este país, sinto-me confortável aqui, como se
estivesse em casa”, concluiu.
Um habitué na casa dos médicos, Rogério Abreu
dedicou grande parte do seu tempo mais recente
a preparar esta exposição colectiva. “Foi pensada
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há um ano e meio, mas um acidente de trabalho
limitou-me durante seis meses e foi necessário
repensá-la”, esclareceu. Não obstante, o escultor
natural de Torres Vedras trouxe uma nova linha
inteiramente criada para o evento, mantendo a sua
identidade estética. “O que trago é o conceito habitual na minha obra. Um pensamento humanista,
à base de sentimentos e quase sempre baseado na
figura humana e na relação entre a figura interior
e exterior”.
Influenciado por artistas plásticos de épocas e estilos diferentes, Rogério Abreu confessou-se um criador livre e condicionado apenas pela sua intenção.
“É natural que haja figuras que nos inspiram, mas
o que é necessário hoje é recriar. A base da arte é a
liberdade, para condicionalismos já bastam o que a
vida nos coloca.

SOCIEDADE ASSÉPTICA
A outra parcela da exposição colectiva, que ocupou
a galeria do CCC de 1 a 30 de Novembro, foi dedicada à fotografia. Nuno Moura foi um dos que convidados, com um conjunto de imagens de grande
impacto estético sobre algumas “tribos” sociais.
“São aquelas pessoas que vivem
um pouco à margem, que se agregam em grupos de fortes tradições e aos quais é difícil chegar.
Por vezes demora-se anos para
começar a fotografar”, contou.
Tal como Andrés Mérida, também o mundo das touradas
chama a atenção do fotógrafo
pela sua controvérsia e forte identidade. Um dos trabalhos que
apresentou, “Rituais de Bravura”,
é um ciclo de fotografias muito
intenso sobre a arte do toureio.
Além deste, Nuno Moura apresentou ainda imagens nos bastidores de um circo, outro meio
marginal e sujeito a grande polémica. “A minha identidade como
fotógrafo é um bocado esta. Privilegio estas áreas porque têm uma
beleza estética e cultural extramente fortes”, vincou, deixando
ainda uma crítica social explícita:
“Vivemos numa sociedade cada
vez mais asséptica, em que a arte
é asséptica, a visão das coisas é
asséptica e há cada vez menos diversidade de ideias”.
Num outro registo, Ricardo Almeida fechou a exposição com fotografia de viagem.
Da “Ruta 40”na Patagónia, a uma arcada tradicional
italiana, o jovem fotógrafo trouxe uma amostra do
trabalho com que mais se identifica. “É, sem dúvida, o tipo de fotografia que mais gosto de fazer.
Desde logo, porque viajar é um gosto pessoal e se
puder juntar a fotografia é perfeito”. n
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O Senhor Coronel

a. s. Maia Gonçalves

Faz parte, é da própria natureza humana, ficar-se radiante sempre que
vemos as nossas sugestões serem bem
acolhidas. É justamente assim que
nos sentimos, neste momento, após
a sugestão-convite que lançámos no
anterior Recobro, publicado no último
número desta revista, ter merecido a
anuência de dois colegas e amigos que
se prontificaram a colaborar nesta rubrica, o que, desde já, muito penhoradamente lhes agradeço.
Isto significa, portanto, que este Recobro vai poder ser um Recobro prolongado, e por turnos, não porque tenha
sido grande, melindrosa ou complexa
a intervenção cirúrgica, mas sim devido à boa saúde do paciente, isto é, da

ideia inicial que conduziu a esta mesma
intervenção… literária.
Da ideia, sim. Mas também dos artífices
das palavras e das letras que com ela se
cruzam e, com o seu talento, conseguem
que as ideias desçam das alturas etéreas,
onde habitam, e através das referidas
palavras e letras se transmitam e propaguem entre os pobres seres humanos.
Por razões das características tanto da
periodicidade desta revista (tri-mestral), como do espaço disponível (não
mais de duas páginas) mas também do
género do artigo (humor irónico), estas
intervenções têm que ser o mais breves
e sucintas possível, exactamente como
esta que se segue, de imediato.

Francisco do Carmo Pacheco

Os alunos que frequentaram a Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto pela década de 60 lembram-se, por certo, do Senhor
Coronel. Já tinha ultrapassado a casa dos 70
quando resolveu inscrever-se na Faculdade de
Medicina; era um homem entroncado, de boa
estatura, cabelo branco e usando, sem aparente relação com as estações do ano, uma
gabardina cinzenta, um pouco mais comprida que o habitual, chapéu de feltro de aba
e transportando sempre consigo uma enorme
pasta. Militar de carreira, passado à reserva
ainda relativamente novo, frequentara a
Faculdade de Engenharia, curso no qual se
licenciara, tendo-se dedicado durante alguns
anos à actividade docente como professor
do ensino técnico profissional. Solteiro, passara a vida mergulhado nos livros, transformando a leitura e o estudo dos mais variados
temas numa espécie de ocupação compulsiva dos tempos livres. Interessado pela Biologia e pelas Ciências da Natureza, resolveu
inscrever-se na Faculdade de Medicina para
“melhor conhecer o corpo humano” e entender a “origem das doenças”, como um dia me
confidenciou em amena conversa, no bar da
Faculdade.
A Anatomia era um problema para a sua
memória já um pouco debilitada, dificuldade
que procurava vencer copiando das gravuras
do Testu a posição e inserções dos músculos,
de uma forma esquemática, sobrepondo-lhes
a tracejado, noutra cor, os músculos vizinhos
que se localizavam por baixo ou por cima do
músculo seleccionado, o mesmo fazendo com
os vasos e os nervos, tudo referenciado, também esquematicamente, à estrutura óssea
de suporte. Este método sui generis era um
processo laborioso e lento, mas para o qual o
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Senhor Coronel dispunha, aparentemente, de
todo o tempo do mundo…
Não sei se chegou a comparecer em algum
exame de Anatomia e, muito menos, qual o
resultado. Mas, se o fez, beneficiou, por certo,
da benevolência dos Mestres…
Lembro-me de o ver, numa das sessões de
abertura solene das aulas da Universidade
do Porto, envergando a sua velha farda de
oficial (já démodé), esmaltada com as medalhas com que havia sido distinguido, entre as
quais, a mais alta condecoração militar portuguesa, a Ordem da Torre e Espada de Valor,
Lealdade e Mérito, que lhe fora atribuída por
actos heróicos praticados na Primeira Guerra
Mundial, algures em França.
Por mero acaso, procurando saber como se
comportava no exame de Fisiologia um colega, mais novo que eu no curso – dotado de
grande inteligência, mas inseguro e emocionalmente instável – pude assistir, e fi-lo com
inegável curiosidade, ao exame do Senhor
Coronel.
O examinador principal era o Professor titular
da cadeira, Doutor Afonso Guimarães, Mestre

sabedor e notável expositor, de trato um tanto
distante mas humano e criterioso na apreciação e classificação dos alunos. Iniciara a sua
carreira como prestigiado investigador no laboratório de Henry Dale, na fase em que este e
Otto Lewi avançavam espectacularmente no
conhecimento dos mediadores químicos dos
sistemas simpático e parassimpático, abrindo
o importante e promissor capítulo da Neuro-Bioquímica, o que valeu a ambos a atribuição do Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia.
Quando chegou a sua vez de ser examinado,
o Senhor Coronel sentou-se serenamente na
frente do Prof. Afonso Guimarães que iniciou
o diálogo com este aluno sui generis perguntando-lhe o que pensava da cadeira de
Fisiologia e da forma como as aulas tinham
sido ministradas, entabulando-se assim uma
conversa amena e cordial, até que o Professor Guimarães lhe começou a fazer algumas
perguntas, vagas e genéricas, às quais o Senhor Coronel ia respondendo com conhecimentos que mais pareciam oriundos das Selecções do Readers’Digest – ainda não havia
Internet nessa altura – do que dos tratados de

