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Desqualificação e
Dignidade dos Médicos

editorial

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

As recentes notícias na comunicação social, promeses, e constituem um precedente muito grave
curando denegrir publicamente a imagem dos
num Estado democrático. Os responsáveis pelo
médicos, e as consequentes declarações de altos
Ministério da Saúde não estão a cumprir o acordo
responsáveis do Ministério da Saúassinado com os Sindicatos Méde e dos seus mandatários políticos
dicos, não aplicando na prática
e afins não são boas notícias para A desqualificação
a Carreira Médica. Não estão a
o SNS e para os portugueses. Incumprir com a Ordem dos Médipública que se
troduzir publicamente uma ideia
cos, violando ou tentando violar
negativa dos médicos para de se- pretende fazer dos
de forma sistemática as compeguida procurar implementar me- médicos não serve
tências específicas dos médicos.
didas altamente penalizadoras para
De resto, engavetaram a proposta
os interesses dos
os profissionais de saúde e para os
de acto médico apresentada pela
doentes, é uma estratégia inqualifi- doentes nem do
Ordem dos Médicos, não respeicável que não tem paralelo na his- País
taram o acto médico e a relação
tória do SNS. Os médicos, em geral,
médico-doente na prescrição de
têm sido os primeiros e principais
medicamentos e preparavam-se
defensores dos direitos dos doentes
para substituir médicos por ene da qualidade da Medicina e dos
fermeiros em nome da sustentacuidados de saúde. Por isso, para que o Minisbilidade do SNS. Sem qualquer preocupação petério da Saúde possa prosseguir a sua política de
los doentes ou pela qualidade da Medicina.
total desmantelamento do património do SNS,
Numa altura de crise social, em que todos nós
tem que enfraquecer os principais defensores da
portugueses nos sentimos injustiçados, e em que
Saúde dos portugueses: os médicos. A desqualifio bom senso deveria constituir um imperativo
cação pública que se pretende fazer dos médicos
público, no sentido de devolver uma réstia de
não serve os interesses dos doentes nem do País.
esperança ao nosso presente a pensar no futuro,
Quem não se lembra das declarações do Secretáeste tipo de atitudes são absolutamente inaceitário de Estado Fernando Leal da Costa, no período
veis, e por isso não toleráveis. Não é seguramente
que precedeu a Greve dos Médicos, de que “os
uma posição de Estado. Apenas contribuem para
médicos são uns privilegiados e não querem traaumentar a indignação dos médicos e de todos os
balhar”? É este o espírito demolidor que alimenta
portugueses.
muitas das notícias que diariamente nos invadem.
Sem qualquer respeito pela verdade e pela digniÉ com muito orgulho que os médicos exercem
dade daqueles que diariamente dão o seu melhor
a sua missão ao serviço da Saúde e da Vida, no
contributo em prol da saúde dos doentes.
respeito pela dignidade do ser humano, pela Ética Médica e pelo Código Deontológico, desempeParalelamente, as situações de total desrespeito
nhando uma relevante função social ao serviço do
pelos acordos estabelecidos caracterizaram a acHomem e da comunidade. Neste sentido, é para
tuação do Ministério da Saúde nos últimos seis
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nós um privilégio poder servir os doentes e o
A última Greve Nacional dos Médicos convocada
País. E fazemo-lo com responsabilidade disciplipelos Sindicatos Médicos e apoiada pela Ordem
nar, civil e penal, o que parece não acontecer em
foi fundamentalmente uma questão de justiça somuitas outras actividades, como
cial. Por isso, no comunicado contodos os portugueses bem sabem.
junto emitido em 6 de Junho de
De resto, se existem médicos que Não é fácil
2012 se fez a defesa do SNS e dos
transgridem, devem ser julgados e
Portugueses. É que o SNS tem sido
desqualificar
condenados, se for caso disso.
e é absolutamente indispensável
os médicos e
numa sociedade que preza os diUm estudante de medicina é méreitos humanos e a dignidade das
retirar-lhes a sua
dico especialista ao fim de cerca
pessoas. O respeito pela dignidade 13 anos após ter entrado numa Dignidade
de do ser humano, a igualdade de
Faculdade de Medicina, depois de
acesso e tratamento e a solidariemuito estudo, aquisição de comdade social são o código genético
petências específicas e prestação
em que assenta o nosso SNS. Por isso, a sustentapública de múltiplas provas, que lhe permitem o
bilidade do SNS é obrigatória, porque este é um
exercício da medicina e auferir de um ordenado
factor decisivo de coesão social.
miserável que não está minimamente de acordo
Por mais que o Ministério da Saúde procure
com as suas responsabilidades. A progressão protransferir para os médicos o odioso da sua política
fissional na Carreira Médica significa a existência
de concursos e a prestação de mais provas púanti-social, não o irá conseguir se soubermos encontrar nas nossas diferenças aquilo que nos une.
blicas. Os médicos, como pilar essencial do SNS,
são os principais responsáveis pela melhoria da
A defesa da dignidade dos médicos, dos doentes
e do SNS são princípios de que não devemos abqualidade dos cuidados de saúde prestados aos
cidadãos e pelo sucesso do SNS numa comparadicar nunca. Como ontem, hoje e no futuro. A
Bem dos Doentes, da Medicina, do SNS e do País.
ção internacional, estando associados aos méritos
do nosso SNS relatados pela OCDE e pela OMS.
Este é o momento de, mais uma vez, unirmos esOs médicos portugueses são internacionalmenforços e assumirmos em conjunto os desafios que
te reconhecidos como excelentes profissionais,
são de todos nós.
e os que mais prestigiaram um serviço público
Miguel Guimarães
em Portugal. Os médicos sentem diariamente o
peso da responsabilidade dos actos que praticam.
Sabem que, potencialmente, podem influenciar
e determinar a vida de outros seres humanos, e
que qualquer erro ou descuido pode ser fatal ou
impossível de corrigir. Não é fácil desqualificar os
médicos e retirar-lhes a sua Dignidade.

Em Destaque: Homenagem ao Professor Daniel Serrão

Daniel Serrão

Homenagem
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A casa dos médicos do
Norte viveu um momento
único na sua história, com

uma grande homenagem
a um dos seus filhos dilectos e ilustre personalidade

da Medicina do nosso
tempo. Daniel Serrão recebeu um “abraço colectivo”
partilhado pela Secção

Regional do Norte da Or-

dem dos Médicos e pela

Fundação Mestre Adelino Ângelo.

A doação de uma pintura-retrato

do homenageado, da autoria do

artista plástico minhoto, assim
como a surpreendente atribuição

do nome de Daniel Serrão ao fu-

turo Centro Integrado de Patologia e Oncologia da FMUP foram os

momentos altos da cerimónia que
teve lugar no dia 13 de Abril.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

Homenagem ao
Prof. Daniel Serrão pela
SRNOM e Fundação
Mestre Adelino Ângelo

Abraço
colectivo
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N

uma tarde de afectos, celebrações e reconhecimentos vários, Daniel Serrão
foi homenageado conjuntamente pela
Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM) e pela Fundação Mestre
Adelino Ângelo, numa singela e emotiva cerimónia
que pretendeu dar “um abraço colectivo a uma das
personalidades de que o Porto e o país mais
se orgulham”.
Miguel Guimarães, presidente do Conselho
Regional do Norte e anfitrião do evento,
não deixou de sublinhar esta homenagem
como “um momento único na vida da Ordem dos Médicos”, distinguindo o homenageado como “o Mestre com letra grande,
que, de forma sábia e simples, nos tem mostrado que a Medicina tem limites que é preciso conhecer e respeitar e que, para além
da Medicina, existe o ser humano e toda
a sua complexidade”. Este acto conjunto,
sublinhou o dirigente, teve o propósito de
“perpetuar a imagem do homem livre e plural, do pensador autêntico, do prazer do
conhecimento, do olhar profundo e luminoso, da cumplicidade de
«Médico reputado,
muitas vidas, da vida dos
médicos”.
professor
A cerimónia teve como
distinto,
pano de fundo a apreseninvestigador
tação de um retrato de Daproeminente,
niel Serrão assinado por
pensador notável,
Adelino Ângelo e que será
Daniel Serrão
doado à SRNOM. Miguel
Guimarães agradeceu ao
deu um enorme 
pintor natural de Vieira do
contributo
Minho ter aceite o “enorme
em diversas 
desafio” de dar vida a aláreas para o
guém que “não cabe nas
desenvolvimento
margens de uma tela”. “Tal
do conhecimento
como Daniel Serrão, Adelino Ângelo não é de uma
e da Saúde em 
terra em particular. É uma
Portugal. A 
figura do Mundo, que tem
sua capacidade 
o privilégio de dominar
de evolução e 
de forma exemplar a técentendimento é
nica do desenho, o efeito
absolutamente 
da luz, a intuição da cor,
o talento do movimento,
invulgar.»
para atingir um grau de
profundidade emotiva absolutamente ímpar
na arte contemporânea”, acrescentou.
O presidente do Conselho Regional do Norte reforçou “o referencial cívico e humano que constitui o
percurso de vida” de Daniel Serrão, não deixando
de valorizar “o papel nuclear” da sua esposa e companheira de mais de 50 anos, Maria do Rosário

Souto, “mulher serena, inteligente e corajosamente
optimista”. No final, Miguel Guimarães expressou
o “sentimento de orgulho” no homenageado e reforçou a justiça de uma homenagem a alguém que
tem dado “um excelente contributo à medicina portuense e nacional, à sua cidade, aos médicos e ao
País”.

Uma das promotoras do evento, Nassalete Miranda,
falou “sem receio” do verbo gostar como algo definidor da sua relação com Daniel Serrão. “Queremos dizer-lhe que gostamos de si, que nos orgulhamos de o ter por perto e que não o dispensamos”,
acrescentou.
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Em Destaque: Homenagem ao Professor Daniel Serrão
A directora da publicação
cultural “As Artes Entre as
Letras” lembrou, citando o
médico e pianista João Cid
dos Santos, que “sendo a
última profissão romântica,
a Medicina será sempre de
melhor qualidade quando
praticada por homens de
cultura”. À luz desse pensamento, acrescentou, “é
assim que nos habituamos
a ver o Prof. Daniel Serrão,
um médico e homem de cultura abrangente e universal”.

Patrono
do centro de
patologia
e oncologia
Vogal da Administração Regional de Saúde do Norte,
Rui Cernadas esteve presente na cerimónia em representação do ministro da
Saúde, Paulo Macedo, e leu
uma breve comunicação
do governante que acabou
por conter uma inesperada
novidade: a criação do Centro Integrado de Patologia e
Oncologia Professor Doutor
Daniel Serrão. Esta homenagem dentro da homenagem
resultou de uma decisão
conjunta do Centro Hospitalar de São João e da FMUP
e visa reconhecer o trabalho de décadas que Daniel
Serrão realizou nas duas
instituições.
Paulo Macedo destacou
também as várias reflexões
que o homenageado produziu sobre o sector da Saúde
em Portugal e reconheceu
a actualidade e pertinência
do seu pensamento para o
trabalho realizado no ministério. “Conhecer a sua opinião sobre os temas mais relevantes da política de saúde
é inquestionavelmente um
importante contributo para
a acção da governação e um
estímulo à manutenção permanente de um sentido
crítico como base sustentada da decisão política”,
sustentou o governante.
A cerimónia prosseguiu com o momento mais
simbólico e emotivo: a apresentação da pintura-retrato de Daniel Serrão realizada por Adelino Ângelo. Entre breves comentários à sua obra, o Mestre

minhoto lembrou obras que marcaram o seu percurso criativo, como “Os loucos” e “A vida cigana”,
e assumiu-se como “um provocador”. “Este não é o
louco”, exclamou olhando para o retrato realizado,
lembrando “o sorriso simpático que é peculiar” em
Daniel Serrão.
Discípulo do “mestre da luz”, o pintor espanhol
Sorolla y Bastida, Adelino Ângelo justificou a incidência de uma maior claridade numa das faces do
retratado por traduzir o seu “mistério” e “carácter”.
“O que esta pintura
tem de mais importante”, acrescentou, “é
o livro já gasto”. “Não
se sabe muito bem por
onde andou este livro.
O que estará lá escrito?
Serão apontamentos?”,
deixou no ar o artista
plástico.

Emoção e
reconhecimento
Daniel Serrão reagiu
emocionado a esta homenagem, assumindo-se como um “não merecedor” da mesma. O
Professor enalteceu a
“genialidade pictórica”
de Adelino Ângelo e
mostrou-se agradado
com a ideia de que o
seu retrato possa ficar
numa casa onde “têm
“É um misto de 
acontecido momentos
emoção e de 
muito marcantes da
reconhecimento
vida artística e cultural
do Porto e do Norte”. “É
ver que as duas 
a representação deste
instituições,
médico que tanto deve
às quais dei
a esta Secção Regional
algumas 
desde que, em 1951,
dezenas de anos  nela foi acolhido”,
de trabalho,
acrescentou.
Com a afectividade
se tenham 
que o caracteriza, Dadecidido reunir
niel Serrão mostrou-se
neste centro e 
surpreendido pela atritenham tido a
buição do seu nome ao
generosidade de  futuro centro integrado
lhe pôr o meu 
da FMUP. “É um misto
de emoção e de reconome”
nhecimento ver que as
duas instituições, às quais dei algumas dezenas de
anos de trabalho, se tenham decidido reunir neste
centro integrado e tenham tido a generosidade de
lhe pôr o meu nome”, confessou, antes de concluir
com a habitual bonomia: “Participei na comemoração dos 100 anos da anatomia patológica em Portugal; este ano aceitei o convite para os 150 anos e
começo a pensar que talvez possa festejar os 200”.
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discurso do presidente do crn
Cumprimentos especiais ao Dr. Rui
Cernadas, ao Prof. Daniel Serrão e ao
Mestre Adelino Ângelo; à dra. Nassalete Miranda (licenciada em filologia
germânica com pós-graduação em direito da comunicação, que tem dedicado a sua vida ao jornalismo
e à comunicação, sendo a fundadora e directora
do jornal cultural “As Artes entre As Letras”); um
cumprimento muito especial para a esposa do Prof.
Daniel Serrão, Maria do Rosário Souto, e toda a sua
família aqui presente, e também para a esposa do
Mestre Adelino Ângelo, Lá-Salett Magalhães, uma
das grandes impulsionadoras desta homenagem;
um cumprimento e um agradecimento penhorado
a todos os ilustres convidados e representantes de
instituições e a todos os presentes, com
um abraço de estima para o Presidente
do CRS, Prof. Pereira Coelho.
Por motivo de doença, o Senhor Bastonário não pode hoje estar aqui presente. Pede-me que o represente nesta
cerimónia e que transmita ao Prof. Daniel Serrão e a todos a elevada estima
que tem por si e lhe agradeça publicamente por tudo o que tem feito e continua a fazer em defesa da Verdade, da
Qualidade, da Medicina, da Saúde e dos
Doentes.
Neste momento único na história da
Ordem dos Médicos, peço licença ao
nosso homenageado para recordar
algumas curtas passagens de tão distinta personalidade junto de nós.
O seu percurso por esta vida será seguramente apresentado de forma eloquente pela Dr.ª Nassalete Miranda.
Em 18 de Junho de 2002, a SRNOM comemorou de
forma particularmente especial o Dia do Médico.
O habitual “Prémio Ordem dos Médicos”, atribuído
anualmente ao recém-licenciado que terminava o
curso de Medicina no Norte do País com a classificação mais elevada, passou a chamar-se “Prémio
Daniel Serrão”.  
Uma homenagem num reconhecimento merecido
pela excelência da sua vida profissional. O “Prémio
Daniel Serrão” é lembrado todos os anos como um
dia de reflexão, de alegria, de aproximação da comunidade médica, de comunhão de formas diferentes
de sentir e de estar, muitas vezes ausentes no nosso
dia-a-dia, mas a que é necessário regularmente
regressar.
Em 2011, foi distinguido com o Prémio Nacional de
Saúde (2010). A sua forte personalidade e grandeza
são bem conhecidas de todos. Médico reputado,
professor distinto, investigador proeminente, pensador notável, Daniel Serrão deu um enorme contributo em diversas áreas para o desenvolvimento
do conhecimento e da Saúde em Portugal. A sua
capacidade de evolução e entendimento é absolutamente invulgar.
O Prof. Doutor Daniel Serrão é o exemplo vivo da
imagem e postura que tem marcado a medicina
portuguesa e poderá servir de exemplo a todos os
médicos portugueses. É o Mestre, com letra grande,
que de forma sábia e simples nos tem mostrado
que a Medicina tem limites que é preciso conhecer
e respeitar, e que para além da Medicina existe o ser
humano e toda a sua complexidade.
Em 2012, foi apresentado publicamente o livro
“Daniel Serrão, aqui diante de mim” da autoria de
Henrique Manuel Pereira. Uma homenagem a um
Homem que deixa uma marca indelével no Porto
e no País.