Fisiologia. Respostas que o Prof. Afonso Guimarães ia aceitando, num tom benevolente
e com afável serenidade, até que, já no termo
habitual do interrogatório, o Prof. Afonso
Guimarães, após uma pausa, interpelou o vetusto aluno da seguinte forma:
– O Senhor Coronel dá-me a sua palavra de
honra que nunca exercerá clínica?
Resposta imediata do Coronel, com o ar calmo
e desprendido que o caracterizava:
– Oh, Senhor Professor, clínica só se for no
além…
Terminados os exames, na pauta apareceu
a classificação do Senhor Coronel: 10 valores.
Francisco do Carmo Pacheco

n
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O
desporto
que não
conhece
idades
Mais do que uma actividade física ou desportiva, a equitação é um modo de estar
que cruza gerações. Médicos jovens, menos

jovens e aspirantes encontram neste meio

uma forma de compensarem a voracidade

dos dias e usufruírem de tempo para si pró-

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto

prios e para os seus familiares.

S

oa a lugar-comum dizer que a equitação
é uma actividade dos oito aos 80. Na verdade, segundo nos explicaram, a idade
para a iniciação rondará os seis anos de
idade e a máxima dificilmente ultrapassará os 70.
Mas neste longo intervalo, quase tudo é permitido.
Albano Cardoso, médico portuense, é a prova de
que nunca é tarde para começar esta prática desportiva. Aos 58 anos, inscreveu-se na escola do Centro Hípico do Porto e Matosinhos (CHPM), dando
o passo que há muito desejava e que o “vício do
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Luciana Brás Ferreira

Albano Cardoso

“Abstraio-me
totalmente
quando
estou com os
cavalos”

trabalho” foi adiando sine die.
“Era um mundo que me suscitava interesse e que, desde
sempre, despertou a minha
imaginação. A imagem do cavaleiro transmite-me beleza,
bem-estar, serenidade, sobretudo quando se vê concursos
hípicos e a falsa facilidade com
que as pessoas fazem os saltos.
A própria relação entre o cavaleiro e o cavalo é fascinante”.
Adoptar a equitação foi uma
das iniciativas tomadas por
Albano Cardoso quando, há
cerca de um ano atrás, decidiu premiar-se a si próprio
com mais lazer e tempo-livre.
A dedicação tem sido intensa e os resultados foram surpreendentes até para o médico. “Tenho-me surpreendido imenso. A evolução que registei,
para uma pessoa da minha idade, acho que não é
má”, sublinha, com a segurança de quem partiu do

nível básico de aprendizagem (Sela 1) e, em poucos
meses, chegou ao nível imediatamente inferior ao
máximo (Sela 3). “Pelas críticas que me vão fazendo
acho que tenho evoluído com alguma facilidade”,
acrescenta, confessando também que à medida que
vai subindo o nível tem “a consciência de que há
que dar passos atrás e repreender princípios básicos
que não estão tão bem aferidos”.
Do ponto de vista pessoal, Albano Cardoso não
podia estar mais contente com os resultados desta
experiência, confessando que a equitação é uma óptima fonte de relaxamento. “Abstraio-me totalmente
quando estou com os cavalos. As pessoas ficam um
pouco admiradas quando digo que se consegue
relaxar em cima de um cavalo, mas isso é mais um
incentivo para continuar. Quanto
mais queremos evoluir, mais relaxados temos de estar em cima do
cavalo e deixar que ele faça aquilo
que está preparado para fazer de
forma espontânea. É o que eu designo por relaxar em movimento”.
O entusiasmo natural do médico
tem também a ver com o convívio
que estabelece no Centro Hípico
e lhe proporciona um verdadeiro
encontro multi-geracional. “Há
um espírito de familiaridade e esse
aspecto heterógeno das idades.
Lidar com jovens é interessante
porque me obriga a descer um bocadinho à idade deles”.

Ultrapassar
o receio inicial
Uma das jovens que se cruzam com Albano Cardoso nos corredores do CHP é Luciana Brás Ferreira. A estudante de Medicina, apesar de sempre
ter sentido o apelo da equitação e dos cavalos, não
foi propriamente um caso de iniciação precoce na
modalidade. “Não tinha nenhum antecedente familiar e foi, até, com alguma resistência da parte
dos meus pais que iniciei este desporto”, justifica a
aluna da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP) que terá convencido de tal forma
os progenitores que, hoje, a própria mãe também
frequenta as aulas de equitação.
Para a futura médica, praticar equitação “não requer
capacidades particulares”. Basta gosto, empenho e
apreço pelo cavalo. “Tal como todos os desportos,
vai-se evoluindo com o tempo e a prática. No início,
é preciso vencer o receio de lidar com animais muito
maiores do que nós, mas, depois de ultrapassada essa
barreira, começamos a confiar e a sentir empatia”.

Lazer

Alexandre Figueiredo
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“…apesar da
imponência,
os cavalos são
dóceis e cria-se
com eles
uma ligação
bastante
fácil”.

ao CHPM “sempre que tem tempo livre”. “É uma
parte indispensável do meu dia-a-dia”, assume.
Alexandre Figueiredo tem várias pessoas na família
que estão ligadas ao meio, no entanto só recentemente assumiu a experiência de montar a cavalo.
Tudo começou, assume, por ser “um bom programa
para o fim-de-semana em família”, encontrando no
CHPM o espaço ideal para o fazer. “É agradável,
permite-nos contactar com os animais e evoluir na
actividade. Há uma ligação brutal com os cavalos e
tornou-se num programa super apetecível”, constata o médico anestesista.
As sensações que a equitação provoca no também
dirigente do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos são, em tudo, semelhantes às dos colegas. “É a ligação
ao cavalo, o saber interpretar o
seu movimento e saber controlá-lo”, especifica, garantindo que
enquanto actividade desportiva,
é muito mais exigente do que inicialmente pensava. “Não só em
termos de flexibilidade e equilíbrio, mas também de resistência
física. Por outro lado, temos uma
ligação com um ser vivo a que
não estamos habituados, porque
se trata de um animal de grande
porte. Estamos habituados aos pequenos animais domésticos, mas,
apesar da imponência, os cavalos
são dóceis e cria-se com eles uma
ligação bastante fácil”.
Enquanto médico, Alexandre Figueiredo recomenda vivamente
esta actividade, como escape de
um quotidiano agitado. “Os médicos têm horários muito descontrolados e criar estes ambientes
descontraídos, em família, é importante. Conseguimos juntar os
dois lados: o aspecto desportivo
e o aspecto familiar. É excelente”.