O Prof. Salvato Trigo, convidado a apresentar a obra,
confessou não ser tarefa fácil introduzir “um texto
de grande densidade intelectual” e de “luminosa e
inspiradora cidadania”. A vivência da fé, o conflito
entre a religião e a ciência que Daniel Serrão sempre
desmistificou, mereceram uma ampla reflexão por
parte do reitor da Universidade Fernando Pessoa, explicando o pensamento de Daniel Serrão: “a religião
faz parte da nossa inteligência emocional, do nosso
imaginário” e impele a que “tudo não se resuma à
razão”. E terminou agradecendo “o banho lustral de
cultura” oferecido por um livro “denso e desafiante
para o pensamento”.
O autor, Henrique Manuel Pereira, projectou um
homem de “uma modéstia e grandeza alheias  
afectação, à arrogância”
e definiu-o como “um homem compulsivamente
comprometido com os
outros, consigo próprio e
com Deus”, referindo que
“há de facto muitas vidas
na vida deste homem
que, por ofício, procurou a
exactidão, e por vocação,
a verdade”.
Em 2013, a Fundação Adelino Ângelo e a SRNOM
juntaram-se num propósito comum: um abraço
colectivo a uma das personalidades de que o Porto e
o País mais se orgulham,
perpetuando a imagem
do homem livre e plural,
do pensador autêntico, do
prazer do conhecimento,
do olhar profundo e luminoso, da cumplicidade de
muitas vidas, da vida dos médicos.
A imagem da vida de Daniel Serrão não cabe nas
margens duma tela. O Mestre Adelino Ângelo acolheu mais este enorme desafio. Dar vida à imagem
de Daniel Serrão para além das margens de uma
simples tela. Sentir a alma do homem e transformá-la em emoções, em poesia, em luz, em espontaneidade, em harmonia, em virtude.
Tal como Daniel Serrão, Adelino Ângelo não é de uma
terra em particular. É uma figura do Mundo, Universal, que tem o privilégio de dominar de forma exemplar a técnica do desenho, o efeito da luz, a intuição
da côr, o talento do movimento, para atingir um grau
de profundidade emotiva absolutamente ímpar na
arte contemporânea. O génio do mistério do Mestre
Adelino Ângelo encontra a sua paixão nos grandes
desafios. E este foi, porventura, um dos maiores.
O nosso muito obrigado ao Mestre Adelino Ângelo
por dar mais emoção às nossas vidas. A sua obra
será naturalmente sempre lembrada como parte
integrante do património da humanidade.
Neste tributo ao Prof. Daniel Serrão, reconhecer o
referencial cívico e humano que constitui o seu percurso de vida é também enaltecer o papel nuclear
de uma mulher serena, inteligente e corajosamente
optimista, Maria do Rosário Souto, que o tem acompanhado há mais de 50 anos, e que reforça a solidez
de uma família distinta.
Quero publicamente expressar ao Prof. Daniel Serrão, em nome da SRN, o sentimento de orgulho que
gera em todos nós, médicos, esta homenagem que
justamente lhe é feita neste momento, e sinceramente felicitá-lo pelo excelente contributo positivo
que prestou e continua a dar à medicina portuense e
nacional, à sua cidade, aos médicos e ao País.
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Em Destaque: Homenagem ao Professor Daniel Serrão

discurso da dra. nassalete miranda
Cumprimento os ilustres membros desta mesa, o nosso homenageado Professor Daniel
Serrão, Dr. Rui Cernadas, em representação do sr. Ministro da Saúde, o nosso
anfitrião e cúmplice, Dr. José Miguel Guimarães, e o Mestre Adelino Ângelo, bem como
os conselheiros da Fundação Mestre Adelino
Ângelo e todas V. Exas. que nos distinguem
com a vossa gentil presença.
Seria de um enorme atrevimento, apesar de
me considerar um pouco atrevida, propor-me falar da vida e obra do Prof. Daniel Serrão, pela simples razão que elas ultrapassam
as paredes desta casa, desta cidade, deste
País. São universais.
Assim, peço licença para umas palavras ao
meu jeito.
Meu muito estimado Amigo, Prof. Daniel
Serrão, é para mim particularmente gratificante estar aqui “diante de si” para a partilha
deste abraço colectivo de gratidão pela pessoa que aprendi, que aprendemos, a admirar,
a respeitar, a citar, a olhar como exemplo, e
sobretudo a gostar, como Homem inteiro –
Homem de ser e de estar na
ciência, na educação, na investigação, na ética médica,
na bioética, no ensino superior, na cultura, na cidadania,
no País e no mundo.
Muitos dos que gostariam
de juntar-se a nós em corpo,
fazem-no com o coração, outros fizeram questão de estar
presentes através de mensagens enviadas à Fundação e
que lhe entregaremos mais
adiante.
O Prof. Daniel Serrão sabiamente escreveu um dia e
cito-o: “Seria uma falsa modéstia, eu dizer que nada sei
sobre o que valho para mim,
porque me analiso, ou o que
valho para os outros, porque
fui repetidas vezes avaliado”.
Pois é precisamente pelo que
vale para nós, que a Fundação
Mestre Adelino Ângelo e a
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos meteram mãos à obra e decidiram esta homenagem, que eu, pessoalmente, prefiro considerar um abraço em afecto plural.
Temos, assim, duas instituições – da ciência
e da cultura – irmanadas neste objectivo que
é demonstrar-lhe, senhor Professor, que o
senhor é de nós, do nosso sentir, do nosso
património afectivo e efectivo.
Queremos dizer-lhe que gostamos de si, assim mesmo, sem receio de usar o verbo gostar – que nos orgulhamos de o ter por perto,
que nos habituámos a encontrá-lo entre
poetas e prosadores, romancistas e pensadores, em concertos de várias músicas, entre
exposições de todas as artes e palestras de
todos os saberes, a lê-lo em livros, jornais e
revistas, a vê-lo e a ouvi-lo em entrevistas,
colóquios e conferências.
Senhor Professor, queremos dizer-lhe que
não o dispensamos.

As ruas deste Porto, desta nossa cidade (por
onde anda caído de amores há mais de 60
anos) conhecem o seu passo rápido e seguro
e são confidentes do seu desassossego, do
seu sorriso permanente e da generosidade
para colaborar com todos o que o solicitam –
a minha pessoa incluída.
João Cid dos Santos, médico, cirurgião, professor de português, leitor compulsivo e
pianista nas horas vagas (infelizmente já
falecido), escreveu: “Sendo a última profissão romântica, a Medicina será sempre de
melhor qualidade quando praticada por homens de cultura”. É assim que eu, que nós,
nos habituámos a ver o Prof. Daniel Serrão
– um médico homem de Cultura – de Cultura
abrangente e universal, logo, de cultura não
preconceituosa, porque se houver preconceito, qualquer tipo de preconceito, então
não é lugar à Cultura!
A frase citada, e que tomo a liberdade, convictamente, de a alargar a todas as profissões, encontra-se, e certamente que não por
acaso, no portal da Ordem dos Médicos.
Curiosamente é um psiquiatra forense,
Guido Palomba, Presidente da Academia
de Medicina de S.
Paulo (onde o Mestre já foi homenageado), um dos grandes coleccionadores
e divulgadores da
obra de Adelino Ângelo no Brasil, que
mais analisa e se interessa pelo “mistério” do ser humano
na obra do Mestre.
Para além de Wagner há Beethoven,
Van Gogh, Einstein,
Guerra Junqueiro,
Camilo, entre muitos outros a unir
estes dois homens
de idade maior, um
nascido em Vila Real
e outro em Vieira
do Minho, ambos
desta nossa geografia emotiva.
E há esta grande
amizade, admiração e respeito a mover a Fundação Mestre
Adelino Ângelo, com o apoio da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, (a
quem agradecemos toda a simpática e generosa colaboração e empenho), para hoje
distinguirmos o Prof. Daniel Serrão, de forma
a que a memória não se apague no tempo,
através da Arte e do carinho.
Assumimos Platão, caríssimo Professor e Distinto Amigo: não permitiremos que “a erva
cresça no caminho da nossa Amizade”.
Muito obrigada.

discurso do dr. rui cernadas
Exmo. Senhor Professor Daniel Serrão, Exmo.
Senhor Dr. Miguel Guimarães, Exmo. Mestre
Adelino Ângelo, Exma. Senhora Dra. Nassalete Miranda, Exmos Colegas, Minhas Senhoras e Meus Senhores:

[Justificação da ausência de Sua Exa. o Senhor Ministro da Saúde]

Escrevia um outro transmontano: “É  escusado.
Ou se lavram estes montes a instrução e a higiene,
ou então não vale a pena
um médico perder a
vida aqui.” Esse homem,
Adolfo Correia da Rocha,
nascido em 1907, era Miguel Torga e era médico
como muitos de nós...
Evoco-o porque o Professor Daniel Serrão, nascido
em 1 de Março de 1928, em
Vila Real, pareceu escutar tal conselho… Como o tempo o provou, é demasiado
grande para a sua terra. Completou o liceu, o então designado Curso Geral dos Liceus, em Aveiro. Depois de ter frequentado os liceus em Viana do Castelo e em Coimbra…
Em 1951, licenciou-se em Medicina, tendo-se doutorado
em 1959.
De 1967 a 1969, está em Luanda, no Hospital Militar, como
médico anatomo-patologista.
De regresso ao Porto, em 1971, torna-se Professor Catedrático de Anatomia Patológica.
O Professor Serrão fará para sempre parte da memória
de quem teve a felicidade de o ouvir dissertar, reflectir ou
ensinar o que nos abriu novos horizontes ou fronteiras,
transportando-nos a cada dia para um amanhã ainda
entreaberto…
Diz-se “um optimista incurável”, o que explica a vivacidade
com que nos põe encantados a ouvi-lo…
“O que o homem deixa quando morre… tudo exprime
uma realidade que está para além do corpo físico, de um
certo corpo físico que esse homem usou para viver o seu
limitado tempo pessoal de ser homem”, escreveu em “Viver, envelhecer e morrer com dignidade”!
O seu vastíssimo conhecimento é objecto de reconhecimento e admiração generalizadas.
Foi entre muitas citações possíveis e que não caberiam
aqui, membro do Comité Internacional de Bioética da
UNESCO, membro do Comité Director de Bioética do Conselho da Europa, da Academia Pontifícia Para a Vida, por
convite do Papa João Paulo II, Coordenador do Livro Branco
sobre o uso de embriões humanos ou Coordenador do
Conselho de Reflexão Sobre a Saúde!
E como já tive ensejo de escrever, sempre aberto ao dia
de amanhã.
Escutei-o inúmeras vezes em múltiplas oportunidades e
situações, deliciado entre todos os que o escutávamos,
fascinados pelo seu pensamento e velocidade de discurso.
Sobre o cancro e as patologias mais díspares, ou a respeito
do financiamento e investigação nas ciências da saúde, ou
a propósito do doente terminal e dos cuidados paliativos,
ou mesmo sobre temas e problemas da saúde pública, ou
como sempre sobre questões da ética e da vida, ou sobre
o testamento vital, sobre nós, a Medicina Geral e Familiar
e as USF…
Recomendou, repetida e entusiasticamente, aos jovens
médicos “uma enorme dose de utopia para acreditar na
refundação do Serviço Nacional de Saúde”.
Permitam-me agora que, naturalmente, com a enorme
honra e o grande prazer que sinto ao participar nesta Homenagem, mais uma Homenagem, conclua com a leitura
da justíssima Mensagem do Exmo. Senhor Ministro da
Saúde, Dr. Paulo Macedo. [caixa ao lado]
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mensagem do ministro da saúde
Exmo. Senhor
Professor Doutor Daniel Serrão
É com particular satisfação que tomei
conhecimento da justa homenagem que a Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos decidiu em
bom tempo fazer a tão ilustre personalidade.
Tenho o privilégio de conhecer pessoalmente o Professor Daniel Serrão, o seu pensamento e muitos dos
seus escritos.  Homem da Cultura, da Ética e da Medicina. Áreas em que se distinguiu e em que sempre
sobressaiu pela sua elevadíssima craveira.
Enquanto Ministro da Saúde gostaria de relevar especialmente as suas reflexões neste sector. Sabendo ler
a realidade e ajustando o seu pensar e a sua reflexão
à modernidade nos tempos de hoje, num exercício de
especial lucidez e particular coerência.
Conhecer a sua opinião sobre os temas mais relevantes da política de saúde é inquestionavelmente um
importante contributo para a ação da governação e
um estímulo à manutenção permanente de um sentido crítico como base sustentada da decisão política.
Infelizmente, nem todos têm a lucidez do Sr. Professor
ao reconhecer a imperiosa necessidade de garantir a
sua sustentabilidade a longo prazo e a responsabilidade de quem geriu o sistema nos últimos anos sobre
tal situação.
No que respeita muito particularmente ao tema das
carreiras dos profissionais de saúde concordo consigo
e tudo estamos a fazer para que esta questão seja um
dos temas chaves e estruturais de desenvolvimento
do SNS.
Como entenderá, a crise que atinge a sociedade portuguesa não pode ser corrigido tão rapidamente
como pretendíamos, mas posso afirmar-lhe que me
empenharei pessoalmente na resolução deste dossier.
Já iniciámos um processo irreversível de diminuição
muito substancial do recurso à prestação de horas
e recusamos liminarmente o critério do preço mais
baixo como o único critério de escolha. Já várias centenas de contratos foram realizados ao abrigo do acordo
estabelecido há alguns meses permitindo um regime
de trabalho mais racional e menos dependente de
trabalho extraordinário.
Também no tema da contratação precária e do que
constitui de subversão da natureza e a da essência
do desempenho profissional não posso estar mais de
acordo com o Sr. Professor, pelo que estão já a decorrer concursos para especialistas e para o grau de consultor, prevendo-se também a abertura de concursos
para assistentes graduados Séniores.
As suas palavras constituem um importante e relevante estímulo para continuar a senda de tentar
reconstruir um SNS mais moderno e efetivamente
sustentável.
É pois com particular satisfação que posso anunciar a
decisão conjunta do Centro Hospitalar de S. João e da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto na
criação de um centro integrado agregando atividade
de investigação, de ensino e assistencial ao qual será
dado o nome de Centro Integrado de Patologia e Oncologia Professor Doutor Daniel Serrão.
Esta é mais uma homenagem da Saúde, do Hospital
de S. João onde muito trabalhou no Serviço de Anatomia Patológica, do qual foi Diretor, e da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto onde muito
ensinou e investigou. Uma homenagem de alguns em
nome de todos.
Para si, a minha expressão de grande estima e respeito
Paulo Moita de Macedo
Ministro da Saúde

discurso do professor daniel serrão
[Depois de saudar os membros da
mesa e as numerosas pessoas presentes manifestou a sua gratidão e surpresa nestes termos]

Tenho para mim – e julgo não estar errado –
que só se deve agradecer o que nos é dado sem
ser  merecido. Se for merecido, não haverá lugar
para agradecimentos. Como se diz, contra factos não há argumentos.
Por isto eu vou agradecer, por não ser merecedor. E não é falsa modéstia.
Não mereço a inspiração estética e a generosidade do nosso grande Mestre Pintor Adelino
Ângelo.
Artista sem paralelo no nosso País, é reconhecido fora das nossas fronteiras, como Pintor de
qualidade excepcional.
Em milhares de obras que estão escondidas em
numerosas colecções particulares, e se revelam
nas poucas dezenas que se encontram expostas no Museu
da Fundação Adelino Ângelo,
situado em Vieira do Minho,
este Mestre extraordinário
revela uma paleta poderosa
em obras que vão do retrato
clássico, fiel à pessoa e sereno
no traço, até à moderníssima e
exuberante representação de
homens e mulheres, alegres
ou sofredores, ricos ou pobres,
saudáveis ou doentes, lúcidos ou perturbados mentais.
É uma galeria riquíssima que
eterniza o viver quotidiano, o
bom e o mau, do Portugal do
século XXI.
A sua pintura capta, nas pessoas e na paisagem, o que é
invisível para os nossos olhos.
Cria uma realidade nova da
qual só ele tem a chave interpretativa. Por isso chama à sua
pintura – e com boas razões  – a
realização do mistério da expressão estética, em sintonia
com o mistério das coisas e das
pessoas.
A evidência desta sua interpretação está patente quando nos
faz ver Cristo na face do sem-abrigo, marcada pela miséria,
a suplicar a ajuda dos outros, a
nossa ajuda.
Mas eu, um sujeito comum,
não merecia ser objecto desta sua genialidade
pictórica.
Mas fui; e agora cabe-me agradecer-lhe, com
todo o meu respeito pela sua Arte Sublime.
Também não merecia que o Dr. Miguel Guimarães – que preside, com invulgar brilho, à Secção
Regional do Norte da nossa Ordem –, tivesse colocado a amizade com que me honra no apoio
eficaz que deu à organização desta Sessão, no
mais digno lugar dos Médicos que é a Casa em
que nos encontramos.
Sob a sua esclarecida e empenhada direção –
antes ainda de ser o Presidente – aqui, nesta
Casa, têm acontecido momentos muito marcantes da vida artística e cultural do Porto e do
Norte.

Por isso, o seu espírito estético estava preparado para acolher com toda a simpatia a exposição das Obras do Mestre Adelino Ângelo e
para receber  a  representação pictórica de um
médico, plasmada no óleo de Mestre Adelino
Ângelo.
Representação deste Médico que tanto deve a
esta Secção Regional desde que, em 1951, nela
foi acolhido; e que agora, próximo do fim natural da sua vida, tudo agradece na pessoa do Dr.
Miguel Guimarães.
Não contava com o generoso elogio da Dra.
Nassalete Miranda que, como Directora do
quinzenário cultural “as Artes entre as Letras”
se associou a esta sessão que veio a transformar-se numa inesperada e desconhecida homenagem pessoal. Muito obrigado pelas suas
palavras e o meu agradecimento por tudo o que
faz pela cultura portuense e nacional. Os quase
100 números publicados  atestam a qualidade e
o vigor  do seu trabalho.
Inesperada para mim
foi também a sua  presença,  Dr. Rui Cernadas,
com a representação
do Dr. Paulo Macedo,
Ministro da Saúde.
Creia caro Colega e
Amigo, que as palavras
que me dedicou me
emocionaram quase
tanto como o anúncio
que o Senhor Ministro
faz na mensagem que
acabou de ler.
Atribuir o meu nome
a um Centro que se
dedicará à Patologia e
Oncologia terá alguma
justificação nos anos
em que trabalhei nesta
área mais do que à qualidade do que possa ter
feito.
A Anatomia Patológica
foi a minha vida durante mais de 50 anos.
Curiosamente, em
1963, tive oportunidade
de participar na celebração dos 100 anos
da criação do ensino
de anatomia patológica nas Faculdades de
Medicina portuguesas
e este ano celebram-se
os 150 anos. A Professora Fátima Carneiro, que
preside à European Society of Pathology, vai realizar, em Lisboa, o Congresso Europeu e teve a
generosidade de me convidar para saudar esta
efeméride no Congresso. Aceitei com gosto e
gratidão; e começo a pensar que talvez possa
ainda festejar os 200 anos… n
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Sustentabilidade do SNS

Artigo de opinião do Presidente do CRNOM no jornal Grande Porto
[15 fevereiro 2013]

M

iguel Guimarães alerta para

vigente castiga o sistema de forma transversal, aplicando
os mesmos cortes a todas as regiões de saúde, independenas graves repercussões da
temente de estarem há anos a cumprir com as metas orçamentais (como é o caso da região Norte e do Grande Porto
política de saúde vigente e
É cada vez mais transversal à soem particular) ou de não o estarem a fazer (como é o caso
ciedade portuguesa a noção de
aponta caminhos alternativos que contrida região de Lisboa e Vale do Tejo e cujo financiamento per
que a política de saúde seguida
capita é o maior do país).
buam para a sustentabilidade do serviço
pelo Governo está a ter graves
O caminho da sustentabilidade passa, evidentemente, por
repercussões ao nível do acesso
público de saúde.
mais eficiência e melhor gestão. É verdade que o SNS ainda
e da qualidade dos serviços
é gerador de múltiplas ineficiências e que estas devem ser
prestados. Indicadores como a
objecto de um combate sério, rigoroso e motivado por todos
quebra no número de consultas
os intervenientes. É também verdade que só uma aposta
e episódios de urgência, atrasos
clara na qualificação dos serviços prestados pode reduzir
nas listas de espera para cirurgia
este capital de desperdício e melhorar de forma sustentada
o
ou constrangimentos vários nos
opiniã
os indicadores financeiros. Este esforço de racionalização
vel
tratamentos oncológicos, consustentá
passa ainda por iniciativas como a criação de centrais de
o
c
u
o
p
firmam esta noção genérica de
inho
compras para medicamentos e dispositivos médicos, pela
Um cam
retrocesso, apenas desmentida
reutilização de dispositivos médicos, pela redução das inpelo discurso oficial da ineficifecções associadas a cuidados de saúde, pela melhoria da
ência no Serviço Nacional de
performance pessoal e desempenho colectivo, pela melhoSaúde (SNS).
É
ria generalizada das condições de higiene nas unidades de
A este nível importa reflectir
saúde e pela optimização dos níveis de organização.
sobre um conjunto de intervenHá um outro aspecto bem mais sensível do ponto de vista
ções proferidas por decisores e
político e convenientemente ignorado pelos decisores, que
pessoas com responsabilidade
passa por uma luta sem tréguas ao clientelismo. O sector da
directa na gestão do sistema,
saúde continua, apesar de todas as denúncias, a ser um recujo objectivo é claro: sustentar
Fundos)
positório de cargos de nomeação política verdadeiramente
(II
is
ta
en
a
política
que
está
a
ser
seguida
fundam
escandalosos, cujos ocupantes não reúnem qualquer comça
ian
nf
Co
A
a
e abrir caminho a uma intervenda Banc
petência para o seu exercício além, claro, da militância no
ção, essa sim, estrutural e que vai no sentido de enfraquecer
partido do poder. De uma vez por todas, há que tornar o
o sector público da saúde.
sistema transparente e não fazer da meritocracia uma banV
Um exemplo muito concreto foi dado recentemente por
O
deira invocada de acordo com as conveniências.
um responsável de um grande hospital público ao afirmar
Na rota da sustentabilidade e caso todas as medidas de
que poderia dispensar 20% dos seus recursos humanos
racionalização estejam esgotadas, a sociedade terá então de
sem qualquer repercussão na organização e qualidade dos
discutir da forma mais abrangente possível a introdução de
serviços. Menos de um mês depois, o ministro da Saúde inprioridades éticas no SNS. Este tema pode e deve ser abortima as administrações regionais de saúde a definirem qual
dado de forma rigorosa, propondo medidas de contenção
o número de funcionários “prescindíveis” nas respectivas
com base não em critérios ad-hoc, mas respeitando princíunidades que tutelam. A coincidência de popios de legitimidade e justiça, com base
sições, por demais evidente, demonstra a prenos direitos humanos e na dignidade de
ocupação de testar primeiro a opinião pública
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liberdade de escolha
e concorrência no SNS

Artigo de opinião do Presidente do CRNOM no jornal Grande Porto
[19 ABRIL 2013]

D

iscutir o modelo e a
extensão do financiamento da Saúde

em Portugal é essencial para

Serviço Nacional de Saúde
(SNS): Liberdade de Escolha e
Concorrência

A percentagem de financiamento público
dos gastos em Saúde per capita diminuiu de
forma significativa a partir de 2009-2010 em
do princípio da liberdade de
praticamente todos os países da Europa, Portugal incluído. Entre nós, concretamente, a
escolha e concorrência no SNS.
distribuição da despesa por financiador, que
em 2008 era de 66% da responsabilidade da
Administração Pública e de 34% da responsabilidade de financiamento privado, está hoje
mais aproximada entre financiamento público
e privado. O Orçamento do Estado inicial para
a Saúde deixou de crescer a partir de 2010,
situando-se nos últimos anos em menos de
5% do PIB e cerca dos 8 mil milhões de euros.
A consagração legal da liberdade de escolha
configura as suas próprias limitações. Em
geral, a capacidade financeira, os recursos
existentes e disponíveis e a organização dos
serviços são, desde logo, limitações que se podem encontrar na oferta de cuidados de saúde no sector
privado. E no caso dos recursos e da organização, também
no sector público. Já quando se fala de regras de organização
(Lei de Bases da Saúde), a limitação pode colocar barreiras
no acesso aos cuidados de saúde, que não são eticamente
aceitáveis no SNS. A negação do acesso a doentes que não
pertencem às respectivas áreas geográficas de influência
de alguns hospitais é um exemplo elucidativo e negativo
de regras de organização que só prejudicam a dinâmica do
SNS, e em nada contribuem para melhorar a acessibilidade
e a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal.
As medidas aplicadas nos últimos anos na área da Saúde (e
em particular a designada “Lei dos Compromissos”), conduziram a uma mudança de paradigma no sector. Os hospitais EPE têm orçamentos que são forçosamente obrigados
a cumprir. Assim, a sua preocupação principal foi desviada
da prestação de serviços de qualidade e em quantidade
suficiente para diminuir (ou pelo menos não aumentar)
os tempos de espera, centrando-se no objectivo nuclear de
cumprir os orçamentos, reduzindo custos, muitas vezes de
forma cega e sem qualquer preocupação com a sua função
essencial: tratar doentes de acordo com o estado da arte ao
mais baixo custo.
Esta mudança de paradigma veio acentuar de forma dramática a questão da liberdade de escolha dos doentes, que no
SNS verdadeiramente nunca existiu. Os doentes não só não
escolhem o médico que os vai observar como também não
escolhem o médico que os vai operar. Muitos doentes são
observados, diagnosticados e aceitam ser submetidos a uma
determinada intervenção cirúrgica proposta por um determinado médico (e que um colega da mesma especialidade
poderia não indicar), e acabam a ser operados por outro
médico, que não só não conhecem como não escolheram,

se avançar com a consagração

para além de não terem tido qualquer oportunidade de com
ele estabelecer a empatia própria da relação médico-doente.
Mas antes de qualquer reflexão sobre a consagração prática
do princípio da liberdade de escolha e concorrência no
SNS é obrigatório abordar algumas questões prévias, tendo
sempre em mente que o SNS é um bem essencial que deve
ser preservado a todo o custo, que o investimento em Saúde
nos últimos 30 anos correspondeu a uma melhoria notável
nos indicadores de saúde pública a nível internacional (relatórios da OCDE e da OMS) e que os nossos profissionais de
saúde competem em qualidade com os melhores do mundo
ocidental.
Algumas dessas questões prévias são as seguintes:
Quanto estamos dispostos a pagar pela Saúde? Qual a percentagem dos nossos impostos que aceitamos (devemos)
alocar à Saúde? Qual o valor da saúde em geral (da saúde
de cada um e da saúde do conjunto dos portugueses) em
percentagem do PIB e que percentagem para os cuidados
de saúde (ou para o SNS) se reserva no Orçamento Geral do
Estado (OGE)? Terá o Estado português dinheiro suficiente
para um modelo de financiamento diferente do actual, que
permita a não existência de listas de espera? Será que é possível implementar um modelo em que ‘o dinheiro segue o
doente’ dentro do SNS? Como resolver o problema dos Serviços de Urgência, o “busílis” de todo o Sistema de Saúde?
Algumas destas questões têm uma resposta simples e directa. Outras são mais difíceis de responder. Seja como
for, a resposta a estas questões prévias constitui, na minha
opinião, o primeiro passo para que se possa considerar a
possibilidade de estruturar uma reforma sustentada do Sistema de Saúde português, com base num SNS de excelência
e socialmente inabalável. A começar pela justiça distributiva
do OGE, onde a Saúde poderia e deveria ter um peso maior,
se fosse essa a vontade legítima dos portugueses e dos seus
governantes.
Centrar o sistema no cidadão, organizar o trabalho dos
profissionais de saúde e das unidades de saúde, e alterar o
modo de financiamento dentro do SNS, preservando a sua
essência e as Carreiras profissionais, são três caminhos possíveis e possivelmente complementares para uma reforma
positiva no sentido de tornar o SNS mais justo, mais flexível
e com mais liberdade de escolha. O princípio de que o
financiamento da Saúde per capita deve ser igual em todo o
país é essencial, para que exista de facto justiça social.
Centrar o sistema no cidadão significa dar poder ao doente
e responsabilizar o doente pelas suas decisões (o que nos
leva ao poder da informação, da informação sobre a despesa e custos em Saúde; do valor, da complexidade e da
qualidade dos actos médicos; dos resultados, complicações
e eventos adversos dos cuidados e das unidades de saúde).
Na prática, tornar o sistema mais aberto e transparente.
Dito de outra forma, o doente para poder fazer uma escolha
informada e responsável, deve ter acesso a toda a informação sobre os resultados dos tratamentos existentes, para as
várias patologias, nas diferentes unidades de saúde do SNS.
E a informação deve ter por base indicadores de qualidade
credíveis e auditáveis regular e externamente. n
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Tribuna do crn

Posições públicas do CRNOM
(actualidade)
hospital de braga (1)
Acumulação da direcção
de serviços

O Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem dos
Médicos não poderia deixar de se pronunciar sobre o
caso que envolve o Hospital de Braga, no qual um médico
especialista em Anatomia Patológica e director clínico
acumula a direção de mais sete especialidades naquela
unidade hospitalar.
Apesar de publicamente o hospital afirmar que o referido
médico ocupará os cargos “interinamente”, é dever da
Ordem dos Médicos defender o bom funcionamento dos
serviços clínicos e assegurar o correcto exercício da Medicina, garantindo e respeitando os princípios e direitos
básicos dos doentes.
Esta situação, a ser verdadeira, reflecte uma atitude irresponsável (por parte da administração do Hospital de
Braga), que poderá pôr em causa a qualidade do tratamento prestado aos utentes nas áreas de especialidade
implicadas, bem como a adequada formação dos internos de especialidade nos casos em que tal situação seja
aplicável. A acumulação de funções e de serviços com
diferentes direcções técnicas é, de resto, um exercício não
aceitável do ponto de vista ético e deontológico e não se
enquadra num perfil de boas práticas exigível ao Serviço
Nacional de Saúde.
Quando existem especialidades organizadas em serviços
ou unidades, o seu director ou coordenador deve ser um
médico especialista na respectiva especialidade (e por
regra o mais graduado) de forma a assegurar os melhores
serviços aos doentes. Quando não existe massa crítica
suficiente para que possa existir um serviço ou uma unidade, o especialista da área em questão é o responsável
técnico pela sua especialidade, independentemente da
organização hospitalar o integrar num serviço afim.
Desta forma, e caso a situação se mantenha, o CRN actuará em conformidade propondo ao Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos a suspensão completa
de idoneidade formativa nas especialidades em causa,
assim como abrirá de imediato um inquérito de investigação à qualidade da prática médica e prestação de
cuidados nas áreas em questão, com todas as implicações
que tal medida poderá comportar, nomeadamente a nível disciplinar. [18 ABRIL 2013] n

hospital de braga (2)
Ruptura de medicamentos
Em meados de Fevereiro, os intervenientes no sector
da saúde foram surpreendidos pela informação de que
o Hospital de Braga não estaria a fornecer medicação
específica a doentes oncológicos por ruptura de stock. A
notícia foi divulgada pelos meios de comunicação social
e obrigou a administração do Hospital de Braga a confirmar o lamentável episódio, ressalvando todavia que já
teria normalizado o fornecimento da medicação.
Para o Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem
dos Médicos, trata-se, no entanto, de uma situação claramente anómala e absolutamente inaceitável. Desde logo,
porque estão em causa tratamentos oncológicos, cujas
consequências de uma medicação descontinuada podem
ser verdadeiramente dramáticas para o doente, representando em alguns casos um considerável retrocesso
na eficácia da sua terapêutica, sobretudo se pensarmos
que a quebra no fornecimento dos fármacos já seria superior a duas semanas. Mais ainda, e de acordo com as
declarações dos responsáveis da Liga Portuguesa Contra
o Cancro, as falhas no acesso dos doentes oncológicos a
medicação específica estendem-se a vários hospitais do
Serviço Nacional de Saúde e não apenas em terapêuticas
mais graves.
O CRN considera preocupante a regularidade com que
episódios como este acontecem no novo Hospital de
Braga. Esta ruptura nos medicamentos não é, sequer, o
primeiro constrangimento que aquela unidade regista na
área oncológica, pelo que se torna urgente que o Ministério da Saúde tome uma posição em defesa do interesse
público e apure as devidas responsabilidades, questionando a administração sobre quais os medicamentos
que estão em causa, qual o motivo para a quebra no
fornecimento, quantos os doentes afectados e quais as
medidas preventivas ou reactivas que foram accionadas.
Para o CRN, é absolutamente essencial estancar a onda
de atribulações e episódios caricatos num hospital que
é pago e gerido com o dinheiro dos contribuintes portugueses e cuja administração tem pouco mais de um ano
de atividade. Por isso mesmo, o CRN vai participar, juntamente com a ARS Norte, numa comissão de inquérito
de investigação sobre esta matéria no Hospital de Braga.
Por fim, é verdadeiramente intolerável aquilo que a Liga
Portuguesa Contra o Cancro denunciou a propósito deste
caso. Se existem 15 hospitais que não estão a fornecer os
tratamentos adequados aos doentes oncológicos, é toda a
estrutura política e social do Serviço Nacional de Saúde
que está a ser ameaçada ao colocar o pilar da dignidade
humana em causa. Nem todos os limites são ultrapassáveis em nome da sustentabilidade financeira ou do cego
compromisso com a austeridade. [27 FEVEREIRO 2013] n
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hospital de braga (3)
Neurorradiologia de
Intervenção

cortes na saúde
A Norte não há espaço para
mais cortes na saúde

O novo Hospital de Braga
integra no seu leque de serviços diferenciados a Neurorradiologia de Intervenção.
Dispõe, desde o início do seu
funcionamento, dos meios
humanos e da tecnologia necessários para a prestação de
cuidados de saúde naquela
área de intervenção especializada. Foram várias as intervenções específicas diagnósticas e terapêuticas de neurorradiologia já realizadas naquele hospital pelos médicos especialistas em Neurorradiologia.
Recentemente, o Conselho Regional do Norte (CRN) da
Ordem dos Médicos teve conhecimento que, por razões
meramente economicistas, os neurorradiologistas foram impedidos de realizar intervenções próprias da especialidade
devido a restrições específicas impostas pela administração
daquela unidade hospitalar. As restrições estenderam-se a
situações agudas, em contexto de serviço de urgência, envolvendo acidentes vasculares cerebrais (AVC) de natureza
isquémica, desta forma contrariando as recomendações
clínicas nacionais e internacionais, e nomeadamente a via
verde do AVC.
A Neurorradiologia de Intervenção é um recurso médico
da maior importância no tratamento de lesões do Sistema
Nervoso Central e, em particular, na terapêutica do Acidente
Vascular Cerebral (AVC). O Hospital de Braga, como é do
conhecimento público, é uma unidade polivalente com um
raio de influência extensível a toda a região do Minho. No
caso do AVC, está mesmo referenciado como “fim de linha”
para concelhos populosos como Viana do Castelo, Barcelos,
Guimarães, Famalicão e Ponte de Lima, pelo que, qualquer
restrição no acesso a terapêuticas especializadas é absolutamente inaceitável e pode colocar seriamente em risco, como
já aconteceu, a eficácia das intervenções neurovasculares.
Esta situação é, na perspectiva do CRN, atentatória de um
critério de equidade e humanidade que desde sempre presidiu à prestação de cuidados de saúde em Portugal. Sobretudo, quando falamos de uma instituição que integra
o Serviço Nacional de Saúde. É por isso, com veemência,
que repudiamos o comportamento dos responsáveis pelo
Hospital de Braga, e particular do seu director clínico, e que
faremos, de imediato, uma exposição às entidades competentes, nomeadamente à Administração Regional de Saúde
do Norte, no sentido de apurar todas as responsabilidades e
restituir à comunidade um serviço clínico de que necessita,
sem prejuízo da competente denúncia de casos clínicos já
conhecidos ao Conselho Disciplinar do Norte da Ordem dos
Médicos. [28 FEVEREIRO 2013] n

Na mesma altura em que foram conhecidas as reais consequências do congelamento de
despesa imposto pelo ministro
das Finanças, veio a público
mais um relato de gestão exígua e rigorosa numa unidade
de saúde do Norte. O caso da
Unidade de Saúde Familiar
do Nordeste, obrigada a gerir
um financiamento por doente
de apenas 549 euros, é paradigmático do esforço e da exigência que é colocada na nossa
região e que não tem paralelo
com qualquer outra Administração Regional de Saúde.
O Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem dos Médicos não pode, por isso, deixar de antecipar o pior cenário
possível na assistência aos doentes da região caso o Governo mantenha uma postura inflexível na sua política. Receámos, com elevado grau de fiabilidade, que exemplos de
falta de medicamentos e de material clínico, de atrasos no
acesso a consultas e cirurgias sejam cada vez mais frequentes nos próximos meses. De resto, a possibilidade de que os
serviços mais diferenciados tenham dificuldade em manter
o seu nível de qualidade e assistência e que os incentivos
à produtividade dos profissionais sejam claramente reduzidos parece inevitável no contexto traçado pelo Ministro
das Finanças e pelo Governo. Nesta perspectiva, mais uma
vez está à vista a total desregulação de quem gere a Saúde
em Portugal, e que seguramente irá afectar a qualidade dos
cuidados de saúde prestados aos doentes nortenhos, uma
vez mais sacrificados em prol dos cortes cegos na despesa.
De acordo com o estudo preparatório para a reforma
hospitalar, divulgado em 2011, se todas as unidades fossem ajustadas ao desempenho dos hospitais e unidades
de saúde do Norte a poupança gerada para o Estado rondaria os 770 milhões de euros. É conhecido de todos os
cidadãos e utentes que, desde há alguns anos, os hospitais e unidades de saúde com melhor gestão no Serviço
Nacional de Saúde se localizam no Norte do País. Como
tal, é hora de dizer não a novos cortes na Saúde do Norte.
Não podemos continuar a aceitar que os cortes na Saúde
sejam sempre iguais para todos (para os que cumprem e
os que não cumprem) e que a despesa seja congelada sem
atender às especificidades de cada região e sector. É mais
premente do que nunca o Governo discriminar positivamente aqueles que mais produzem e melhor gerem o dinheiro de todos os contribuintes. [11 ABRIL 2013] n
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Tribuna do crn

Posições públicas do CRNOM
(actualidade)
médicos de clínica geral
Transição para a
especialidade de Medicina
Geral e Familiar