Primeiros
passos
Praticante há cerca de cinco anos, Luciana refere
que o factor que mais aprecia na equitação é a cumplicidade com o cavalo e a interacção que estabelece
com ele. “Os cavalos sentem tudo o que nós transmitimos, como o medo ou a ansiedade, e também
se acalmam quando nós transmitimos confiança.
Da mesma forma, nós percebemos quando estão receosos ou mais excitados. É isto que torna este desporto tão gratificante para mim”. Luciana Brás Ferreira concilia dois dias de aulas de equitação com os
anfiteatros da FMUP, mas confessa que dá um salto

A iniciação à arte de montar a
cavalo não requer aptidões especiais (ver caixa), nem determina,
como já percebemos, limites de idade. Rita Wieser,
responsável pela escola de equitação do CHPM,
esclarece que se pode começar “a partir dos seis
anos”, mas também em idade adulta como acontece
com frequência. “Por uma ou outra razão, há muitas
pessoas que não tiveram oportunidade de experimentar numa idade mais convencional e que hoje
estão predispostas a fazê-lo. Temos muitos adultos,
alguns até já reformados da sua profissão, que estão
a começar a montar e a atingir níveis elevados”,
sublinha.
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A escola do CHPM promove aulas de iniciação,
em Sela 1, até ao nível reconhecido pela Federação
Equestre Portuguesa com licença de praticante. De
acordo com o nível atingido, os alunos poderão ter
cargas horárias diferenciadas, com a possibilidade,
segundo Rita Wieser, de terem aulas particulares.
“Coloca-se essa necessidade quando os alunos querem entrar em provas ou quando estão preparados
para fazer um trabalho mais individual”, justifica.

Francisco Belo

Condições especiais
para médicos
Os médicos filiados na Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM) e os seus familiares vão ter oportunidade de praticar esta modalidade de uma forma mais simples, em resultado
de um protocolo que a instituição estabeleceu com
o CHPM. Esta parceria tem como vantagem essencial a entrada imediata no clube através da isenção
da jóia de inscrição, cujo preço de tabela ronda os
1500 euros.
Alexandre Figueiredo enquadra esta iniciativa
numa intenção da actual direcção da SRNOM facultar aos médicos “um conjunto de actividades
não directamente relacionadas com a Medicina e
cujo objectivo é criar oportunidades de bem-estar,
desporto e lazer”. “Através de uma relação próxima
com o CHPM conseguimos
condições óptimas para que
as pessoas que não estão
ainda ligadas à equitação
possam vir aprender e aqueles que já fazem equitação e
que já estão ligados aos cavalos possam ter condições privilegiadas dentro do clube”,
acrescentou o dirigente.
Membro da direcção do
CHPM, Francisco Belo considera curiosa a associação entra as duas instituições uma
vez que, constatou, existem
muitos médicos praticantes
de equitação e, acrescentou,
“filhos de médicos que fazem
competição com excelentes
resultados”. Para o responsável do CHPM este protocolo
“é um bom ponto de partida”
para que mais clínicos se juntem ao segundo clube hípico
mais antigo do país e ajudem ao seu crescimento. O
divertimento será garantido
assegura: “As pessoas têm
uma ligação e uma apetência natural para esta prática.
Francamente nunca conheci
alguém na vida que não gostasse de cavalos”.

PROTOCOLO

SRNOM e
Centro Hípico do Porto e Matosinhos
entrada directa
isenção de jóia de inscrição
desconto na escola de Equitação*
serviços do chpm: escola de equitação, picadeiros cobertos,
pistas de obstáculos, boxes, associação de equiterapêutica.
* 10% de desconto a todos os médicos e filhos na compra de blocos de aulas de equitação.

Aprender a Montar
1. Aspectos iniciais

Para aprender a montar é fundamental ter um bom
professor, um cavalo adequado e um ambiente seguro.
Factores como a idade, experiência, capacidade física,
entre outros, não são incapacitantes para a prática.

2. Escolher uma escola

Avalie as possibilidades, visite as instalações e assista
a uma aula de iniciação. Tenha em atenção alguns detalhes: aparência e boa forma dos cavalos; limpeza das
cavalariças, arreios, equipamentos; estado geral dos
estábulos, vedações e campos; acessibilidade dos funcionários e professores.

3. Equipamento

Segurança e conforto são características essenciais.
Terá de usar uma protecção para a cabeça (o “toque”),
calçado seguro (botas de borracha são solução menos
dispendiosa) e calções próprios para montar. Poderá
adquirir um colete de protecção quando iniciar o salto
de obstáculos.

4. As primeiras lições

As primeiras aulas devem ser individuais, podendo mais
tarde ter lições em grupo, onde tirará mais proveito.
Desvalorize as inseguranças (quedas, falta de controlo, etc.), uma vez que o professor estará sempre no
controlo, conduzi-lo-á por uma guia. Concentre-se e
adapte-se ao movimento do cavalo. Pratique uma vez
por semana.

5. Comunicar com os cavalos

A postura em cima do cavalo é muito importante para
que consiga dar-lhe indicações com o assento, as pernas, as mãos e também a voz. A primeira coisa a aprender é manter o equilíbrio a passo, depois a trote e em
seguida o galope. Pode ter em conta os seguintes conselhos: não olhe para baixo mas sempre para onde quer
ir; não sustenha a respiração; ao segurar as rédeas seja
firme mas não aperte; ao trotar ou galopar tente captar
o movimento com a cintura.

6. Compreender a mentalidade do cavalo

Para aumentar a sua confiança tente aprender a lidar
com os cavalos: limpe e aparelhe-os ao mesmo tempo
que fala com eles calmamente; evite os gestos bruscos
e sons fortes; não olhe directamente nos olhos porque
a tendência é afastarem-se.

7. Progressos

Não desista quando se deparar com os primeiros obstáculos e procure o professor sempre que precisar. Após
a aprendizagem básica deverá montar em recinto fechado, com pontos de referência que ajudarão a circular. Junte-se a um grupo para fazer aulas em campo
aberto, após ter conseguido andar a passo, trote e galope com segurança.
Informação recolhida em www.tudosobrecavalos.com
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n■DECRETO-LEI 266-D/2012 de 31.12.2012 do Ministério da Saúde. Altera (primeira alteração)
os Decretos-Leis 176/2009, de 4 de agosto, e
177/2009, de 4 de agosto, estabelecendo regras
de organização do tempo de trabalho médico e
de transição dos trabalhadores médicos já integrados na carreira especial médica para o regime
de trabalho que corresponde a 40 horas semanais e definido as áreas de exercício profissional
da carreira especial médica.
[DR-1.ª Série, n.º 252-2ºSupl, de 31.12.2012, pág. 7424-(270)].

n■LEI 66-B/2012 de 31.12.2012 – Orçamento do
Estado para o ano de 2013 – inclui diversas disposições que interessam particularmente aos
médicos (nomeadamente, aplicação de regimes
laborais especiais na saúde; regime de mobilidade de profissionais de saúde; organização do
tempo de trabalho e alteração de regimes de
trabalho no âmbito do SNS). Conferir na caixa
ao lado.
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n■DESPACHO 16351/2012 de 24.12.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Cria um grupo de
trabalho para avaliar possíveis causas de diminuição de transplantações de órgãos em Portugal e propor medidas corretivas.
[DR-2.ª Série, n.º 248, de 24.12.2012, pág. 40490].

n■DECRETO REGULAMENTAR 51-A/2012 de
31.12.2012 do Ministério da Saúde. Procede à
identificação dos níveis remuneratórios da tabela remuneratória dos trabalhadores médicos
integrados na carreira especial médica, cuja relação jurídica de emprego público seja constituída por contrato de trabalho em funções públicas, sujeitos ao regime de 40 horas semanais.