O “Enfermeiro de Família” no SNS
Comentário às declarações do
bastonário da OE

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) lamenta publicamente a impossibilidade dos clínicos gerais obterem a especialização
em Medicina Geral e Familiar e candidatarem-se às
Unidades de Saúde Familiar (USF).
No seguimento da informação avançada ontem pelo
presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar
da Ordem dos Médicos, em audição da comissão parlamentar de Saúde e a propósito dos entraves que o
Governo está a colocar à criação de novas USF, o CRNOM considera urgente a necessidade do Ministério
da Saúde proceder à rápida resolução deste processo.
Considerando inaceitável que os clínicos gerais se
mantenham nessa situação, o CRNOM recorda a existência de um programa, já apresentado ao Ministério
da Saúde, de transição dos clínicos gerais para a especialidade de Medicina Geral e Familiar. Este programa
prevê que os médicos submetam o respectivo currículo à avaliação da Ordem e cumpram um exame
teórico-prático. De referir que estes profissionais
médicos, com extensas carreiras dedicadas à saúde
dos utentes, ficam impedidos de integrar as USF pelo
regulamento em vigor nestas unidades. Tratando-se
de Centros de Saúde que passam a USF, os médicos
de clínica geral não podem manter o seu posto de
trabalho, sendo recolocados num outro Centro de
Saúde que ainda não esteja ao abrigo deste modelo de
organização.
Esta situação coloca um ónus burocrático excessivo
sobre os médicos de clínica geral e constitui uma barreira artificial à evolução na própria carreira médica.
O CRNOM apela ao Ministério da Saúde para que de
imediato desbloqueie o programa de formação proposto pela Ordem dos Médicos e contribua, dessa
forma, para uma maior agilização na reforma dos cuidados de saúde primários. [18 ABRIL 2013] n

No dia 28 de Fevereiro, em declarações a um jornal nacional, o bastonário
da Ordem dos Enfermeiros (OE) reassumiu a intenção de ser criada a
figura do “Enfermeiro de Família” no Serviço Nacional de Saúde (SNS). À
boleia dos ventos favoráveis do economicismo, Germano Couto antecipa
a utilidade destes profissionais como porta de entrada nos Cuidados de
Saúde Primários, acredita que poderão assumir competências dos médicos de família e propõe a entrada do novo conceito já no final do primeiro
trimestre deste ano.
O Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem dos Médicos toma nota
da persistência do bastonário da OE em lançar o debate sobre este tema
com notável regularidade. No entanto, não pode deixar de lamentar a
sua periódica necessidade de recorrer ao “soundbyte” político e tratar de
forma gratuita e superficial um tema tão sério e complexo como é a saúde
dos cidadãos portugueses.
É absolutamente leviano dizer-se que há um conjunto de actividades desempenhadas pelos médicos de família que não o deveriam ser. Os médicos de família são profissionais que cumpriram uma formação específica
de quatro anos, a de Medicina Geral e Familiar, antecedida de um ano
de formação genérica partilhada por todas as especialidades médicas. As
suas competências estão ampla e consistentemente definidas do ponto de
vista técnico e científico e, enquanto profissionais, ocupam uma posição
primordial e nuclear no serviço público de saúde português.
De resto, as competências adquiridas durante o curso de Medicina e
durante a frequência dos internatos médicos não são possíveis de obter
de outra forma. Um médico e um enfermeiro têm naturalmente competências diferentes e responsabilidades distintas. A eficácia do seu trabalho
conjunto nas diferentes unidades de saúde resulta do respeito devido
a cada profissão e a cada profissional. E não é por acaso que nas equipas multidisciplinares a legislação existente consagra o médico como
coordenador.
Numa segunda análise, a OE não parece, ela própria, muito confiante em
relação ao nível de intervenção clínica que os denominados “enfermeiros
de família” podem assumir. O seu responsável enuncia, entre outras
possibilidades, as consultas periódicas a crianças e o acompanhamento
de grávidas de baixo risco, sendo certo que não terá ignorado a existência
de especialidades médicas próprias para ambas as situações e que são
referenciadas precisamente pelos médicos de família, após imprescindível
avaliação clínica inicial.
A criação de uma nova “categoria profissional” ao nível dos Cuidados de
Saúde Primários, com o objectivo de referenciar o doente para consultas
de especialidade ou de revalidar a prescrição de medicamentos e MCDT’s,
não é mais do que procurar introduzir redundância no SNS e justificar da
pior forma a criação de novos postos de trabalho. É absolutamente inaceitável. É claro e inequívoco, para todos os intervenientes no SNS, que existem muitos serviços necessitados de mais enfermeiros para prestar aquilo
que é da sua estrita competência e responsabilidade. Será na amplificação
desta necessidade que os representantes desta classe profissional devem
concentrar esforços, respeitando o carácter multidisciplinar e complementar das equipas de saúde. [01 MARÇO 2013] n
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Entrevista
a André Luís
e António Rui
Barbosa
O Despacho n.º 13794/2012, pu-

blicado a 24 de Outubro pas-

sado, produziu diversas alterações no Sistema Integrado de

Emergência Médica. Entre elas,
o alargamento das competências atribuídas aos Técnicos de

Ambulância de Emergência

(TAE), com base em algoritmos

de actuação prática definidos
pela Ordem dos Médicos em

conjunto com o Instituto Na-

cional de Emergência Médica

(INEM). Contudo, a Competên-

cia de Emergência Médica da

Ordem colocou reservas a este
protocolo e irá pronunciar-se

em tempo oportuno. Os diri-

gentes da SRNOM, André Luís
e António Rui Barbosa, ambos

colaboradores do INEM, clarifi-

cam o problema em entrevista
à Nortemédico.

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

Oportunidade
única para
repensar a
emergência
médica
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(AL) – O INEM pode, de facto, desenvolver um
(nortemédico) – As novas regras da emergência
processo destes autonomamente, mas não encontro
pré-hospitalar estão a suscitar reservas por
sustentação num processo de definição de comparte da Competência de Emergência Médica
petências pré-hospitalares em que as duas Ordens
(CEM) da Ordem dos Médicos. A que se deve
profissionais da área da Saúde estejam em desaesta posição?
cordo com o que se propõe, principalmente se tiver
André Luís (AL) – Pelo que entendo, a CEM cona oposição da Ordem dos Médicos.
sidera, e bem, que o processo avançou depressa
demais e que não está a ser bem conduzido de raiz.
A Ordem dos Enfermeiros avançou com uma
Há uma perspectiva de fundo que não está a ser
providência cautelar, mas a Ordem dos Médicos
equacionada e que decorre do facto de não existir,
tem colaborado neste processo.
logo à partida, uma lei de socorro no nosso país.
(AL) – A Ordem dos Médicos assumiu com o INEM
António Rui Barbosa (ARB) – E não sabemos qual
o compromisso de tomar uma poo nível de actuação de cada profissional
sição construtiva sobre esta matédentro do INEM.
ria. Contudo, entende que é neces(AL) – Por exemplo, o médico regulador
sário encontrar consensos e que há
no Centro de Orientação de Doentes UrA Ordem
um ajustamento que deve ser feito.
gentes (CODU) tem quase uma figura de
dos Médicos
Esse ajustamento está a ser realicorpo presente, porque o sistema dá-lhe os
assumiu com
zado pela CEM e visa redefinir os
meios que ele tem de activar, não tendo o
algoritmos de actuação e os proo INEM o
médico grande oportunidade de decidir de
cessos formativos dos técnicos de
forma diferente.
compromisso
emergência. Na minha opinião, é
(ARB) – Atendendo ao novo sistema de
de tomar
também necessário um enquadraatribuição de prioridades/meios a activar
uma posição
mento legal diferente a este nível
que os CODU utilizam, o papel do médico
construtiva
e não devemos, na ânsia de resoltorna-se confuso e difícil de definir. Por
ver um problema ao INEM, validar
esse motivo, e por exemplo, seria imporsobre esta
tudo de olhos fechados.
tante clarificar o número de médicos regumatéria.
(ARB) – As competências atribuíladores que devem existir no CODU, qual
Contudo,
das a qualquer grupo profissional
o seu papel e número máximo de horas de
entende que
devem ser sempre enquadradas
trabalho.
de uma forma responsável e cri(AL) – Este decreto-lei [Despacho n.º
é necessário
teriosa. Por conseguinte, quando
13794/2012] saiu de forma precipitada e
encontrar
é publicado um despacho em que
o sistema de emergência pré-hospitalar
consensos
basicamente são atribuídas comparece não ter regras muito definidas. Ene que há um
petências mais alargadas aos téctendemos que há aqui uma perspectiva
nicos de emergência, estas devem
economicista e que o objectivo é, de facto,
ajustamento
assentar num pressuposto lógico
poupar algum dinheiro retirando profisque deve ser
ao nível formativo, nomeadamente
sionais de saúde como os médicos e os enfeito
através dos algoritmos de actuação.
fermeiros do sistema. Inclusivamente, a
E na minha opinião este despacho
Ordem dos Enfermeiros já colocou uma
saiu antes de haver um processo prioritário, que
providência cautelar sobre o diploma. Não faz senpassa por definir qual o nível de formação adetido, por exemplo, existirem viaturas médicas de
quado, qual o objectivo destas mudanças e qual a
emergência sem médicos e enfermeiros. Nem me
abordagem a adoptar.
passa pela cabeça aceitarmos algoritmos de actua(AL) – Nos algoritmos que foram apresentados hação que não sejam feitos por médicos, nem que a
via um conjunto de situações que, seja pela via do
coordenação de uma equipa pré-hospitalar não seja
diagnóstico, seja pela administração de fármacos,
realizada por um médico.
não se compreende como possam ser feitas sem um
médico presente. Parece-me notório que a emergênPoderá o INEM validar estas disposições sem
cia pré-hospitalar pode ter uma mudança na sua
ouvir os profissionais?
organização, mas sempre com médicos presentes
(ARB) – A lei de base do INEM, basicamente, atrina rua, na regulação no CODU e com protocolos
bui-lhe plenos poderes para regulamentar e gerir a
realizados por médicos.
emergência médica em Portugal. Do ponto de vista
(ARB) – E assentes numa perspectiva de formainstitucional e legal eles podem decidir sem ouvir
ção obviamente validada por médicos. Percebe-se
ninguém.
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que, em matéria de formação, o que está a ser
feito é caminhar rumo à
auto-sustentação. Isto é,
constituir-se um grupo
de médicos, enfermeiros
e técnicos para dar uma
formação inicial para
que, posteriormente, a
formação seja feita de
técnicos para técnicos.
Isto é preocupante, se
pensarmos numa lógica
de qualidade. Quando
temos técnicos a formar
técnicos, deixamos de ter
a garantia de qualidade
que a Ordem dos Médicos pretende manter.
Qual é a expectativa
que tem sido manifestada por parte do
presidente do INEM
em relação ao papel da
Ordem dos Médicos?
(AL) – O que o presidente
do INEM nos diz é que
espera que a Ordem dos
Médicos defina os algoritmos, para os validar
com os ajustamentos que
se entendam necessários.
Aquilo que o CNE deve
defender é o que disse há
pouco: formação coordenada por médicos e o
médico como team leader na emergência pré-hospitalar. Tudo o resto está a ser objecto de análise da
CEM. Obviamente esta questão também é política
e teremos – tanto a Ordem dos Médicos, como o
INEM – de aguardar tranquilamente o parecer da
CEM.
(ARB) – O que não podemos fazer é importar modelos ou parte de modelos vindos do estrangeiro,
baseados na diferenciação de competências, e ao
mesmo tempo estarmos a esquecer quais são as
competências de cada grupo profissional. O que
está a acontecer neste processo é que estamos a
atribuir certas competências práticas a profissionais
que não são qualificados para tal. A partir deste
momento, o que se pensa é: ‘ok, vamos dar esta
competência e depois vamos legislar sobre para que
serve’. Ou seja, o processo está a ser conduzido ao
contrário e dentro de uma lógica puramente economicista. Há um objectivo claro que é poupar dinheiro. Se um técnico puder fazer as mesmas coisas
que um enfermeiro ou até um médico, óptimo. Esta
é a mentalidade que está em causa. A consequência
que isto tem é naturalmente grave, uma vez que
falamos da saúde das pessoas.

O que não se compreende é que distem já quase
seis meses desde o lançamento do diploma e
ainda não estejam definidos todos os pormenores da sua aplicação…
(ARB) – Quando o despacho foi publicado, já estava
tudo pensado. Desengane-se quem pensa que já
não estavam aprovados os algoritmos, os planos
de formação, etc. O que existe é uma necessidade,
fruto da actual conjuntura, de apressar as coisas que
supostamente signifiquem poupança.
(AL) – Temos, de facto, aqui um modelo que não
é novo. Nos Estados Unidos, os paramédicos asseguram praticamente todo o pré-hospitalar. Na
Europa, claramente esse não é o modelo vigente. É
necessário gerir os recursos, quer financeiros, quer
humanos, e nós temos de entender isto com naturalidade, atendendo ao momento que o país atravessa.
Olhamos para os países mais ricos do mundo e são
eles que criam estes modelos. Eu acho que os técnicos – que existem e são quadros do INEM – devem
ver a sua formação e competência alargadas. Nada
contra, até é desejável que tal aconteça. O que não
podemos admitir é dar-lhes a formação toda para
fazer tudo. Porque, no limite, o que estamos a fazer
é dar-lhes um curso de Medicina. Devemos facultar
as competências necessárias para que cumpram de
forma adequada a sua função, mas sempre com os
pressupostos que já enunciei, relativamente à presença de médico no sistema, resolvidos.
(ARB) – Neste processo existe uma componente
política que deveria estar a ser debatida e uma componente prática que está entregue à CEM, e muito
bem, dado que é o organismo que está mais capacitado e que terá, com certeza, um nível de discussão
muito mais objectivo quanto ao que se deve fazer
nos algoritmos. A questão é que, o modo como foi
trabalhada a proposta nos bastidores e como foi
apresentada a sua componente prática, está em desacordo com uma postura de transparência e de
rigor. Por exemplo, não podemos estar a dizer que
os técnicos estão a salvar vidas, ao mesmo tempo
que aprovamos algoritmos que pouco ou nada têm a
ver com isso. Esta forma de ver os cuidados pré-hospitalares impede-nos de perceber se o que está a ser
feito corresponde a uma medida economicista ou
se estamos a alterar, de facto, um modelo de forma
estrutural. Nomeadamente entender de forma clara
se estamos a assistir efectivamente à atribuição de
competências a quem não está qualificado para tal.
(AL) – Em suma, teremos de aguardar pacientemente a posição da CEM e esperar que a mesma reflicta a preocupação não apenas com os algoritmos
de actuação, mas que olhe também para a emergência hospitalar como um todo. Pelo que me é
dado a perceber, isso está a ser feito. Com base no
parecer da CEM, o Conselho Nacional Executivo irá
transmitir ao INEM a posição oficial da Ordem dos
Médicos sobre esta matéria, sem esquecer os compromissos que foram assumidos anteriormente. Importante é percebermos que se trata de uma oportunidade única de fazer bem, atendendo à abertura
que o INEM saudavelmente tem manifestado. n
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Aconselhamento Fiscal
O perigo do colapso das contas
públicas obrigou
o atual Governo
a medidas de
forte austeridade e controlo
Rui Cabral . Armando Carvalho
[CCL – Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.]
orçamental,
Consultores da SRNOM
que implicaram
um aumento de impostos sem
precedentes e cuja consequência
foi uma diminuição da procura
interna e uma enorme quebra do
rendimento disponível das famílias e empresas.
O impacto fiscal das novas medidas previstas no Orçamento de Estado para 2013 (OE 2013) e as novas
obrigações declarativas impõem à
classe médica uma reflexão profunda do actual enquadramento
fiscal em que se encontram, de
modo a que possam aferir se diferentes opções poderão trazer benefícios acrescidos e uma inerente
redução de impostos a pagar.

OE 2013:
Agravamento de taxas,
redução de escalões
e diminuição das
deduções à coleta
Depois da taxa máxima de 46,5%
imposta pela Lei 55A/2010 de 31 de
Dezembro (OE 2011), aplicável ao rendimento coletável acima dos 153.300
euros, o OE para 2013 prevê a tributação do escalão máximo a uma taxa
de 48% e agora para um rendimento
coletável acima dos 80.000 euros. E
não fica por aqui!
Ao quantitativo do rendimento coletável que exceder os referidos 80.000
euros serão ainda aplicadas, de acordo com o art.º 68.º do Código do IRS,
as seguintes taxas adicionais de solidariedade:
Rendimento
Coletável
De 80.000€ a 250.000€
Superior a 250.000€

Taxa
adicional
2,5%
5,0%

E ainda uma sobretaxa de 3,5% que
incide sobre o rendimento coletável,
líquido de descontos para a Segurança Social e retenção de IRS, que exceda a remuneração mínima mensal
garantida (485 euros x 14).
Paralelamente, procedeu-se a um decréscimo generalizado nas deduções
à coleta (despesas de saúde, educação, pensão de alimentos, lares e
encargos com imóveis – artigos 82.º,
83.º, 83.º-A, 84.º e 85.º do CIRS).

ANO 2013
Escalão de rendimentos Limite nas deduções
Até 7000€
S/ limite
De 7000€ a 20.000€
1250€
De 20.000€ a 40.000€
1000€
De 40.000€ a 80.000€
500€
Superior a 80.000€
0€
ANO 2012
Escalão de rendimentos Limite nas deduções
Até 7.410€
S/ limite
De 7.410€ a 18.375€
1250€
De 18.375€ a 42.259€
1200€
De 42.259€ a 61.244€
1150€
De 61.244€ a 66.045€
1100€
Superior a 66.045€
0€
Ao limite acresce 10% por cada dependente
ou afilhado civil.
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Exercício da
medicina privada.
Que regime adotar?
As formas jurídicas mais comuns adotadas no exercício da
medicina privada têm sido as
seguintes:
1. IRS – Profissional Independente
1.1. Regime Simplificado
1.2. Regime de Contabilidade Organizada
2. IRC – Sociedade
2.1. Sociedade Comercial por Quotas ou Unipessoal
por Quotas
O regime simplificado em sede de IRS aplica-se aos profissionais independentes que não tenham ultrapassado
no período de tributação imediatamente anterior um
rendimento anual ilíquido superior a 150.000 euros. Feita a opção, este regime tem um período de permanência de 3 anos, prorrogável por iguais períodos, salvo se o
profissional o pretender alterar.
Este regime cessa se forem ultrapassados durante dois
anos consecutivos 150.000 euros de rendimentos ilíquidos ou se num só ano for ultrapassado em mais de 25%
esse limite (187.500 euros), passando a partir do ano
seguinte a ser obrigatória a tributação pelo regime de
contabilidade organizada.
Até 31-12-2012, o valor que era tributado em IRS correspondia a 70% do total dos rendimentos ilíquidos. Com o
OE para 2013, esta percentagem foi agravada para 75%,
o que diminuiu de 30% para 25% o valor concedido supletivamente pelo Fisco para despesas.
No regime de contabilidade organizada em sede de IRS,
o valor tributável é calculado do mesmo modo que nas
sociedades sujeitas a IRC, e resulta da diferença entre
Rendimentos e Gastos.
No que concerne às sociedades, em 2013 a taxa de IRC
aplicável no regime geral manteve-se inalterada nos
25%, valor este que poderá ser acrescido da derrama
municipal, cujo valor poderá oscilar entre zero e 1,5%,
perfazendo um total máximo de 26,5%.

Novidades para 2013
Novas regras de faturação

A partir de 1 de Janeiro de 2013, os únicos documentos que podem ser utilizados para titular operações tributáveis, e
que têm natureza de fatura são: fatura,
fatura simplificada e fatura-recibo.
A forma de emissão de documentos de faturação não
foi alterada, mantendo-se as obrigações e dispensas
previstas na Portaria 363/2010, com a redação da Portaria 22-A/2012. Assim, a emissão dos documentos acima
referidos continuará a efetuar-se através de programas
informáticos certificados pela Autoridade Tributária
(AT), a menos que os contribuintes a tal fiquem dispensados por qualquer uma das situações previstas no n.º 2
do art.º 2.º da referida Portaria, nomeadamente:
a) Utilizem software produzido internamente ou por
empresa integrada no mesmo grupo económico,
do qual sejam detentores dos respetivos direitos de
autor;
b) Tenham tido, no período de tributação anterior, um
volume de negócios inferior ou igual a 100.000 euros;
c) Tenham emitido, no período de tributação anterior,
um número de faturas, documentos equivalentes ou
talões de venda inferior a 1 000 unidades.
Caso fique dispensado por qualquer uma destas alíneas,
poderá emitir faturas através de programa informático
não certificado ou através de faturas manuais impressas em tipografia autorizada.
Os profissionais independentes que emitiam recibo-verde eletrónico diretamente no Portal da AT vão continuar a poder fazê-lo nos mesmos moldes. A denominação do documento foi agora alterada para “fatura-recibo
eletrónica”.
Dadas as limitações da fatura-recibo, pelo facto de ser
um documento que dá quitação imediata do serviço
prestado, espera-se que num futuro breve seja criada
uma nova funcionalidade que permita a emissão da
fatura eletrónica e posterior recibo de quitação, para as
situações em que o recebimento é diferido.

No entanto, caso a sociedade seja totalmente composta
por sócios médicos e se dedique exclusivamente à prestação de serviços médicos, estará abrangida pelo regime
da transparência fiscal, previsto na alínea a) do n.º 4 do
art.º 6.º do Código do IRC e, neste caso, a matéria coletável apurada não será tributada em IRC, mas sim, imputada aos sócios para tributação em sede de IRS, através
do preenchimento do Anexo D da Mod. 3.

Comunicação dos dados das faturas à
Autoridade Tributária

Conclusão: Face ao atual nível de escalões de IRS, das taxas adicionais e sobretaxas, e da diminuição das deduções à coleta, poderá ser pertinente ponderar a alteração da atividade médica de profissional independente
para sociedade, em particular se essa atividade estiver
a ser exercida em acumulação com rendimentos de trabalho por conta de outrem, dado que os rendimentos
poderão ser tributados a uma taxa significativamente
mais reduzida, com claros benefícios económicos no
rendimento disponível.

O prazo para comunicação desses dados é o dia 25 do
mês seguinte àquele a que se referem as faturas.

O Dec.Lei 198/2012, de 24 de Agosto, estabelece a obrigação de comunicação à AT, por transmissão eletrónica de
dados, dos elementos constantes das faturas emitidas
por pessoas singulares ou coletivas com estabelecimento estável em território português.

Esta comunicação pode ser efetuada por uma das seguintes 4 vias:
a) Transmissão eletrónica de dados em tempo real,
integrada em programa de faturação eletrónica;
b) Transmissão eletrónica de dados, através da remessa
do ficheiro SAF-T (PT), contendo os elementos das
faturas;
c) Inserção direta no Portal da AT;
d) Outra via eletrónica, entretanto publicada pela
Portaria 426-A/2012 de 28 de Dezembro.
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Informações úteis

Os profissionais independentes que emitam faturas-recibo eletrónicas diretamente no Portal da AT  estão
dispensados de comunicar essas faturas.
As entidades obrigadas a produzir o ficheiro SAF-T (PT)
(todas as que emitem faturas através de programa informático, certificado ou não), devem obrigatoriamente
optar pela forma de comunicação descrita nas alíneas
a) e b).
A  comunicação prevista na alínea d) aplica-se às entidades que:
- Não utilizem, nem sejam obrigadas a possuir
programa informático de faturação;
- Não optem pela utilização de qualquer dos meios
de comunicação previstos nas alíneas a) a c) acima
descritas.

Obrigações declarativas:
Novo anexo SS da Mod. 3 do IRS
Os trabalhadores independentes são obrigados a declarar à Segurança Social o valor dos rendimentos anuais
ilíquidos auferidos no ano civil anterior, no âmbito do
exercício da respetiva atividade. Essa declaração deverá ser efetuada através do novo anexo denominado de
Anexo SS – Segurança Social, o qual deverá ser entregue
juntamente com a declaração Mod. 3 do IRS.
Estão abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes os médicos que:
a) Exerçam a atividade por conta própria geradora de
rendimentos a que se reportam os artigos 3.º e 4.º
do Código do IRS;
b) Os sócios ou membros das sociedades de
profissionais, previstas na alínea a) do n.º 4 do art.º
6.º do Código do IRC (Sociedades em que todos os
sócios sejam médicos).
Neste anexo, deverão ser declarados os rendimentos
totais da categoria B  do IRS – Trabalho Independente,
nomeadamente as Prestações de Serviços efetuadas a:
- Pessoas singulares sem atividade empresarial;
- Pessoas coletivas ou singulares com atividade
empresarial.
Um dos objetivos deste anexo é identificar as entidades
que possam reunir as condições para serem consideradas como Entidades Contratantes de acordo com o art.º
140.º do Código Contributivo da Segurança Social.
As Entidades Contratantes são pessoas coletivas ou
pessoas singulares com atividade empresarial que adquirem 80% ou mais dos serviços de um profissional
independente no ano dos rendimentos a que se refere
a declaração.
Nestes casos, o n.º 7 do art.º 168.º do Código Contributivo prevê a obrigatoriedade destas Entidades pagarem
5% a título de contribuições sobre o valor total da prestação de serviços que lhe foram prestados por trabalhador independente no ano civil a que respeitam.
O valor dos 5% de contribuições será comunicado pela
Segurança Social às Entidades Contratantes no ano seguinte àquele a que respeitam os rendimentos, tendo
as mesmas que ser pagas até ao dia 20 do mês seguinte
ao da emissão do documento de cobrança.

Acumulação de trabalho
independente com
trabalho por conta de
outrem
Sempre que um trabalhador independente acumule as funções
com a atividade de trabalhador por conta de outrem
para a mesma empresa ou para empresa do mesmo
grupo empresarial, as contribuições devidas pela Entidade pagadora são o somatório de ambas e os encargos
calculados de acordo com o Regime Geral da Segurança
Social (Art.º 129.º do C.C.)

Qual o enquadramento para efeitos de IVA
relativamente à prestação de serviços de
formação em acumulação com o exercício da
medicina privada?
Para efeitos de IRS, a atividade médica está isenta de
IVA, de acordo com o n.º 1 do art.º 9.º do Código do IVA.
Caso o médico exerça também a atividade de formador,
mesmo que em áreas relacionadas com a medicina, não
poderá enquadrar esses serviços no âmbito da isenção
prevista no n.º 10 do art.º 9.º do Código do IVA, porquanto a mesma só se aplica a organismos de direito público
ou a entidades reconhecidas como tendo competência
nos domínios da formação e reabilitação profissionais
pelos ministérios competentes.
Por tal motivo, a formação consubstancia uma prestação de serviços sujeita a IVA nos termos gerais. Porém,
se o médico tiver um volume faturação na atividade de
formador inferior a 10.000 euros, poderá aproveitar a
isenção prevista no art.º 53.º do CIVA.

Tributação autónoma em IRC das viaturas
ligeiras de passageiros ou mistas e respetivos
limites fiscais dedutíveis
É essencial a ponderação do impacto fiscal e financeiro no momento da aquisição de uma nova viatura para
o exercício da actividade. Assim, estando em causa a
aquisição de uma viatura ligeira de passageiros ou mista, recordamos que as viaturas adquiridas a partir de 1
de Janeiro de 2012 são tributadas autonomamente às
taxas de IRC de acordo com a tabela seguinte:
Viaturas Ligeiras
de Passageiros
ou Mistas

Trib.
Autónoma
Base

Trib.
Autónoma
C/ Prej.
Fiscais

10%

20%

20%

30%

10%

20%

20%

30%

Convencionais
Custo de Aquisição até
25.000€
Custo de Aquisição superior
a 25.000€

Elétricas
Custo de Aquisição até a
50.000€
Custo de Aquisição superior
a 50.000€

n
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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 Doutor
Álvaro António
Pinheiro Rodrigues
(1904 – 1987)

Tive o privilégio de conhecer pela primeira
vez o Professor Doutor Álvaro António Pinheiro Rodrigues em 1958, quando era seu
aluno no 6.º ano Médico na disciplina de
Clínica Cirúrgica.
A clareza de exposição das matérias nas
suas aulas, conteúdo das mesmas e simplicidade de apresentação dos assuntos mais
complexos, aliada a uma extraordinária
capacidade de comunicação encantou,
desde logo, todos os elementos do meu
Curso de 1953/1959.
Foi um dos mais brilhantes professores da
Faculdade de Medicina do Porto.
É com emoção que rememoro a sua imagem e a vivência, compartilhada durante
muitas dezenas de anos, nas enfermarias,
nas salas de operações do Hospital de S.
João e da Ordem Terceira do Hospital do
Carmo na cidade do Porto, onde tive a honra de ser seu colaborador.
Não posso deixar de testemunhar a muito
profunda e especial estima que dedicava a
este meu querido Mestre, que me demonstrou em inúmeras circunstâncias a reciprocidade do sentimento que lhe dedicava,
revelada, mais uma vez, no texto exarado
no verso da fotografia (foto 1) que me ofereceu no dia 12 de Julho de 1979: «Ao prezado
e Querido amigo Reis Lima, antigo companheiro de trabalho na Clínica Cirúrgica,
e muito estimado colaborador no actual
dia-a-dia. Com um abraço de muito apreço pela sua inestimável amizade, devotada
dedicação e notáveis aptidões cirúrgicas, do
seu dedicado, Álvaro Rodrigues».
Quis o destino, em face de determinadas
circunstâncias, do conhecimento de muitas pessoas que fazem o favor de serem
minhas amigas, que fosse solicitado o meu
testemunho sobre o seu viver, a rogo do
Secretário da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, Dr. Nuno Abecassis, que endereçou
este pedido ao Presidente do Capítulo da
Sociedade Portuguesa de Cirurgia Doutor
Luís Damas Mora que declinou, gentilmente e honrando-me, o pedido na minha
pessoa, na qualidade de antigo discípulo
e colaborador do Professor Doutor Álvaro
Rodrigues.
A disponibilidade, já proverbial e permanente, aliada a uma amizade que muito
prezo da Ex.ª Senhora Professora Doutora

D. Amélia Ricon Ferraz, Professora de História de Medicina e Directora do Museu
Maximiano de Lemos e, mais ainda, das bibliotecárias da Biblioteca da Faculdade de
Medicina, facultando-me o espólio e livros
existentes nas Instituições, permite-me
apresentar-vos este contributo para a História da Cirurgia Portuguesa e Portuense.
O Professor Álvaro Rodrigues (como era
designado normalmente) nasceu na freguesia de Santo Ildefonso, no dia 7 de Julho de 1904, na cidade do Porto. Era filho
de António Borrajo Rodrigues e de Camila
Fernandes Pinheiro.
Passou a sua infância e efectuou os estudos secundários na cidade do Porto,
terminando-os em 1921.
Desde jovem que se destacou academicamente. Foi agraciado com um Louvor e
Menção Honrosa no exame da Instrução
Primária na Celestial Ordem Terceira da
S.S. Trindade em 1911/1912, obtendo o prémio Pereira da Costa, por ser novamente
o melhor aluno em 1914/1915, na mesma
Instituição.
De 1921 a 1922 frequentou a Física, Química e Ciências Naturais (FQN) na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
além de continuar a aperfeiçoar-se no
Desenho e na Música. Era um exímio pianista, sendo de referir que era um excepcional e virtuoso intérprete.
Concluiu, com distinção, o curso médico
em 1927, sendo-lhe atribuído o Prémio
Barão de Castelo de Paiva, por ter obtido
a melhor classificação em Anatomia Topográfica.1 De imediato foi nomeado assistente de Anatomia, em Novembro do
mesmo ano, e responsável (Decreto de
18 de Novembro de 1927) dos trabalhos
práticos de Anatomia Topográfica, cargo
em que foi reconduzido até 1930 (nomeação do Conselho Escolar de 30 de Julho
de 1929). Preparou durante esse período
numerosas peças anatómicas que ainda
persistem no Museu de Anatomia.
Consorciou-se, em 1928, com a Ex.ª Senhora D. Neuza de Castro e Sousa Pinheiro Rodrigues, sua companheira durante toda a
vida.
Inicialmente, e antes de se dedicar às técnicas de Cirurgia Experimental, lançou-se
a trabalhar em inúmeras pesquisas e trabalhos de anatomia morfológica, que serviram de base para a sua tese de Doutoramento, com a colaboração inestimável
dos seus amigos e colegas Sousa Pereira2,
Luís de Pina3 e Roberto de Carvalho4, no
Laboratório de Radiologia e Cirurgia Ex1 Sessão do Conselho da FMP de 30 de Julho de 1924.
2  António de Sousa Pereira. Professor Catedrático de Medicina
Operatória da Faculdade de Medicina do Porto (FMP). Reitor da
Universidade do Porto. Investigador com renome internacional.
3  Luís José de Pina Guimarães (1901-1972) Professor Catedrático de
Medicina Legal, História de Medicina e Deontologia Médica. Presidente da Câmara Municipal do Porto. Político.
4 Joaquim Alberto Roberto de Carvalho (1893-1944) Professor
Extraordinário da FMP. Introdutor da Radiologia em Portugal.
Artista, pianista e violinista.
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perimental fundado pelo Professor
Hernâni Monteiro5.
Em Março de 1930 doutorou-se com
a dissertação «Ansa hipogástrica –
novos subsídios para o seu estudo
anatómico», sendo classificado com
Distinção, e desde logo alvo das mais
relevantes referências na imprensa
médica portuguesa e internacional,
destacando-se a do Professor Henri
Rouvière6, catedrático de Anatomia
da Faculdade de Medicina de Paris,
que o convidou para estagiar como
bolseiro no Serviço de Anatomia, em
Estrasburgo. Seguiu, algum tempo
depois, para trabalhar no Serviço de
Cirurgia Experimental com o Professor René Leriche7, no de Histologia
com o Professor Bouin8 e no de Anatomia com o Professor Forster9. Os
seus trabalhos sobre linfáticos em
colaboração com Sousa Pereira, ilustrados com inúmeros e primorosos
desenhos, foram notáveis. Duas gravuras, da sua autoria, foram incluídas
no Tratado do Professor Rouvière.
A Cirurgia Experimental sempre foi
acarinhada pelo Professor Álvaro RoProfessor Doutor Álvaro Rodrigues, retratado pelo Pintor Adelino Ângelo
drigues e, por influência do Professor
Rouvière, esteve (em 1930), sob a orienta- ria, sendo, concomitantemente, durante o
ção do Professor Fontaine10, na Clínica Ci- período de 1935 a 1942, responsável pelos
rúrgica A do Professor Leriche, na secção cursos de Histologia e Embriologia.
do Laboratório de Cirurgia Experimental Em Dezembro de 1937, a par das regências,
e no Laboratório de Fisiologia do Professor iniciou um estágio em Lisboa no Instituto
Shäffer11.
Português de Oncologia, com o Professor
Os trabalhos efectuados nas áreas do sis- Francisco Gentil, a quem ficou indeleveltema linfático, vascular, ósseo, nervoso mente ligado por razões pessoais de amisimpático e cérebro-espinal foram publi- zade, e profissionais, durante toda a sua
cados em súmula na “Presse Medicale”. vida.
Mais tarde foi convidado e trabalhou em Acerca da sua actividade e dos trabalhos
Lisboa no Instituto de Histologia do Pro- efectuados nos referidos serviços clínicos,
fessor Celestino da Costa.
reproduz-se parcialmente o documento
Concorreu em 1932 ao lugar de Professor do seu mestre, Professor Francisco Gentil,
Auxiliar de Anatomia com a tese «O sis- que define primorosamente a personalitema linfático e a sua importância cirúrgi- dade e capacidade de trabalho do Profesca», sendo classificado com Distinção.
sor Álvaro Rodrigues:
Foi-lhe atribuída uma bolsa de estudo … entrou no Instituto Português de Oncopelo Professor Francisco Gentil e convi- logia em 1937, como bolseiro do Instituto
dado a trabalhar no seu Serviço de Clíni- de Alta Cultura (…) revelando uma excepca Cirúrgica do Hospital Escolar de Santa cional cultura médica e pessoal e raras
Marta, onde adquiriu excepcional práti- qualidades docentes e de investigação. (…)
ca cirúrgica, mercê de ser seu ajudante e Sendo-lhe confiada a assistência clínica
trabalhar como cirurgião responsável em dos doentes do Instituto Português de Oninúmeros actos cirúrgicos.
cologia em 1938 e a orientação da Cirurgia
Transitou (de 1934 e até 1936) da Anatomia Experimental em 1939, além da Clínica Cipara reger o curso de Medicina Operató- rúrgica da Faculdade de Medicina de Lis-

5 Hernâni Bastos Monteiro (1891-1963) Professor Catedrático de
Anatomia. Historiador. Investigador a nível Mundial com Roberto
de Carvalho, Sousa Pereira e Álvaro Rodrigues da Linfangiografia.
6 Henri Rouvière. Professor Catedrático de Anatomia da Faculdade
de Medicina de Paris. Investigador a nível Mundial sobre a Linfangiografia.
7  René Leriche Professor Catedrático de Cirurgia da Faculdade de
Medicina de Estrasburgo. Cirurgião.
8  André Pol Bouin. Professor Catedrático de Estrasburgo. Biólogo e
histologista.
9  Dottfried Forster. Professor Catedrático de Estrasburgo. Neurologista.
10  René Fontaine (1899 – 1979) Professor Catedrático, francês, de
Cirurgia em Estrasburgo. Pupilo dilecto do Professor Leriche.
11 Edward Albert Shäffer. (1850 – 1935) Professor Catedrático de
Fisiologia em Estrasburgo.

boa no Hospital Escolar em 1940 (…) Escolheu-se o Professor Álvaro Rodrigues para
fazer parte da Direcção do Instituto (Diário
de Governo 180, II série, Agosto de 1940).
Em 1941 começou a fazer parte, com a concordância do Dr. Virgílio Custódio de Morais, do Serviço de Urgência dos Hospitais
Civis de Lisboa. (…)
Francisco Gentil, Outubro de 1942.