[DR-1.ª Série, n.º 252-2ºSupl, de 31.12.2012, pág. 7424-(278)].

n■DESPACHO 16352/2012 de 24.12.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Cria a Plataforma
de Especialistas em Entomologia Médica e
Saúde Pública, no âmbito da prevenção e controlo de doenças humanas de transmissão vetorial.
[DR-2.ª Série, n.º 248, de 24.12.2012, pág. 40490].

n■DESPACHO 16208/2012 de 20.12.2012 do Ministério das Finanças. Fixa o número de vagas
para frequência do ano comum, para ingresso
no internato médico em 2013.
[DR-2.ª Série, n.º 246, de 20.12.2012, pág. 40212].

n■DESPACHO 16635-C/2012 de 31.12.2012 do Secretário de Estado do Orçamento-Ministério
das Finanças. Autoriza o Instituto da Segurança
Social, IP e as Administrações Regionais de
Saúde, IP, a assumir os compromissos plurianuais no âmbito dos contratos-programa celebrados e renovados durante o ano de 2012.

[DR-2.ª Série, n.º 252-Supl, de 31.12.2012, pág. 41180-(6)].

n■DESPACHO 16525/2012 de 28.12.2012 do Instituto Português do Sangue e da Transplantação-Ministério da Saúde. Determina a constituição
de uma Comissão para o Acompanhamento e
Desenvolvimento da Doação e Transplantação
à qual cabe prestar apoio técnico especializado
ao conselho diretivo do Instituto Português do
Sangue e da Transplantação, I. P., de acordo com
as suas necessidades específicas.
[DR-2.ª Série, n.º 251, de 28.12.2012, pág. 40946].

n■DESPACHO 16401/2012 de 26.12.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece as competências dos técnicos de ambulância de emergência (TAE), profissionais do Instituto Nacional
de Emergência Médica IP (INEM), que atuam no
âmbito da emergência médica extra-hospitalar.

[DR-2.ª Série, n.º 249, de 26.12.2012, pág. 40554].

n■PORTARIA 411-A/2012 de 14.12.2012 do Ministério da Saúde. Suspende a aplicação do disposto nos n.º 1 do artigo 5.º e n.º 1 do artigo 6.º
da Portaria n.º 4/2012, de 2 de janeiro no que se
refere aos prazos estabelecidos para efeitos da
revisão anual de preços de medicamentos para
o ano de 2013.
[DR-1.ª Série, n.º 242-Supl, de 14.12.2012, pág. 7072-(2)].

n■PORTARIA 407/2012 de 14.12.2012 do Ministério das Finanças. Cria o Fundo de Gestão das
Contribuições Especiais da Indústria Farmacêutica para a Estabilização do Serviço Nacional de
Saúde para o Mercado Ambulatório e o Fundo
de Gestão das Contribuições Especiais da Indústria Farmacêutica para a Estabilização do Serviço
Nacional de Saúde para o Mercado Hospitalar.
[DR-1.ª Série, n.º 242, de 14.12.2012, pág. 7024].

n■PORTARIA 406/2012 de 12.12.2012 do Ministério da Saúde. Define o procedimento de
compensação das administrações regionais
da saúde (ARS), pela Entidade Reguladora da
Saúde (ERS), relativamente às taxas cobradas no
âmbito do licenciamento das unidades privadas
de saúde.
[DR-1.ª Série, n.º 240, de 12.12.2012, de pág. 6995].
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n■DESPACHO 15700/2012 de 10.12.2012 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério do Saúde. Aprova os modelos de receita médica, no âmbito da regulamentação
da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio.

[DR-2.ª Série, n.º 238, de 10.12.2012, pág. 39247].

n■ACORDO COLECTIVO DE TRABALHO 5/2012
de 07.12.2012 da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público-Ministério das
Finanças. Publica o Acordo Coletivo de Trabalho
da carreira especial médica, entre as entidades
empregadoras públicas e o Sindicato Independente dos Médicos e o Sindicato dos Médicos
da Zona Sul.
[DR-2.ª Série, n.º 237, de 07.12.2012, pág. 39153].

n■DESPACHO 15629/2012 de 07.12.2012 do Ministério da Saúde. Cria um grupo de trabalho
no âmbito do combate às irregularidades praticadas nas áreas do medicamento e dos Meios
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
(MCDT).

[DR-2.ª Série, n.º 237, de 07.12.2012, pág. 39081].

n■DESPACHO 15630/2012 de 07.12.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde*. Identifica como carenciadas as especialidades médicas e respetivos estabelecimentos,
com vista à abertura de procedimentos concursais para celebração de contrato individual de
trabalho por tempo indeterminado, relativamente aos médicos que concluíram a respetiva
formação médica especializada na 2.ª época de
2012.

[DR-2.ª Série, n.º 237, de 07.12.2012, pág. 39082].

*Retificado pela DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 1633-A/2012 de 27.12.2012 do Secretário de
Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
[DR-2.ª Série, n.º 250-2ºSupl, de 27.12.2012, pág. 40886-(12)].

n■DESPACHO 15427/2012 de 04.12.2012 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 anestésicos e relaxantes musculares.
[DR-2.ª Série, n.º 234, de 04.12.2012, pág. 38685].

n■DESPACHO 15371/2012 de 03.12.2012 do Secretário de Estado a Saúde-Ministério da Saúde.
Estabelece disposições relativas à aquisição de
dispositivos médicos objeto de codificação pelo
INFARMED, pelos serviços e estabelecimentos
do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

[DR-2.ª Série, n.º 233, de 03.12.2012, pág. 38505].

n■RESOLUÇÃO 140/2012 de 30.11.2012 da Assembleia da República. Designa os elementos
eleitos pela Assembleia da República para o
Conselho Nacional de Procriação Medicamente
Assistida.
[DR-1.ª Série, n.º 232, de 30.11.2012, pág. 6835].
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n■DECLARAÇÃO 11/2012 de 30.11.2012 da Assembleia da República. Declara a designação
de quatro personalidades para integrarem o
Conselho Nacional de Procriação Medicamente
Assistida.
[DR-1.ª Série, n.º 232, de 30.11.2012, pág. 6835].

n■DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 67/2012 de
23.11.2012 da Presidência do Conselho de Ministros. Retifica a Portaria 290/2012, de 24 de
setembro, que 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 227, de 23.11.2012, pág. 6723].

n■DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 68/2012 de
23.11.2012 da Presidência do Conselho de Ministros. Retifica a Portaria n.º 291/2012, de 24
de setembro, que 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.
n■DESPACHO 15342/2012 de 30.11.2012 do Ministério da Saúde. Estabelece a composição da
Comissão Tripartida constituída no âmbito do
acordo assinado entre Ministério da Saúde, o
Ministério das Finanças e os Sindicatos Médicos
- Federação Nacional do Médicos e Sindicato Independente dos Médicos, para a reestruturação
da organização do trabalho médico no Serviço
Nacional de Saúde.

[DR-2.ª Série, n.º 232, de 30.11.2012, pág. 38431].