Durante este período estagiou ainda
em Barcelona e Nova Iorque e, até se
jubilar, fez parte de centenas senão
milhares de actos académicos, doutoramentos e conferências, em Portugal, Espanha, Bélgica, França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos,
tendo como amigos pessoais alguns
dos mais notáveis cirurgiões desses
países.
Publicou, como autor, até 1942, como
Professor Extraordinário da Faculdade de Medicina do Porto, data em que
concorreu para Professor Catedrático, 101 trabalhos editados, nos anos
referidos, nas seguintes revistas:
Annales d’Anatomie Pathologique de
la Sociétè Anatomique (1928 e 1931);
Folia Anatómica Universitatis Coninbrigensis (1929 e 1930); Folia Morphologica (1929); Arquivos de Anatomia e
Antropologia (1927, 1929, 1930, 1934,
1939); Portugal Médico (1933, 1936,
1937, 1939, 1941); Journal of Anatomy
(1930); Lisboa Médica (1931, 1937);
Anatomischer Auzeiger (1931); Jounal
de Radiologie et d’Électrologie (1934);
Boletin de la Universidad de Santiago
de Compostela (1933); Gérmen (1935);
Imprensa Médica (1935, 1936, 1938); Medicina (1935, 1941); Arquivo de Patologia
(1935, 1940, 1941, 1942); A Medicina Contemporânea (1937, 1938, 1939, 1942, 1943);
Anais da Faculdade de Ciências do Porto
(1936) (Trabalho premiado com o Prémio
Júlio Franchini de Cirurgia); Journal International de Chirurgie (1937, 1939); La Presse
Medicale (1938).
Mais tarde e durante toda a sua vida,
publicou como autor ou co-autor muitas
centenas de outros trabalhos científicos.
Em 1942 foi nomeado Professor Catedrático de Clínica Cirúrgica, cátedra que ocupou até se jubilar em 7 de Julho de 1974.
Trabalhou no Hospital de Santo António,
anexo à Faculdade de Medicina até 1959,
tendo feito parte, juntamente com o Professor Doutor Hernâni Monteiro, da Comissão Instaladora do Hospital de S. João.
O Serviço de Clínica Cirúrgica de que era
Director o Professor Álvaro Rodrigues, assim como todos os Serviços de Cirurgia da
Faculdade de Medicina do Porto instalados no Hospital de Santo António, foram
transferidos para o recém inaugurado
Hospital de S. João em 23 de Novembro de
1959.12
Foi alfobre, o Serviço de Clínica Cirúrgica, de inúmeras especialidade cirúrgicas,
nomeadamente Ortopedia, Ginecologia,
Cirurgia Pediátrica, Torácica, Vascular e
Plástica, tendo muitas centenas de professores catedráticos e cirurgiões sido
discípulos e patrocinados pelo Professor
12 História do Serviço de Cirurgia 1 – Propedêutica Cirúrgica. Fernando Reis Lima. «Nortemédico, (Revista da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos). Nº43, Abr -Jun de 2010, pag. 30-33.
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Doutor Álvaro Rodrigues durante toda a
sua vida.
Teve, durante toda a sua vida profissional,
colaboradores dedicadíssimos, e notáveis
cirurgiões, que deixaram o seu nome notabilizado em todas as instituições em
que trabalharam.13
Inúmeros cargos e funções desempenhou
durante toda a sua vida. Refiro apenas alguns e algumas, além dos já citados: Bolseiro da Junta de Educação Nacional (Paris, Estrasburgo, Holanda e Bélgica); Bolseiro pela Rockfeller Foundation em 1937;
Membro da Comissão Executiva da Union
International Contre le Cancer, de 1946 a
1954; Missão oficial no Presbyterian Hospital de Nova Iorque (em 1947).
Por designação ministerial ou por convite
das respectivas universidades ou instituições científicas realizou conferências
sobre variados temas de cancerologia ou
Cirurgia Geral em Joanesburgo, Nova Iorque, Rio de Janeiro, S. Paulo, Lisboa, Paris,
Madrid, Liège, Saragoça, Barcelona, Santiago de Compostela, Vigo, etc.
Curso de Cirurgia em missão oficial do
Ministério do Ultramar, na Escola Médica
de Goa (1953). Curso de Cirurgia em Buenos Aires (em 1954).
Delegado oficial do Instituto Português de
Oncologia, como palestrante nos Congressos de Saragoça (1946), Genebra (1950),
S. Paulo (1954), Londres (1958), Moscovo
(1962), Tóquio (1966) e Houston (1970).
Desde 1971, em comissão eventual de serviço, foi o encarregado da direcção e orientação dos Serviços de Cirurgia do Hospital
Universitário de Luanda e da regência das
disciplinas de Cirurgia do Curso Médico-Cirúrgico da mesma Universidade, cargo
que desempenhou até 1974.
Presidente do Conselho Médico-Legal do
Porto, de 1966 a 1974.
Director da Faculdade de Medicina do
Porto desde 1972. Demitido em 29 de Abril,
na conturbada época revolucionária de
1974, desempenhou depois, como decano
da Universidade e por imposição da Junta de Salvação Nacional, interinamente, o
Cargo de Reitor da Universidade do Porto,
de 29 de Abril a 14 de Maio de 1974.
Director dos Serviços de Cirurgia do Hospital de S. João (despacho ministerial de 17
de Fevereiro de 1960).
Director dos Serviços Clínicos do Hospital
de S. João (despacho ministerial de 22 de
Fevereiro de 1960).
Idem em 1963 (Diário do Governo, 2.ª série, 253 de 28 de Outubro de 1963).
Presidente da Sociedade Portuguesa de
Oncologia (S.P.O.), constituída em 29 de
Outubro de 1982.
13 “ In memoriam” do Professor Doutor Manuel Teixeira Amarante
Júnior (Nota Biográfica e Resumo Curricular) Fernando Reis Lima.
«Norte Médico» (Revista da Secção Regional da Ordem dos Médicos) nº 45, Outubro – Dezembro de 2010, pag. 26-29

Membro Fundador
do Collegium International Chirurgiae
Digestivae em 1971.
Vice-Presidente do
Instituto Português
de Oncologia Francisco Gentil (desde Março de 1971
a Maio de 1972) e
Director Clínico da
Secção Regional
do Sul (Lisboa) do
mesmo.
Director do Centro Regional do
Norte (Porto) do
Instituto Português de Oncologia, tendo sido, a seu pedido, exonerado em Outubro de 1974.
Membro Emérito da Academia de Ciências de Lisboa (desde 9 de Abril de 1981).
Nomeado Irmão Beneficente da Venerável Irmandade de Nossa Senhora do Terço
e Caridade, em 21 de Março de 1952, pelos
serviços prestados à Instituição.
Nomeado Irmão Beneficente, desde 12 de
Março de 1949, da Irmandade da Ordem
Terceira de Nossa Senhora do Monte do
Carmo, onde foi descerrado o seu busto
em bronze, em homenagem promovida
pela Direcção e Mesa Administrativa, em
14 de Dezembro de 1958.
Nomeado, no dia 5 de Março de 1974, Irmão Honorário da Santa Casa de Misericórdia do Porto, pelos serviços prestados
à Instituição.
Foi membro de numerosas Sociedades
Médicas nacionais e estrangeiras, entre
as quais saliento: Royal Society of Medicine, Londres; Association des Anatomistes,
Paris; Societé Internationale de Chirurgie,
Paris; Société Internationale de Gastroenterologie; Union Internationale Contre le
Cancer.
Pelo trajecto da sua vida, foi agraciado e
homenageado por várias entidades. Comendador da Ordem de Benemerência,
distinção concedida pelo Presidente da
República (Grão-Mestre das Ordens Portuguesas), desde 4 de Dezembro de 1963,
foi ainda graciado com: Medalha de Serviços Distintos, atribuída pelo Ministro dos
Assuntos Sociais em 23/5/1983; Medalha
de Ouro de Serviços Distintos do Ministério dos Assuntos Sociais (despacho ministerial de 13/6/1983); Medalha de Ouro de
Mérito Municipal, atribuída pela Câmara
Municipal de Gaia, em 20/5/1983; Grande
Oficial da Ordem da Instrução Pública,
desde 13 de Julho de 1984; Medalha de
Ouro da Câmara Municipal do Porto em
1983; Medalha de Mérito atribuída pela
cidade de Espinho em 1983.
Jubilado, por limite de idade, em 7 de Julho de 1974, exerceu ainda a sua activida-

de como cirurgião, durante
muitos anos
no Hospital da
Ordem Terceira
do Carmo, até
falecer em 1987.
Postumamente,
foi atribuído o
seu nome a uma
rua da freguesia
de Aldoar, por
deliberação da
Assembleia Municipal do Porto.
Não me foi possível, e tenho a
plena consciência disso, transmitir na sua plenitude, neste texto, tudo
o que fez na vida, e mais ainda retratar
total e completamente a personalidade
deste Homem, Médico, Professor, Artista
e Humanista que foi o Professor Doutor
Álvaro António Pinheiro Rodrigues.
Mas esta singela, incompleta, mas creiam
que muito sentida síntese do viver de um
dos maiores Cirurgiões e Professores da
Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, com quem tive a honra de trabalhar durante muitas dezenas de anos, demonstra e traduz ser, mesmo assim, um
exemplo para todos nós, de uma Personagem que sempre soube Servir, com Ética,
Trabalho, Seriedade, Saber, Amor e Dedicação, a Família, os Doentes, os Docentes,
os Amigos e essencialmente os Alunos e
Discípulos, honrando a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, os Hospitais onde trabalhou e a cidade do Porto,
onde nasceu. n
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O Sangue e
as suas metáforas

Prof. Doutor Paulo Cunha e Silva
Conferência Inaugural do 5.º Curso de Medicina Oral, organizado
pelo Serviço de Estomatologia e Cirurgia Maxilo-Facial do Centro
Hospitalar do Porto (CHP), 28 de Setembro de 2012.
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omeço por dizer que o título desta intervenção é roubado a Susan Sontag (“Illness as Metaphor”, 1978, seguido de “AlDS
and its Metaphors”, 1988), alguém que
perspectivou a doença de uma forma cultural absolutamente inovadora e radical.
O sangue tem essa potência contaminante. É um tema
que se infiltra por todos os interstícios da cultura e da
criação. Por todas as brechas do mundo contemporâneo e das suas representações. Duas das suas características morfológicas, o estado (habitualmente liquido)
e a cor (habitualmente vermelha) concorrem para esta
situação. De resto como no paradoxo do ovo e da galinha, não sabemos se o sangue nos inquieta por ser
vermelho, ou se o vermelho nos inquieta por ter a cor
do sangue.
Daqui a pouco, na performance do Filipe Cortez, assistiremos a uma intervenção de “química-artística”
(chamemos-lhe assim) que coloca com particular acuidade a questão do milagre, da epifania da cor, através
de uma experiência que se designa, justamente, ”sangue do diabo” e que explicaremos à frente.
O sangue vive numa ambivalência total. A de o associarmos à vida, mas com a mesma intensidade à morte.
Não é um fluido tranquilo, uma linfa sossegada. E uma
chamada de atenção, um alerta, um grito.
Este seminário começa com o tema da hemorragia.
Com a saída do sangue dos seus contentores, dos vasos. Esta saída, sendo um sinal, ou um sintoma, é também uma urgência. Quando o sangue se escapa é necessário estancá-lo. Suturar a ferida.
Quando a perda é exagerada é necessário compensá-la à custa de uma transfusão, de sangue dos outros.
Sangue que vem de fora. E que foi doado por dadores.
Mais uma vez o sangue se situa nessa ambivalência
de bem precioso e de sinal maldito. Ou mesmo, de matéria maldita.
Pensemos na sangria, que era uma arma terapêutica
clássica na medicina pré-moderna (digamos) para li-

bertar o corpo de impurezas (novamente a ideia de
sangue mau) e que podia ser praticada através de flebotomia ou o recurso a sanguessugas.
Esses pequenos anelídeos tinham a capacidade de
extrair o veneno, e funcionavam através da libertação de um anticoagulante que associado à ventosa
e à sua capacidade de sucção promoviam essa deslocação do interior para o exterior. Hoje, creio que só se
usarão na medicina oriental.
Mas a flebotomia ainda é uma prática naquelas situações de ”excesso de sangue interior”, como no caso
da policitemia vera, um distúrbio mieloproliferativo
com eritrocitose significativa que pode levar a situações de trombose por hiperviscosidade sanguínea.
Ou então, e já que falamos de policitemia, podemos
também introduzir aqui a questão da policitemia fisiológica, que acontece em situações de permanência em ambientes hipobáricos (hipóxicos) e que é utilizada, por exemplo, no treino de altitude para atletas
de alta competição.
Neste caso, o sangue, particularmente os eritrócitos,
mas também a hemoglobina, sofrem um estímulo
no sentido de aumentarem a capacidade de fixação
e transporte de oxigénio de forma a o atleta ter um
desempenho mais eficaz, com mais sangue, e com
maior capacidade de fixação, e consequentemente
de libertação de oxigénio, para uma maior actividade
metabólica com melhor prestação desportiva.
Daqui, desta importância da relação entre o sangue
e o oxigénio, pode nascer um fenómeno de perturbação (de perversão) desta policitemia natural induzida
pelo treino de altitude, como o recurso a um conjunto de estratagemas conhecidos por hemodopping, e
que vão desde a autotransfusão até ao consumo de
substâncias como a EPO que aumentam a produção
de eritropoietina e através dela do hematócrito e da
capacidade de transporte de oxigénio.
A autotransfusão é de resto uma atitude com um poder metafórico curioso, como se alguém tivesse tira-
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do uma parte do seu corpo, que entretanto
conservou fora de si, para o reforçar mais
tarde. É esta situação que tem perseguido o
ciclista americano Lance Armstrong e o levou a abandonar a competição, e a devolver
todas as medalhas conquistadas, ainda esta
época.
Portanto, o sangue situa-se entre esta necessidade de entrar para transportar o oxigénio e a possibilidade de ser ele o veículo
do veneno. Mas desenvolveremos estes tópicos quando falarmos, sobretudo, da contaminação.
Regressemos ao sangue fora do corpo, à
mancha de sangue, e a tudo o que ela pode
dizer. O seu significado é tão grande que é
usada pela história da arte sistematicamente. Desde a arte clássica, em que as imagens
das degolações e do derrame de sangue são
uma constante, até à arte mais contemporânea que usa o sangue do próprio artista
(Paul McCarthy, não o músico, Gilbert & George, etc.) como matéria pictórica e símbolo
de dor e sofrimento.
É este o balanço do sangue: matéria e símbolo; realidade e metáfora.
Não há nada mais real do que uma mancha
de sangue no nosso caminho. E no entanto
essa marca compulsa, convoca, alavanca
(como agora se diz) toda uma maquinaria
simbólica imparável. Donde veio esse sangue, de quem é? Como naquelas situações
fílmicas em que há mancha, mas não há
corpo. Porque o corpo foi arrastado, fugiu,
foi levado. O que lhe terá acontecido? Ou
quando a mancha se insinua debaixo da
porta, fazendo antever um cenário de crime
do lado de lá. Ou ainda quando cai uma pinga de gota, ingénua, do tecto na cabeça de
alguém indicando que o cenário é no andar
de cima.
Mas não nos esqueçamos do sangue autolesionista. Do suicídio por exsanguinação. Da
pessoa que corta os pulsos, a artéria radial
(talvez a cubital também) e assim deixa sair
do seu interior aquilo que lhe dava vida. E,
particularmente, do suicídio na banheira
porque a água quente aumentaria a circulação e aceleraria o tempo de morte. Pertencem a um imaginário trágico essas imagens de quem corta os pulsos na banheira.
E essa imagem remete para outra famosa,
não de suicídio mas do homicídio de Marat na banheira (famoso quadro de Jacques
Louis David), em que o sangue invade o espaço pictórico.
Essa situação de ocupação do território da
arte pelo sangue foi levado ao extremo pela
corrente do Accionismo austríaco, uma
corrente autolesionista, sobretudo por Hermann Nitsch que usou sangue de animais,
mas também o próprio, para criar grandes
pinturas que mais não eram que uma mancha vermelha que progredia na tela. Nitsch
fazia também performances em que se mutilava ou em que utilizava o sangue de ani-

mais para amplificar o cenário sanguíneo.
Tendo aqui o sangue uma dimensão simultaneamente satânica e ritual, mas também
de sublimação religiosa.
Na liturgia católica, quando o padre diz (em
nome de Cristo) “tomai e bebei todos este é
o cálice do meu sangue, derramado por vós”
e bebe simbolicamente um cálice de vinho
tinto, esta a ressalvar o lado purificador do
acto. E a cumprir esta economia simbólica.
A de que o sangue derramado não foi desperdiçado, não foi em vão. Foi por todos nós.
E ao bebê-lo talvez obtenhamos a absolvição dos nossos pecados.
Continuamos a confirmar esta circularidade do sangue, do lado purificador e redentor
do sacrifício (de Cristo)
mas também nosso.
Em Nápoles acontece
todos os anos um milagre, ao qual já assisti (e
não me perguntem se
acredito em milagres),
que é o da liquefacção
do sangue de S. Genaro,
S. Januário, santo protector da cidade, que
viveu no século III d.C.
Tal se passa duas vezes
por ano, na data do seu
nascimento e na data
da sua morte.
As relíquias do sangue
do santo estão guardas
em duas ampolas hermeticamente fechadas.
O sangue esta habitualmente no estado sólido.
Mas nestas datas anuais, quando é retirado
do relicário da Catedral
de Nápoles pelo bispo
da cidade e mostrado
aos crentes, liquidifica aos olhos de toda
a gente (assim aconteceu em frente aos
meus). Se isso não está a acontecer imediatamente rezam-se orações intensas e suplica-se que possa vir ainda a manifestar-se
durante esse o dia. Por vezes, raramente, o
fenómeno não acontece e o facto associa-se
às piores catástrofes, terramotos, erupções
do Vesúvio, ou tragédias mais domésticas.
O sangue é também a expressão utilizada
para classificarmos as tragédias, habitualmente ataques terroristas, actos de guerra,
de grande violência: aí falamos de ”banho
de sangue”. E este banho nada tem de purificador. É um excesso de derramamento
de sangue. Também expressão que se pode
usar alternativamente. Quando queremos
qualificar negativamente uma acção violenta falamos em derramamento de sangue. Houve derramamento de sangue. Os
protestos não foram pacíficos. A polícia
interveio provocando um derramamento
de sangue. Quando acontece uma simples