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1787/2012 de
29.11.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Torna pública a
designação da Dr.ª Urbana Maria Cavadas Paulo
como Presidente do Conselho Clínico do ACES
do Grande Porto VIII - Espinho/Gaia.
[DR-2.ª Série, n.º 231, de 29.11.2012, pág. 38295].

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1788/2012 de
29.11.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Torna pública
a designação de Emídio Luís Carvalho Morais
como Vogal do Conselho Clínico do ACES do Cavado III - Barcelos/Esposende.
[DR-2.ª Série, n.º 231, de 29.11.2012, pág. 38295].

n■DESPACHO 15264/2012 de 28.11.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Estabelece disposições referentes ao sistema informático FHS - Faturação Hospitalar às
Seguradoras, a adotar pelos estabelecimentos
e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

[DR-2.ª Série, n.º 230, de 28.11.2012, pág. 38208].

n■DECRETO-LEI 253/2012 de 27.11.2012 do Ministério da Saúde. Altera (quarta alteração)
o Dec-Lei 28/2008, de 22 de fevereiro, relativo
à criação, estruturação e funcionamento dos
agrupamentos de centros de saúde do Serviço
Nacional de Saúde, no que respeita ao critério
geodemográfico da sua implantação, à designação dos diretores executivos e à composição
dos conselhos clínicos e de saúde e procede à
sua republicação.

[DR-1.ª Série, n.º 229, de 27.11.2012, pág. 6757].

[DR-1.ª Série, n.º 227, de 23.11.2012, pág. 6723].

n■PORTARIA 381/2012 de 22.11.2012 do Ministério da Saúde. Altera (primeira alteração) o Regulamento do Programa de Tratamento Cirúrgico
da Obesidade (PTCO), aprovado pela Portaria n.º
1454/2009, de 29 de dezembro.
[DR-1.ª Série, n.º 226, de 22.11.2012, pág. 6715].

n■RESOLUÇÃO 43/2012 de 21.11.2012 da Presidência do Conselho de Ministros. Nomeia
Álvaro José Barbosa Moreira da Silva e Nuno
Francisco Sá e Melo de Castro Marques para os
cargos de vogais do conselho diretivo da Entidade Reguladora da Saúde.

n■DECRETO-LEI 244/2012 de 09.11.2012 do Ministério da Saúde. Altera (quinta alteração) o
Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro,
modificando o regime jurídico e os estatutos
aplicáveis às unidades de saúde com a natureza
de entidades públicas empresariais abrangidas
pelo mesmo diploma e procede à respetiva republicação.

[DR-1.ª Série, n.º 217, de 09.11.2012, pág. 6500].

n■DECRETO-LEI 245/2012 de 09.11.2012 do Ministério da Saúde. Altera (quarta alteração) o
Dec.-Lei 189/2008, de 24 de setembro, que estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal, transpondo a
Diretiva n.º 2011/84/UE, do Conselho, de 20 de
setembro, que altera a Diretiva n.º 76/768/CEE,
do Conselho, de 27 de julho, relativa a produtos
cosméticos, a fim de adaptar o seu anexo III aos
progressos técnicos.
[DR-1.ª Série, n.º 217, de 09.11.2012, pág. 6515].

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1559/2012 de
06.11.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Designa os vogais do conselho clínico do ACES do Tâmega III
- Vale do Sousa Norte.
[DR-2.ª Série, n.º 214, de 06.11.2012, pág. 36369].

[DR-2.ª Série, n.º 225, de 21.11.2012, pág. 37651].

n■DESPACHO 14884/2012 de 21.11.2012 do Instituto Português do Desporto e Juventude-Presidência do Conselho de Ministros. Aprova os
procedimentos inerentes ao sistema de autorização de utilização terapêutica de substâncias e
métodos proibidos para o ano de 2013.
[DR-2.ª Série, n.º 225, de 21.11.2012, pág. 37660].

n■PORTARIA 376/2012 de 19.11.2012 do Ministério da Saúde. Atualiza o programa de formação
da área de especialização de Neurologia, constante do anexo à presente portaria, da qual faz
parte integrante.
[DR-1.ª Série, n.º 223, de 19.11.2012, pág. 6658].

n■DESPACHO 14710/2012 de 16.11.2012 do Ministério da Defesa Nacional. Cria uma equipa
técnica que tem como objetivo estudar e propor medidas de racionalização e concentração
do abastecimento sanitário militar num único
organismo do Sistema de Saúde Militar bem
como rever o enquadramento do Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
(LMPQF).

[DR-2.ª Série, n.º 222, de 16.11.2012, pág. 37243].

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1560/2012 de
06.11.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Designa o presidente do conselho clínico do ACES do Cávado
II - Gerês/Cabreira.
[DR-2.ª Série, n.º 214, de 06.11.2012, pág. 36370].

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1561/2012 de
06.11.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Torna público ter
o Conselho Diretivo da Administração Regional
de Saúde do Norte, I.P. (ARS do Norte, IP), deliberado, em reunião de 9 de outubro de 2012, designar o Dr. António Luís de Castro Pereira como
Presidente do Conselho Clínico do ACES de Entre
Douro e Vouga I - Feira/Arouca.
[DR-2.ª Série, n.º 214, de 06.11.2012, pág. 36370].
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n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1562/2012 de
06.11.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Torna público ter
o conselho diretivo da Administração Regional
de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte I.P.), deliberado, em reunião de 11 de maio de 2012, designar
vogais para os conselhos clínicos dos diversos
Agrupamentos de Centros de Saúde na sua dependência.

[DR-2.ª Série, n.º 214, de 06.11.2012, pág. 36370].

n■DESPACHO 633/2012 de 31.10.2012 do Ministério das Finanças. Autoriza a Administração
Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.),
a assumir em 2012 o encargo com o contrato-programa com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS, E. P. E.), para vigorar
em 2013, relativo aos sistemas de informação
e comunicação do Serviço Nacional de Saúde,
bem como do sistema de compras da saúde.

[DR-2.ª Série, n.º 211, de 31.10.2012, pág. 35902].

n■DESPACHO 14094/2012 de 30.10.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Altera o despacho 8599/2009, de 26 de
março, que definiu as condições a que obedece a
comparticipação de medicamentos destinados
ao tratamento da esclerose lateral amiotrófica
(ELA).
[DR-2.ª Série, n.º 210, de 30.10.2012, pág. 35774].

n■PORTARIA 352/2012 de 30.10.2012 do Ministério da Saúde*. Regulamenta o procedimento
de licenciamento e de atribuição de alvará a
novas farmácias, bem como a transferência da
localização de farmácias e o averbamento no
alvará.

[DR-1.ª Série, n.º 210, de 30.10.2012, pág. 6253].

*Retificada pela DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 79/2012 de 26.12.2012 da Presidência do
Conselho de Ministros.
[DR-1.ª Série, n.º 249, de 26.12.2012, pág. 7252].

n■DESPACHO 14240/2012 de 02.11.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Determina o início
do período experimental de utilização do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito
(SICO).
[DR-2.ª Série, n.º 212, de 02.11.2012, pág. 36133].

n■DESPACHO 14241/2012 de 02.11.2012 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 ostomia de eliminação.
[DR-2.ª Série, n.º 212, de 02.11.2012, pág. 36133].

n■DESPACHO 14242/2012 de 02.11.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Altera o Despacho n.º 18419/2010, de 13
de dezembro, que definiu as condições de dispensa e utilização de medicamentos prescritos
a doentes com artrite reumatoide, espondilite
anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas.
[DR-2.ª Série, n.º 212, de 02.11.2012, pág. 36137].

n■PORTARIA 359/2012 de 31.10.2012 do Ministério da Saúde. Fixa as normas regulamentares
necessárias à repartição dos resultados líquidos
de exploração dos jogos sociais explorados pela
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa atribuídos
ao Ministério da Saúde, para o ano de 2013.
[DR-1.ª Série, n.º 211, de 31.10.2012, pág. 6297].

n■DESPACHO 14041/2012 de 29.10.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Determina que o
Centro de Orientação de Doentes Urgentes é
uma estrutura de coordenação operacional centralizada de toda a atividade do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).
[DR-2.ª Série, n.º 209, de 29.10.2012, pág. 35544].

n■DESPACHO 13976/2012 de 26.10.2012 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 Estimulantes da Eritropoiese.

[DR-2.ª Série, n.º 208, de 26.10.2012, pág. 35369].

n■DESPACHO 13901/2012 de 25.10.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Estabelece que os dados relativos à
prescrição de medicamentos dispensados em
farmácias comunitárias, que tenham sido prescritos no âmbito da medicina privada e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, deverão ser comunicados aos respetivos prescritores.

[DR-2.ª Série, n.º 207, de 25.10.2012, pág. 35151].

n■DESPACHO 13902/2012 de 25.10.2012 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 seringas,
agulhas e contentores.

[DR-2.ª Série, n.º 207, de 25.10.2012, pág. 35152].

n■PORTARIA 340/2012 de 25.10.2012 do Ministério da Saúde. Regula os mecanismos de
avaliação e controlo no âmbito da prescrição e
dispensa de medicamentos, cria as Comissões
de Farmácia e Terapêutica de cada Administração Regional de Saúde (CFT-ARS) e estabelece
as respetivas atribuições, composição e funcionamento.
[DR-1.ª Série, n.º 207, de 25.10.2012, pág. 6038].

n■DESPACHO 13795/2012 de 24.10.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece os critérios e procedimentos de organização das listas
de utentes nos Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACES).
[DR-2.ª Série, n.º 206, de 24.10.2012, pág. 34974].

n■DESPACHO 13794/2012 de 24.10.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Define outros
meios de emergência médica pré-hospitalar do
INEM, I. P., para além dos definidos no despacho
n.º 14898/2011, de 3 de novembro de 2011.
[DR-2.ª Série, n.º 206, de 24.10.2012, pág. 34973].

n■DESPACHO 13796/2012 de 24.10.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Altera o despacho n.º 10910/2009, de 29
de abril, que definiu as condições de dispensa e
utilização de medicamentos para o tratamento
da infertilidade, em especial os da procriação
medicamente assistida.
[DR-2.ª Série, n.º 206, de 24.10.2012, pág. 34975].

n■PORTARIA 334/2012 de 23.10.2012 do Ministério da Justiça. Aprova os modelos de certificado
de óbito e de certificado de óbito fetal e neonatal e os modelos de boletim de informação clínica e do formulário eletrónico para introdução
dos dados resultantes de autópsia clínica, de autópsia médico-legal ou de perícia médico-legal a
ela associada.

[DR-1.ª Série, n.º 205, de 23.10.2012, pág. 5976].

n■DESPACHO 13719-C/2012 de 23.10.2012 do Ministério da Saúde. Designa o licenciado Carlos
Alberto Gomes Dias Guimarães para o cargo de
diretor executivo do Agrupamento de Centros
de Saúde do Alto Ave.

[DR-2.ª Série, n.º 205-Supl, de 23.10.2012, pág. 34916-(2)].

n■DESPACHO 13719-D/2012 de 23.10.2012 do Ministério da Saúde. Designa a licenciada Maria
Luísa Nunes Guerra Fontes Ferreira da Silva para
o cargo de diretor executivo do Agrupamento
de Centros de Saúde do Grande Porto III.
[DR-2.ª Série, n.º 205-Supl, de 23.10.2012, pág. 34916-(3)].

n■DESPACHO 13719-E/2012 de 23.10.2012 do
Ministério da Saúde. Designa a licenciada Ana
Maria Fernandes Tato Aguiar para o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de
Saúde do Grande Porto I - Santo Tirso/Trofa. Publica em anexo a súmula curricular da nomeada.
[DR-2.ª Série, n.º 205-Supl, de 23.10.2012, pág. 34916-(3)].
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n■PORTARIA 329/2012 de 22.10.2012 do Ministério da Administração Interna. Cria uma plataforma disponível na Internet, através de uma
ligação segura (https) e mediante a atribuição
de perfis de acesso por parte da entidade responsável pelo tratamento da base de dados para
o acesso ao Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO).
[DR-1.ª Série, n.º 204, de 22.10.2012, pág. 5946].

n■PORTARIA 330/2012 de 22.10.2012 do Ministério da Administração Interna. Aprova e publica em anexo o modelo de guia de transporte
para efeitos de remoção e transporte do cadáver e o modelo de boletim de óbito, a disponibilizar eletronicamente através do Sistema de
Informação dos Certificados de Óbito (SICO).
[DR-1.ª Série, n.º 204, de 22.10.2012, pág. 5947].

n■PORTARIA 331/2012 de 22.10.2012 do Ministério da Justiça. Define os termos de transmissão
eletrónica de dados ao Ministério Público através de mecanismos automáticos de interoperabilidade das informações registadas no Sistema
de Informação dos Certificados de Óbito (SICO).
[DR-1.ª Série, n.º 204, de 22.10.2012, pág. 5948].

n■DESPACHO 13654/2012 de 22.10.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Altera o despacho 11728/2004, de 15 de
junho, que definiu as condições de dispensa e
utilização de medicamentos para o tratamento
da esclerose múltipla.
[DR-2.ª Série, n.º 204, de 22.10.2012, pág. 34805].

n■DESPACHO 13500/2012 de 17.10.2012 do Secretário de Estado da Administração Pública-Ministério das Finanças. Designa os representantes das entidades empregadoras públicas
na comissão paritária constituída no âmbito
do Acordo Coletivo da Carreira Especial Médica
(ACCE).

n■DESPACHO 13380/2012 de 12.10.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Determina procedimentos no âmbito de
convenções de âmbito nacional celebradas pelo
Ministério da Saúde.
[DR-2.ª Série, n.º 198, de 12.10.2012, pág. 34061].

n■DESPACHO 13382/2012 de 12.10.2012 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Determina que a prescrição de medicamentos, para dispensa em regime de ambulatório pelas farmácias hospitalares, é obrigatoriamente realizada através de sistemas de
prescrição eletrónica.
[DR-2.ª Série, n.º 198, de 12.10.2012, pág. 34061].

n■DESPACHO 13381/2012 de 12.10.2012 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Determina algumas disposições referentes à
utilização dos modelos de vinhetas, aprovados
em anexo à Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio.
[DR-2.ª Série, n.º 198, de 12.10.2012, pág. 34061].

n■PORTARIA 316/2012 de 11.10.2012 do Ministério da Saúde. Atualiza o Programa de formação
da área de especialização de Patologia Clínica.
[DR-1.ª Série, n.º 197, de 11.10.2012, pág. 5646].

n■DESPACHO 13332/2012 de 11.10.2012 do Ministério da Administração Interna. Designa, para
integrarem a comissão técnico-científica do
Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.,
os representantes da Direção-Geral de Saúde,
de cada uma das Administrações Regionais de
Saúde, I. P., da Autoridade Nacional de Proteção Civil e duas personalidades de reconhecido
mérito técnico científico na área da emergência
médica.