bastonada, que embora podendo ser violenta, não provoca derramamento, o assunto passa. Mas se há um fio de sangue a cair
da região frontal ou do couro cabeludo, as
câmaras precipitam-se, o agredido é um
mártir, e a polícia e o governo são crucificados. Umas bastonadas violentas que não
provoquem hemorragia, só hematoma no
dia seguinte, não são fotogénicas. E a comunicação social, no seu vampirismo mediático, desinteressa-se. Vejam-se as imagens
recentes no cerco ao Congresso Espanhol,
em que os actores mais fotografados foram
a mulher agarrada pelo pescoço, por antinomia ao nosso Robocop friendly e à sua
namorada contextual, e o senhor de camisa
branca que uma discreta ferida na cabeça transformava
num lençol de dor e violência
e no sintoma da brutalidade
desenfreada da polícia espanhola.
Regressando a um contexto
mais prosaico. Não sei se lembram do persistente “Sangue
na Estada” de Joaquim Filipe
Nogueira que foi apresentado
na RTP de 1965 a 1974, quando
Portugal só tinha 50 km de
auto-estradas (tempos longínquos, pelo menos) e que
estava para comunicação do
acidente como o TV rural para
a comunicação de outro país
que hoje também já não existe. Não sei qual era a quantidade de sangue na estrada
na altura, e será muito difícil
fazer-se uma avaliação estatística da progressão ou da
regressão do número de acidentes, mas peguei no titulo
porque ele é todo um programa simbólico.
De facto, Sangue na Estrada tem aquela
dimensão de empurrão comunicativo, de
abanão mediático, de espectacularidade
que um programa de nome ”Conduzir em
Segurança”, por exemplo, não teria.
Isto remete-nos para outra ideia, muitas
vezes falsa, que é justamente a da presença
de sangue fora do sítio. Fora do corpo, como
se quando não houvesse sangue (visível)
a situação fosse muito mais suave. O que
sabemos que não é verdade, porque outra
hemorragia, a interna, e por definição invisível, ou menos visível, traduz muitas vezes
um quadro bem mais complexo. De resto
o sangue oculto (nas fezes, por exemplo)
pode remeter para uma situação neoplásica que era de difícil detecção e pode indiciar
uma situação grave de progressão e alastramento do tumor. Ou ainda a situação fulminante de rotura de um aneurisma da aorta,
que pode levar a uma morte imediata, ou
de rotura de um aneurisma de uma artéria
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cerebral que pode levar à morte ou a um
coma irreversível súbito. Nestas situações,
de gravidade absoluta, o derramamento foi
interior, a mancha não atingiu o exterior,
por isso a espectacularidade da situação
dissolveu-se.
A mim próprio me aconteceu ser um personagem de sangue na estrada há bem pouco
tempo.
Precisamente em Dezembro passado, capotando na auto-estrada a caminho de
Guimarães (2012) reapareci na berma com
a face lavada em sangue. Deveria ser uma
imagem aterradora porque os carros ou
paravam dramaticamente ou aceleravam
também dramaticamente. E apesar de o
meu carro ter ido para a sucata e eu ter ficado inundado em sangue (pior que o personagem da camisa branca em Madrid), a única lesão que tinha era uma pequena ferida
incisa no couro cabeludo, que todavia provocava um imenso espectáculo rodoviário.
Se eu estivesse porventura inconsciente
mas sem sangue, primeiro não me teria
abeirado da autoestrada e no imaginário do
automobilista era só um acidentado (sem
sangue).
Para nos aproximarmos do território médico (a medicina oral) que patrocina este encontro, não posso também deixar de falar
do sangue na boca.
Porque é que este sangue transporta, porventura, mais malignidade (conceptual),
ainda, que o sangue à superfície da pele?
Em meu entender porque se trata de um
acontecimento que se situa numa interface
entre o interior e o exterior, como se fosse
um mal que viesse de dentro e agora aparece a superfície.
O sangue na boca pode ser uma simples
gengivorragia provocada por uma escova
de dentes mais enérgica (passe a metonímia, enérgico é o utilizador, a escova pode
é ser mais dura), ou a expressão de uma
grave hemorragia interna, do rompimento
de varizes hemorrágicas do trato digestivo
alto. Ou ainda a hemoptise que marcava
com uma impressão de morte anunciada
os tempos da tuberculose incurável. Toda
uma literatura (sobretudo romântica, pensamos desde logo em Thomas Mann e na
Montanha Mágica) se organizou em torno
deste sinal macabro. Era um prenúncio de
morte (como diz a canção). E muitas vezes
acontecia a hemoptise fulminante. Um golfada de sangue que bolsava da boca numa
quantidade imensa.
Ou ainda o fio de sangue que atravessava a
comissura labial e se insinuava na história
trágica daquele indivíduo.
Mas há também outro sangue na boca. O
sangue alheio na boca alheia, o sangue do
vampiro.
Na filmografia os mais famosos são o Nosferatu de Murnau e o Drácula de Bram Stocker (o autor irlandês genuíno) de Coppola.

Apesar da beleza expressionista de Nosferatu, há uma coisa que gostaria de salientar
no Drácula de Coppola: é a circunstância de
o sangue na sua plasticidade microscópica
se tornar actor. Há sequências do filme em
que aparecem frames de esfregaços sanguíneos em que os elementos figurados, os
eritrócitos, ou leucócitos (as plaquetas são
mais invisíveis) dançam uma coreografia
tragicamente (porque o sangue já foi contaminado) bela.
Todavia a recuperação e até a cura associada a ingestão de sangue nem sempre esteve associada a vampirismo. Tempos houve
em que havia a crença científica que um
velho no leito de morte poderia sobreviver se fosse alimentado por sangue jovem
(de jovens). No limite esse é o princípio da
transfusão.
Na época moderna criam-se bancos de sangue onde os vários componentes podem
ser separados e preservados para serem
administrados em situações de carência
específica. Surge a figura do dador. Alguém
que ousa dar uma parte de si, uma parte de
um tecido biológico seu. O sangue tem aqui
uma existência ética orgânica, digamos
assim. O sangue é o bem, porque é a esperança. A esperança de salvação. O que dá
salva-se porque cometeu um acto de ética
social reconhecida. O que recebe foi salvo
pela dádiva desinteressada.
Mas mais uma vez pontifica a ambivalência
das práticas associadas ao sangue. O médico do Papa Inocêncio VIII extraiu sangue
a três jovens para impedir a morte anunciada do mesmo Papa. E procedeu a uma
transfusão (para os vasos do Papa). Papa e
crianças morreram. Não sei se por anemia
hemolítica (transfusional), situação em que
os elementos figurados do sangue, neste
caso as hemácias (os eritrócitos) rompem e
perdem a sua funcionalidade no transporte
de oxigénio.
Voltando ao vampiro: ele alimenta-se de
sangue e atinge assim a imortalidade,
mas aqui a extracção de exangue do outro
contamina-o num processo perverso (ou
melhor inverso). Habitualmente a contaminação acontece por inoculação, não por
extracção. A não ser que no processo de extracção haja ligação entre os dois sangues.
Ou seja (e para citar uma peça do Garcia
Lorca) a mordedura do vampiro será uma
“boda de sangue”. É possível que se crie um
lago indistinto entre quem extrai e quem é
objecto da extracção, permitindo que qualquer inóculo passe para o lado limpo.
Mas esta contaminação é no limite uma
contaminação moral. Imaterial. O mal contamina o bem. O mal ocupa o território do
bem. O bem é frágil, o mal é resistente. E
como temos visto, o sangue joga-se como
um tecido paradoxal no território simbólico. Vida e Morte. Bem e Mal. Salvação e Condenação. Limpo e Sujo.

Há todavia um outro contexto que remete
para a proximidade natural de dois sangues.
E esta proximidade pode ter uma dimensão
de vinculação natural, “somos do mesmo
sangue”, irmãos de sangue, unem-nos laços
de sangue (0 sangue aqui é genética), ou
de vinculação ritual. Os famosos rituais de
sangue em que indivíduos da mesma seita
misturam os sangues, num processo iniciático e de pertença a posteriori, contrariamente à primeira situação que remete para
uma condição a anteriori. No limite o efeito
e o objectivo são os mesmos. A necessidade de criar ou de afirmar família, pertença,
tribo. E há tribos naturais e tribos artificiais
que se constroem socialmente e obedecem
a processos de ritualização complexos.
Voltando à questão do sujo e do limpo e da
sua remissão para a contaminação: aquele
que vai intervir deve estar limpo. O campo
da intervenção também. A questão da esterilização chegou até ao exercício mais radical da substituição, do material descartável.
A autoclave foi substituída pelo usa e deita
fora. Esta exigência da limpeza criou uma
prática de consumo que terá sido responsável por uma parte substancial do aumento
de custos do acto médico hospitalar, mas
que agora com a chinificação (passe o neologismo) dos materiais e da mão-de-obra
volta a um padrão de custos muito menor.
E penso que é impossível voltar à ideia de
limpo (de esterilização) do tempo da autoclave para todo o material com potencial
contaminante.
A questão da contaminação é uma questão
dialética. Exige um outro, ou pelo menos
um lugar, que está sujo, que está contaminado.
O outro pode de facto não estar presente,
mas passou por ali. É por isso que a questão
da contaminação está também associada a
todos os preconceitos que têm que ver com
a existência de um outro. De um impuro. De
um sujo.
No caso do HIV, a história social da doença
começou por se constituir como uma erupção de preconceitos contra um outro que
além de ser diferente transportava a doença invisível. Transportava o vírus. E como
o vírus não vinha estampado na cara e a
doença podia ter um período de incubação
muito grande sem que nenhum dos participantes no jogo do encontro (chamemos-lhe assim) soubesse, a ideia de putativa
contaminação transformou-se numa ideia
de disseminação do preconceito.
E o preconceito correu mais célere que a
própria doença. Hoje, quando estão claramente identificados os agentes, as vias de
contaminação, as probabilidades e os riscos,
não podemos dizer que o preconceito, na
sua irracionalidade, tenha morrido. n
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Assembleia
Regional
Ordinária da
SRNOM

Relatório e Contas
aprovado com
distinção
O Relatório e Contas de 2012
da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos foi

aprovado por unanimidade
e com voto de louvor. Entre

os elogios à capacidade operacional da instituição surgiram algumas notas de pre-

ocupação relativamente aos
incumprimentos no paga-

mento de quotas e a necessidade, defendida

pelo presidente do Conselho Regional, de
obter outras fontes de financiamento.
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

N

o dia 15 de Abril, realizou-se a Assembleia Regional Ordinária da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) com três pontos constantes
da ordem de trabalhos: aprovação da acta da Assembleia Regional Ordinária de 2012; discussão e
votação do Relatório e Contas da gerência do Conselho Regional relativo ao ano de 2012 e votação do
orçamento e plano de actividades para 2013.
Após a abertura formal dos trabalhos pelo presidente da mesa, José Pedro Moreira da Silva, e a
aprovação por unanimidade da acta da Assembleia
Regional Ordinária de 2012, o Relatório e Contas
relativo ao ano de 2012 foi apresentado pelo Técnico

Oficial da Contas (TOC) da SRNOM, Rui Cabral. O
responsável começou a sua exposição por dar conta
de um resultado líquido positivo do exercício de
325.643,46 euros, valor “ligeiramente inferior” ao
do ano transacto, mas enquadrado nos parâmetros
do orçamento. “Atendendo à conjuntura, considero
estes resultados excepcionais”, frisou Rui Cabral,
ressalvando a necessidade que houve em “reorganizar a estrutura por forma a não comprometer a
realização dos eventos previstos no plano de actividades”. “Com os 158 mil euros do Conselho Nacional Executivo, conseguimos ficar com um superavit
de 57 mil euros relativamente ao orçamento do ano
transacto”, acrescentou.
No lado da receita, o TOC fez especial referência à
diminuição do valor cobrado nas inscrições para
colégios de especialidade, de uma recuperação na
ordem dos 23% na área de restauração e deixou um
esclarecimento relativo à organização dos eventos,
assegurando que o seu financiamento é integralmente assegurado pelo patrocínio da Axa Seguros.
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“De facto, os eventos e
actividades culturais organizados pela SRNOM
têm sido comparticipados na sua totalidade pela
AXA Seguros e não pelas
quotas dos médicos”, sublinhou Rui Cabral. “É
através destes eventos e
com o patrocínio da Axa
que subsidiamos o fundo
de solidariedade”. No capítulo da despesa, o consultor fiscal deu conta de
uma redução global próxima dos 15% apesar do
agravamento da tributação sobre as facturas de
água e electricidade.
Em matéria de imparidades, Rui Cabral alertou,
no final, para as quotas
em atraso que totalizam
1.389.917,49 euros. “Até
2008 tínhamos uma média de 400 médicos não
pagantes. Em 2008, o número subiu para os 500. É
um assunto que importa
ser abordado”, concluiu.

Satisfação e
preocupação
Os trabalhos prosseguiram com a leitura do documento de avaliação do
Conselho Fiscal, quer
ao Relatório e Contas de
2012, quer ao Orçamento
e Plano de Actividades
para 2013, tendo-se congratulado aquele órgão
“com o modo e rigor com
que foram apresentados
os documentos”. Posteriormente, a Assembleia prestou um voto de
louvor pelos resultados
apresentados.
Miguel Guimarães deu
nota da sua satisfação relativamente aos resultados demonstrados no Relatório e Contas, mas mostrou-se simultaneamente
“preocupado” com o futuro da Ordem dos Médicos
“face ao momento que o país atravessa”. “Esta era a
eficácia desejável, atendendo às verbas que temos
disponíveis. No entanto, penso que a Ordem tem
de pensar seriamente em cativar uma percentagem fixa da quota para apoio de solidariedade aos
médicos porque os médicos podem vir a precisar”,
acrescentou o presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM). Miguel

Guimarães reiterou a necessidade de manter o
rumo traçado desde o início do mandato. “Tal como
nos últimos dois anos, temos de manter o rigor e a
disciplina orçamentais, procurando outras fontes
de financiamento para os novos desafios que se
aproximam”, sublinhou o responsável, sugerindo
que sejam custeados os exames de comunicação,
bem como as acções disciplinares. Voltando à questão das quotas, considerou que o seu pagamento
carece de alguma pedagogia e que seria importante explicar “onde é que são gastos estes valores”.
Quanto a uma possível actualização das mesmas,
Miguel Guimarães foi peremptório: “na minha opinião não existem condições para que tal aconteça”.
Membro do CRNOM e tesoureiro do Conselho Nacional Executivo (CNE), Caldas Afonso reforçou
a apreensão relativamente ao futuro próximo da
instituição. “Os momentos que se aproximam podem resultar numa maior percentagem de incumprimento no pagamento das quotas. Podemos ter
de ser mais pró-activos a encontrar outras fontes de
rendimento, mas é preciso demonstrar aos médicos que sendo das Ordens com quotas mais baixas
conseguimos ter um dos serviços mais completos”,
alertou o responsável.
António Strecht Ribeiro, membro do Conselho Fiscal Regional, enalteceu a dinâmica do Conselho
Regional e deixou
um elogio à cultura organizacional
que hoje se vive
na SRNOM. “Pela
primeira vez nota-se que há valores
culturais e ideológicos que coabitam. Apesar desta
diversidade de valores, conseguiram
manter uma capacidade operacional muito grande que se expressa,
por exemplo, na revista e na oferta cultural”. Strecht
Ribeiro valorizou ainda a “disciplina extraordinária
de toda a cadeia de comando” e lamentou, por fim,
que muitos médicos não percebam “a importância
histórica” da Ordem e se recusem a pagar a quotização. “Temos de encontrar uma metodologia que
seja pedagógica e educativa, mas que ponha ordem
e disciplina na ausência de pagamento”, defendeu o
dirigente.
Após um breve período de debate entre os vários
participantes na Assembleia, o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2012 foi aprovado por
unanimidade. Igual sentido teve a votação do Orçamento e Plano de Actividades para 2013, o terceiro ponto da ordem de trabalhos. Numa breve comunicação sobre o documento, Miguel Guimarães
adiantou que este “segue um pouco o histórico do
que foi o último ano” e deixou uma única ressalva,
dado que face ao orçamento do CNE, poderá haver
uma variação “entre 100 a 150 mil euros” no orçamento da SRNOM. n
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Convívios Científicos

Stress,
exercício e
inovação
terapêutica
Stress e resposta
hormonal
No primeiro convívio científico, realizado a 1 de Fevereiro, Jaime Milheiro abordou a problemática da
condição de stress e a respectiva reacção hormonal.
O director da Clínica Médica do Exercício do Porto
(CMEP), especialista em Medicina Física e Reabilitação, enquadrou o stress como “um conjunto de
perturbações orgânicas e psíquicas provocadas por
vários estímulos ou agressores”. “A adaptação fisiológica aos agressores, reais ou percebidos” constitui,
por sua vez, a base da resposta hormonal. Jaime
Milheiro observou que o stress conheceu diversas
mutações, evoluindo “não à custa da agressão, mas
à custa do estímulo”. Neste sentido, sublinhou, “há
A Secção Regional do Norte
uma capacidade de adaptação que se vai gerando”.
Procurando transmitir a diversidade de reacções
da Ordem dos Médicos acoque o stress provoca, o médico fisiatra sulheu no último trimestre
blinhou que a sua percepção “é diferente
uma série de convívios
de pessoa para pessoa” e baseia-se “numa
cronologia e na acumulação de tudo o que
científicos organizados
foi adquirido anteriormente”. “Para mim, o
pelo médico fisiatra Jaime
stress é como um grande equalizador, que
Milheiro, director clínico
quando gerido de forma sábia pode fornecer motivação e
da Clínica Médica do Exervontade de evoluir”, sustentou.
cício do Porto, em colaboQuanto à resposta hormonal,
ração com os colegas Rui
sendo também ela divergente
em cada indivíduo, engloba
Capucho e António Rui Barbosa, assesum conjunto de reacções que
sores do Conselho Regional do Norte.
podem variar, segundo o diA iniciativa teve como três primeiros
rector da CMEP, da simples
insónia, agitação e irritabilitemas “Stress e resposta hormonal”,
dade à perda de apetite, poli“Exercício clínico” e “Tratamento da
dipsia ou perda da memória circunsestenose aórtica no idoso”.
tancial. As reacções são provocadas
pela produção da hormona cortisol,
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
que é estimulada na parte da manhã
e vai retrocedendo ao longo do dia. “O
cortisol responde aos factores internos, ao stress percebido, pensamentos,
imagens, temperatura corporal, tensão
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arterial, fadiga, fome, sede, etc. Tudo isso influencia e vai repercutir-se no sistema nervoso central”,
acrescentou.
A terapêutica passa, entre outras soluções, por “técnicas de redução de stress individuais”. “O exercício
pode ser dispersor de carga, sem dúvida”, assinalou
Jaime Milheiro, deixando, no entanto, um contraditório curioso: “um indivíduo que esteja em stress vai
para uma aula de cycling e não vai baixar o cortisol
de certeza”. A imersão, a música, a psicoterapia e,
acima de tudo, “fazer aquilo que mais se gosta” são,
na perspectiva do especialista, as soluções mais
eficazes para dominar esta condição.