[DR-2.ª Série, n.º 197, de 11.10.2012, pág. 33898].

[DR-2.ª Série, n.º 2012, de 17.10.2012, pág. 34486].

n■DESPACHO 13379/2012 de 12.10.2012 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 anti-infecciosos, exceto antivíricos
e antifúngicos.
[DR-2.ª Série, n.º 198, de 12.10.2012, pág. 34057].

(Nota: ver também DESPACHO 13383/2012 de 12.10.2012 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. [DR-2.ª Série, n.º
198, de 12.10.2012, pág. 34062].

*Retificada pela DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 62/2012 de 02.11.2012 da Presidência do
Conselho de Ministros.
[DR-1.ª Série, n.º 212, de 02.11.2012, pág. 6302].

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1393/2012 de
09.10.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Cria três unidades orgânicas flexíveis na Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

[DR-2.ª Série, n.º 195, de 09.10.2012, pág. 33703].

n■PORTARIA 307/2012 de 08.10.2012 do Ministério da Saúde. Aprova o programa de formação
da área de especialização de Medicina do Trabalho constante do anexo à presente portaria, da
qual faz parte integrante.

[DR-1.ª Série, n.º 194, de 08.10.2012, pág. 5551].

n■DESPACHO 13126/2012 de 08.10.2012 do Ministério da Defesa Nacional. Determina a criação de uma equipa técnica com os objetivos de
apresentar uma proposta de modelo de formação na área da saúde militar, tendo em conta o
contexto da nova organização do Sistema de
Saúde Militar e avaliar o atual modelo de recrutamento para as áreas da saúde militar e estudar
modalidades alternativas, caso se conclua pela
não adequação do modelo vigente.
n■DESPACHO 12876/2012 de 01.10.2012 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde*. Constitui um
grupo de trabalho a funcionar na dependência
do gabinete do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa,
com o objetivo de analisar as condições de abertura do modelo C de USF, a título experimental,
ao sector social e cooperativo.

[DR-2.ª Série, n.º 2012, de 17.10.2012, pág. 34486].

[DR-2.ª Série, n.º 198, de 12.10.2012, pág. 34063].

[DR-1.ª Série, n.º 196, de 10.10.2012, pág. 5629].

[DR-2.ª Série, n.º 194, de 08.10.2012, pág. 33616].

n■DESPACHO 13501/2012 de 17.10.2012 do Secretário de Estado da Administração Pública-Ministério das Finanças. Designa as representantes das entidades empregadoras públicas
na comissão paritária constituída no âmbito do
acordo coletivo de trabalho para a adaptação
do SIADAP 3 aos trabalhadores integrados na
carreira especial médica.

n■DELIBERAÇÃO-EXTRACTO 1415/2012 de
12.10.2012 da Administração Regional de Saúde
do Norte-Ministério da Saúde. Torna pública
a designação de Júlio Alberto Fernandes Rêgo
como Presidente do Conselho Clínico do ACES
do Grande Porto VII - Porto Oriental.

n■PORTARIA 310/2012 de 10.10.2012 do Presidência do Conselho de Ministros*. Reorganiza
vários agrupamentos de centros de saúde integrados na Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P. e cria os agrupamentos de centros
de saúde (ACES), do Alto Ave - Guimarães/Vizela/Terras de Basto e do Grande Porto III - Maia/
Valongo. Estabelece ainda em anexos, relativamente a cada ACES criado e alterado, respetivamente, a identificação, sede, área geográfica,
centros de saúde abrangidos e respetiva população, bem como os recursos humanos afetos,
identificados por grupo profissional.

[DR-2.ª Série, n.º 190, de 01.10.2012, pág. 33035].

n■PORTARIA 317/2012 de 11.10.2012 do Ministério da Saúde. Atualiza o programa de formação
da área de especialização de Gastrenterologia,
constante do anexo.

[DR-1.ª Série, n.º 197, de 11.10.2012, pág. 5649].

* Foi-lhe introduzido um aditamento através do
DESPACHO 15426/2012 de 04.12.2012 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da Saúde.
[DR-2.ª Série, n.º 234, de 04.12.2012, pág. 38685].
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Agenda

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTÍFICAS
02 OUT Formação, Gestão
e Liderança de Equipas
para Coordenadores
(Médicos) pela USF-AN
03 OUT Formação 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 OUT Exames de
Especialidade de Oftalmologia
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
05, 06, 07 NOV Mostrem 2012
(Jornadas do Internato Médico)

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM

05 NOV Reunião Médica
“Speacher Tour sobre a
área da Psiquiatria”

11 OUT Reunião da Comissão
Consultiva de Actividades
Culturais e de Lazer

08 NOV Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar

24 OUT Segundo Acto Eleitoral
dos Colégios das Especialidades

08, 09, 10 NOV 3.º MGF.
net Talks 2012
13 NOV Reunião da Delegação
do Norte da USF-AN
17 NOV Reunião de Internos
de Neuroradiologia
22,23,24 NOV Congresso Nacional
da Sociedade Portuguesa
de Genética Humana
27, 28, 29 NOV Formação para
Coordenadores e Elementos
do Conselho Técnico em
Trabalho de Equipa
01 DEZ Acção de Formação:
Projecto Consolidar o Presente
a Pensar no Futuro
04, 06 E 11 DEZ Formação para
Profissionais de Saúde dos
Cuidados de Saúde Primários
10 DEZ Conferência de
Imprensa da Associação
Portuguesa de Bioética

26 OUT Sessão “Do Médico para
os Médicos: especificidades que
interessam à generalidade”
– Aumento da esperança
de vida: morreremos mais
tarde, mas dementes?
08 NOV Reunião da
Comissão Consultiva para as
Relações Internacionais
17 NOV Conferência “A Saúde
nos Média: o rigor da Notícia”
29 NOV Reunião do Núcleo
para a Cooperação com
os Países Lusófonos
30 NOV Sessão “Do Médico para
os Médicos: especificidades que
interessam à generalidade”
– A cirurgia estética irá ser
pedida por toda a gente?
28 DEZ Sessão “Do Médico para
os Médicos: especificidades que
interessam à generalidade” –
Estaremos todos condenados
a ter um coração mecânico?

13 DEZ Formação Financiada
para Profissionais das USF
em Auditoria Clínica
14 DEZ Reunião da Comissão
Inter-Hospitalar de Pediatria
do Norte – Casos Clínicos

ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER
Exposições:

15 DEZ Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar

20 A 30 OUT Exposição
de Pintura e Escultura do
Mestre Domingos Oliveira

17 DEZ Formação para Secretários
Clínicos em Comunicação
e Gestão de Contactos

21 OUT A 03 NOV Exposição
colectiva de Fotografia e
Pintura – Portus Cale

Alliance Française de Porto

Simulação de situações em
contexto profissional
Francês geral, especifico e
conversação
Preparação para as
entrevistas de recrutamento

Curso de Francês
para Profissionais de Saúde

No final do curso é emitido
um Certificado da Aliança
Francesa do Porto com o
nível do quadro Europeu
comum de referência para
as línguas (CECRL)
Inscrições abertas todo ano.

01 A 30 NOV Exposição “2
+ 2” – Pintura e Escultura
(Andrés Mérida, Rogério
Abreu) e Fotografia (Nuno
Moura e Ricardo Almeida)
06 A 20 NOV Exposição
de Pintura de Maria
Helena Azevedo Dias
e Fernando Veloso
Concertos e Cinema:
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
10 OUT 3.º Ciclo de cinema
“O Poder, a Mudança e o
Efémero” – Il Gattopardo
de Luchino Visconti
17 OUT 3.º Ciclo de Cinema
“O Poder, a Mudança e o
Efémero” – Kagemusha
de Akira Kurosawa
02 NOV Fitas com Jazz –
Apresentação de filmes
comentados pelo radialista
José Duarte “Belarmino”,
Fernando Lopes, 1964
16 NOV Fitas com Jazz –
Apresentação de filmes
comentados pelo radialista
José Duarte – “Kansas City”,
Robert Altman, 1996
29 NOV Fitas com Jazz –
Apresentação de filmes
comentados pelo radialista
José Duarte – “Bird”,
Clint Eastwood, 1988

MÓDULOS DE 85h

MÓDULOS DE 140h

20h de francês geral,
60h de francês
especifico e
5h de conversação

30h de francês geral,
100h de francês
específico e
10h de conversação

MÓDULOS

PREÇOS

85 Horas

1 x 720€

2 x 360€

3 x 240€

140 Horas

1 x 1.200€

2 x 600€

3 x 400€

MAIS INFORMAÇÕES:

Alliance Française de Porto
Rua de Santa Isabel nº88 – 4050-536 PORTO
Tel: 226 098 616 – 912 554 657
Email: geral.porto@alliancefr.pt
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VAI ACONTECER
12 DEZ Concerto de Natal, com
a actuação vocal da Capella
Duriensis dirigida pelo
maestro Jonathan Ayerst
Outros Eventos:
08 DEZ Festa de Natal, dedicada
aos filhos e netos de médicos
Lançamentos de Livros:
20 OUT Lançamento de Livro
“Infância de Pedras” da autoria
do Mestre Domingos Oliveira
24 NOV Lançamento de
Livro “ Cinquenta Anos de
Vida Literária” da autoria
de Vasco Graça Moura
13 DEZ Lançamento de
Livro “ A Arte do Tempo” da
autoria de Rui Vaz Osório

REUNIÕES CIENTÍFICAS
09 JAN Reunião de Médicos para
debater questões profissionais
10 JAN Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar
11 JAN Reunião da Direcção
da Associação Portuguesa
para o Estudo da Dor
12 JAN Reunião de apresentação
de medicamentos
18 JAN Reunião da Comissão
Inter-Hospitalar de Pediatria
do Norte – Casos Clínicos
18 JAN Sessão de Formação
sobre as funcionalidades
do sistema de registo da
actividade em Procriação
Medicamente Assistida
22 JAN Reunião da Delegação
do Norte da USF-AN
25, 26 JAN 2.º Congresso
Internacional de
Esclerose Múltipla
01, 02 FEV Curso de Terapia
Nutricional no Doente Crítico

Orquestra de Jazz de Matosinhos.
Juramento de Hipócrates 2012.

07 FEV Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar
07 FEV Reunião de actualização
em Hemato-oncologia,
Diagnósticos e Tratamentos de
Síndromes Mielodisplasicos
22 FEV Reunião da Comissão
Inter- Hospitalar de Pediatria
do Norte – Casos Clínicos

“Fitas com Jazz”
1.ª Edição de um original ciclo
de cinema, com a participação
especial de José Duarte.

08 MAR Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar

08, 09 MAR 25.º Encontro
Nacional de Epilepsia
09 MAR Exames de
Especialidade de Angiologia
e Cirurgia Vascular –
Grau Consultor
22 MAR Reunião da Comissão
Inter- Hospitalar de Pediatria
do Norte – Casos Clínicos
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER

22 FEV Lançamento do livro
“A Modernização da Medicina
Portuense nos séculos XIX e XX
– Da sangria aos transplantes”,
da autoria de António Coimbra

Exposições:
01 A 22 FEV Exposição
de Escultura de Óscar
Luís Relva Rodrigues
15 A 28 FEV Exposição de Pintura
e Escultura de Miguel Oliveira
01 A 21 MAR Exposição de
Pintura de Elisabete Sena
e Helena Vilas Boas
Concertos e Cinema:
24 JAN Concerto de Canto
e Piano por Francisco Pina,
Sofia Pina e Pedro Cardoso
Lançamentos de Livros:
19 JAN Lançamento dos livros
“VGM/ O Génio da minha
geração” da autoria de Miguel
Veiga, e “Visto da Margem
Sul do Rio o Porto”, da autoria
de Vasco Graça Moura

27 FEV Lançamento do livro
“Camilo Castelo Branco
– Por Terras de Barroso e
Outros Lugares”, da autoria
de Bento da Cruz
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Benefícios Sociais

Benefícios Sociais acordados com a SRNOM

A SRNOM tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. Na sequência das listas que têm vindo a ser
publicadas (ver números anteriores desta Revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas actualizações, com os respectivos
contactos e taxas de desconto acordadas.
HOTÉIS

Grupo de Hotéis BELVER

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

Hesperia Isla de La Toja
Thermal Spa

Isla De La Toja – Pontevedra
Tel. 0034986730050
www.hesperia.es
descontos entre 10% e 20%,
de acordo com a época*

Hotel D. Luís***

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

Hotel Avenida Palace

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

Santanahotel & Spa****

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

Hotel Convento d’Alter

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

Hotéis D’Ajuda

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

Porto Palácio Congress
Hotel & Spa*****

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

Continental Hotels

www.continentalhotels.eu
descontos especiais*

Choice Hotels

www.choicehotels.com
descontos especiais*
APOIO DOMICILIÁRIO

Cores do Afecto

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

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.

Europcar

Aluguer de automóveis com frota
variada. Serviço 24h de assistência em
Portugal Continental
www.europcar.pt
apoio.clientes@europcar.com
descontos especiais

RÓTOR

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

Porto Editora

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

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.

HEALTH CLUBS

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO

Inlingua

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

Aliança Francesa do Porto

Rua Santa Isabel, n.º 88, Porto
Beneficiários: Médicos inscritos na
SRNOM (e respectivo agregado familiar);
Colaboradores da SRNOM (e respectivo
agregado familiar).
Descontos de 20% * (pontualmente
poderão ser estabelecidas outras
condições especiais).
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A Diferença Lda

R. Cónego Rafael Alvares da Costa n.º 144
r/c, S. Victor, Braga.
Serviços de higiene e limpeza.
Beneficiários: Médicos inscritos na
SRMOM e seus familiares (ascendentes,
descendentes e cônjuge); Colaboradores
da SRNOM.
Descontos de 20% * (serviço limitado a
20 km de distância da cidade de Braga).
* Sobre os preços de tabela.

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)
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

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.

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.

Protocolo entre o Centro Hípico do Porto
e Matosinhos (sito no lugar de Gonçalves,
Leça da Palmeira) e a Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos
Beneficiários: todos os médicos inscritos
na SRNOM e respectivo agregado familiar

isenção de pagamento de jóia de
inscrição, no valor de 1.500,00 euros.

10 % de desconto na Escola de Equitação.