Exercício
como medicamento
A premissa de que o exercício físico faz bem à saúde
é consensual, mas estaremos a usá-la para ajudar a
cuidar da doença? Foi esta a questão colocada pelo

professor da Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto (FADEUP),
José Soares, no convívio científico realizado a 8 de Março, dedicado ao tema
do “exercício clínico”.
A concepção de José Soares sobre a
correlação da prática desportiva com
a Medicina é a de que, a primeira
pode ajudar a segunda enquanto “coadjuvante terapêutico”. Um exemplo
concreto é aquele que José Soares está
a colocar em prática no projecto da
clínica Mama Help, onde é prestado
apoio às doentes com cancro da mama
através da prescrição de exercício
específico. O mesmo princípio está
associado a outras doenças, como a
obesidade, onde a prática desportiva
“não substitui a medicação ou a intervenção cirúrgica, mas ajuda”.
Tendo esta patologia como exemplo,
José Soares identificou uma perplexidade entre a “unanimidade sobre os
efeitos do exercício físico na saúde e na
prevenção” e os resultados apresentados. “Apesar de nunca ter havido tantos recursos e chamadas de atenção,
nunca houve tantos obesos”, aduziu.
O mesmo problema encontra-se nas
doenças cardiovasculares, cujo índice
de mortalidade subiu de 29,5% em
1960, para 31,8% em 2010.
O docente da FADEUP enuncia diversas razões para que esta ligação não
esteja a funcionar. Desde logo, a resistência à mudança. “Mudar e decidir é
altamente dispendioso
e nós não somos feitos
para mudar sistematicamente”, justificou. O segundo motivo prende-se com os “adversários” biológicos
que convidam a “estar parado” por
ser “muito mais confortável do que
estar a mexer”. Num terceiro nível,
identificou José Soares, está a superabundância de informação com
que o cidadão é servido sobre esta
matéria. “As pessoas da nutrição
têm muita responsabilidade nisto,
porque hoje é o azeite que faz bem,
amanhã é o vinagre, depois é mais
qualquer coisa. A nutrição, como
o exercício físico, estão sempre em alteração e isso
gera uma enorme desconfiança relativamente aos
métodos e à eficácia”, apontou.
A leitura do professor é taxativa: “no exercício até os
prós estão contra”. A “imagem cor-de-rosa” vendida
pelo marketing do exercício cria falsas expectativas
e “esquece-se de dizer que o desporto dói, custa e às
vezes tem contra-indicações”.
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José Soares defendeu uma “abordagem
multifactorial” para resolver estes constrangimentos e para anular “um gap que
existe entre os profissionais do exercício
e os médicos”. “A alternativa passa por ser
feito em ambiente clínico, dadas as exigências de algumas patologias” e, acrescentou
o docente universitário, por “prescrever o
exercício como um fármaco”.

Inovação no
tratamento na
estenose aórtica
O terceiro convívio científico, realizado
a 5 de Abril, trouxe uma sessão dedicada
ao tratamento da estenose aórtica, que
contou com a presença de Vasco Gama,
director do serviço de cardiologia do Centro Hospitalar Gaia/Espinho. Pioneiro na
introdução de uma técnica inovadora de

implante percutâneo da válvula aórtica, o cardiologista centrou a sua exposição nas vantagens que
este tratamento representa comparativamente com
o método cirúrgico tradicional.
A estenose aórtica, sintetizou Vasco Gama, “resulta
da calcificação da válvula aórtica e é uma doença
que decorre essencialmente da idade”. É a doença
valvular mais prevalente na Europa e nos Estados
Unidos e, face ao envelhecimento da população, a
tendência será para aumentar essa prevalência. Em
Portugal, estima-se que um em cada 15 cidadãos
com mais de 80 anos seja afectado pela patologia.
Vasco Gama esclareceu que o implante percutâneo da válvula aórtica (designado por TAVI) é “o
tratamento gold standard para doentes com estenose severa” que não são susceptíveis de serem
operados por método cirúrgico convencional. O
procedimento permite a introdução da válvula por
cateterismo, através de pequenas incisões, sem necessidade de abertura da caixa torácica e sem anestesia profunda.
Apesar da “relutância inicial” que existiu a nível
europeu, os primeiros estudos realizados nos Estados Unidos desmistificaram qualquer risco associado e, pelo contrário, evidenciaram melhorias
significativas. “Em apenas 24 meses, os resultados
apresentaram diferenças notáveis, comparando o
tratamento convencional com a terapêutica percutânea. Mais de 50% de eficácia, algo raro em
Medicina”, constatou Vasco Gama.
O cardiologista relatou a experiência no Centro
Hospitalar Gaia/Espinho, onde já foram tratados
100 doentes provenientes de todo o país. A média
de idades dos pacientes ronda os 79 anos e a maioria são do sexo masculino, apresentando vários
factores de risco como hipertensão, dislipidemia,
doença coronária concomitante, doença vascular
periférica e doença pulmonar obstrutiva crónica. O
director explicou ainda as razões que conduziram
à rejeição do tratamento cirúrgico, sendo que 37%
corresponderam a um diagnóstico de alto risco,
33% por comorbilidades e 23% com
a chamada ‘aorta de porcelana’, “um
bloco de cálcio inoperável”.
Vasco Gama prevê diversas melhorias a curto prazo nesta técnica e a
adopção crescente nos países ocidentais. “Raramente se viu um tão
dramático melhoramento de sobrevida em doentes com tão poucas
complicações”, justificou, citando
ainda o exemplo da Suíça, onde todos os doentes com mais de 75 anos
e que sofrem de estenose aórtica já
são encaminhados para a implantação percutânea. “Em termos de
custos é mais barato do que ter um doente operado
e vários dias internado, com tudo o que isso significa em termos de morbilidade e desconforto”,
concluiu. n
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Sessão temática

“A Bioética e os Médicos,
Ontem e Hoje”

Da tradição de
Hipócrates à crise
de valores

Os princípios fundadores da Bioética e as
suas implicações no exercício da Medicina
foram motivo de reflexão numa sessão organizada pelo Núcleo de História da Medicina
da Ordem dos Médicos. A professora Amélia
Ricon-Ferraz, o professor Jorge Cruz e o professor Daniel Serrão foram os convidados.
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

A

evolução dos códigos deontológicos foi o tema
escolhido pela
directora do Museu de História da Medicina Maximiano
Lemos para abrir a sessão temática “A Bioética e os Médicos, Ontem e Hoje”, realizada
na Sala Braga do Centro de
Cultura e Congressos, no dia
6 de Abril.
Amélia Ricon-Ferraz recuou
aos aforismos de Hipócrates
para recordar o princípio
fundamental do “respeito
pelo doente e o repúdio pela
ofensa da pessoa humana”.
A partir dele, acrescentou,
“nasceu a ética profissional
do médico”. “O seu código
de conduta é fonte reconhecida pelas sucessivas gerações sensíveis aos exemplos
de abnegação, bondade e
confiança patentes na relação médico-doente”, reforçou
a historiadora. Hipócrates,
acentuou a historiadora, seria
“respeitado por sucessivas gerações” e objecto das mais variadas reinterpretações. Uma
das mais significativas foi
realizada no século XI pela
Escola Médica de Salerno, a
mais antiga da Europa. No
Regimen sanitatis Salernitanum
encontravam-se princípios
como “não contradizer um
colégio”, “não ensinar a falsidade e mentiras”, “não receber dos pobres salário”, “não ter relações desonestas
com os boticários” ou “não dar drogas abortivas às
mulheres grávidas, nem medicamentos venenosos
ao corpo humano”.
A transposição deste legado hipocrático no século
XX confirmou-se, segundo Amélia Ricon-Ferraz,
com a assinatura da Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948. Em Portugal, a fundação da Ordem dos Médicos em 1938 foi o primeiro passo para a definição de compromissos
deontológicos que evoluíram significativamente
com a publicação do novo regulamento em 1951.
O documento introduzia, segundo a historiadora,
o conceito da “nova Medicina de pendor socializante” que atribuía ao Estado a responsabilidade
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de “olhar pela saúde da sua
população tanto preventiva
como curativamente”.
Após a revolução do 25 de
Abril, a Ordem dos Médicos
assumiu o desafio de actualizar o seu regulamento e
lançar as bases para a criação do Serviço Nacional de
Saúde. A deontologia, observou Amélia Ricon-Ferraz,
acompanhou esta evolução
e desencadeou a publicação
do Código Deontológico em
1985, “um documento que
evidenciou uma franca aproximação da realidade social”
e reforçou “os princípios fundamentais: independência,
solidariedade, comportamento público e profissional
adequado à dignidade profissional, relação dos médicos
entre si, com outros profissionais e com os doentes e
as regras práticas na gestão
dos ficheiros clínicos”. Após
a revisão efectuada em 2009,
Amélia Ricon-Ferraz considera ser necessária uma nova
revisão da deontologia. “Os
médicos têm o dever de participar na organização dos
cuidados de saúde, mas têm
de seguir os preceitos éticos
da sua profissão, onde deve
prevalecer o interesse e o
bem do ser humano, sobre o
interesse da sociedade e da
ciência”.

Ética das virtudes
O “renascimento das virtudes éticas” foi o motivo da
apresentação do especialista em bioética Jorge Cruz,
investigador associado da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP). Baseado na obra de Edmund Pellegrino,
pioneiro da disciplina e antigo presidente do Conselho Nacional de Ética norte-americano, o palestrante partiu do princípio de que “as virtudes são o
sustentáculo da actividade médica”.
Na definição de Pellegrino, a virtude “é um traço
de carácter que dispõe a pessoa de forma habitual,
e não apenas ocasional, para a excelência do desempenho da acção”. Para Jorge Cruz, não se trata
de “uma característica inata, mas pode e deve ser
adquirida”.
O investigador resumiu aquelas que Pellegrino
considera serem as principais virtudes da prática
clínica: “fidelidade à promessa, compaixão ou

empatia, prudência, justiça, coragem, moderação,
integridade e o altruísmo”. “A observância destas
virtudes”, acrescentou, “contribuirá significativamente para a humanização dos cuidados de saúde”.
Em suma, considerou Jorge Cruz, “a ética das virtudes cumpre o propósito da excelência do desempenho médico”.

A crise depois do sucesso
Daniel Serrão, referência máxima da bioética nacional, encerrou com chave de ouro a sessão promovida pelo Núcleo de História da Medicina da
Ordem dos Médicos. O professor jubilado da FMUP
fez uma reflexão sobre o nascimento, o apogeu e a
crise da bioética, procurando dar uma visão holística sobre a disciplina criada por Van Potter nos
anos 70.
Potter, recordou Serrão, fundou o termo “bioethics”
com a preocupação de encontrar “uma nova disciplina científica que evitaria a extinção da espécie
humana”. O professor de oncologia da Universidade
de Wisconsin fê-lo cruzando “horizontalmente
todo o conhecimento sobre a natureza física e orgânica do ser humano (o bios), com a forma particular
de ser e de estar do ser humano no mundo (o ethos).
A ampliação do conceito fez com que vários organismos internacionais adoptassem esta disciplina
e criassem conselhos consultivos próprios sobre
a matéria. Para Daniel Serrão, a crise da bioética
que se instalou a partir do ano 2000 resultou “do
sucesso”. “Percebeu-se que a bioética influenciava
decisões a vários níveis”, acrescentou o professor,
erguendo-se “três forças importantes” que procuraram contraria essa influência: a política, a ecologia
e a religião.
Na perspectiva do antigo membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, estas forças
“alteraram aquilo que é a metodologia do juízo ético
e da avaliação ética, baseada em valores, princípios
e normas de execução”. Por exemplo, especificou,
na forma como se tornou uma disciplina deliberativa ao nível dos ensaios clínicos por pressão da
indústria farmacêutica. “Conseguiram criar uma
norma que obriga cada país a ter um único conselho de ética para a investigação clínica. Depois dos
conselhos tomarem uma decisão, os hospitais não
podem decidir nada”, aprofundou Daniel Serrão,
acrescentando que as comissões eram infiltradas
por “indivíduos com conflitos de interesse”.
Relativamente à ecologia, Daniel Serrão defendeu
que esta se tornou numa organização política que
“usa a ética de Van Potter para defender interesses”.
“Muitos estudos de impacto ambiental estão condicionados por este tipo de motivações”, especificou.
Por último, o anatomopatologista lembrou o papel
de confrontação que as religiões assumiram com a
bioética, por acharem que a nova corrente “também
queria ser religiosa” ao apresentar como finalidade
última “a melhoria da condição humana”. “A religião católica percebeu que a forma justa de lidar
com esta matéria era criar a sua própria comissão de
ética”, concluiu. n
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G

estão em Saúde em Portugal – Uma década perdida’ é uma obra de “independência”, “frontalidade” e “coragem”,
realizada por alguém que “não está
preocupado com o que lhe vai acontecer a seguir”. A
ideia foi sublinhada por Luís Portela, presidente da
Fundação Bial, na sessão de apresentação do livro
assinado por Mário Jorge Carvalho.
Convidado a comentar os pensamentos do autor,
o médico e antigo presidente executivo da maior
farmacêutica nacional começou por salientar a
incapacidade da gestão em saúde acompanhar a
evolução registada na prestação de cuidados. Este
desfasamento, identificado no livro, deve-se a insuficiências técnicas e políticas, ao “peso excessivo
dos ciclos eleitorais”, à incapacidade de “enfrentar
poderes corporativos”, e resumem-se numa expressão do autor citada por Luís Portela: “o curto-termismo da navegação à vista”.
De acordo com o convidado, a “grande qualidade”
da reflexão realizada por Mário Jorge Carvalho
nesta obra não foi completar “o diagnóstico habitual”, mas “apontar caminhos” que contribuam
para encontrar a solução. O primeiro referido por
Luís Portela passa por incluir os profissionais de
saúde na reforma estratégica do sector e desmistificar a ideia de uma reestruturação “feita de cima
para baixo”. O reordenamento da oferta e a necessidade de equilibrar a rede hospitalar, contrariando
o excesso de oferta em Lisboa e no Porto, foi o segundo caminho identificado pelo
convidado. A estes acrescem a
Apresentação do livro
optimização dos recursos, através do combate ao desperdício,
e a contratualização por objectivos, tendo as Unidades de Saúde
Familiar como modelo. O quinto
e último caminho apontado por
Luís Portela é o da avaliação de
desempenho, com uma política de
monitorização activa e para a qual
“têm de estar sempre disponíveis
os indicadores”. A este propósito,
o gestor mostrou-se “espantado”
por saber que “nos últimos anos
a grande maioria dos gestores em
saúde no nosso país não foram
pura e simplesmente avaliados”.
Luís Portela concluiu a sua intervenção focando a necessidade
Editado pela Vida Económica, o livro “Gestão em
de colocar “a geração de valor”
Saúde em Portugal – Uma década perdida”, da aucomo uma prioridade na Saúde.
toria de Mário Jorge Carvalho, foi apresentado oficialO também presidente do Health
Cluster Portugal, entidade que se
mente na Secção Regional do Norte da Ordem dos Métem dedicado a promover a comdicos no dia 28 de Fevereiro. Luís Portela, convidado
petitividade económica do sector,
especial, elogiou a frontalidade da obra e mostrou-se
defendeu que um menor enfoque
na despesa e uma maior preocuespantado pelo facto de a maioria dos gestores hospipação com os benefícios pode ser
talares em Portugal não ser avaliada.
“benéfico para o doente, para as
instituições de saúde e para os
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
seus colaboradores”.

“Gestão em Saúde
em Portugal
Uma década perdida”

Contributo
para romper com
o curto-termismo
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Gestão em saúde: um subproduto
descartável
Antigo administrador do Hospital São João e professor universitário, Mário Jorge Carvalho apresentou-se como “um sénior” que não procurou ajustar
contas com a sua área de especialidade através da
escrita de um livro. “Quem vê o título poderá ser
levado a supor que se trataria de mais uma cedência
à crítica fácil, num momento particularmente difícil
para o sector e para o país. Não foi nem nunca seria
o meu objectivo”, ressalvou.
Sem entrar numa descrição exaustiva do que plasmou em livro, o autor fez uma avaliação crítica da
forma como a gestão em saúde tem sido tratada nas
últimas décadas em Portugal e que resultou na total
subtração do seu “sentido agregado”. “Tornou-se
um subproduto descartável e sempre disponível
para arcar com todas as culpas do partidarismo e
dos macroeconomistas”, justificou. Apesar de tudo,
Mário Jorge Carvalho considerou que é apenas pela
via da gestão que se podem atingir objectivos estruturais ao nível da inovação, da liderança e da
tomada de decisão nas organizações.
Um dos aspectos mais valorizados pelo autor, naquilo a que designou por “revolução cultural” no
sector, corresponde à aplicação de mecanismos de
avaliação do custo-efectividade e da análise estratégica de investimentos. Através deles, acrescentou,
seria possível travar uma “sobreposição de oferta

que pouco ou nada tem a ver com a racionalidade
dos meios”. Mário Jorge Carvalho considera também ser necessária uma mudança “radical” nos “paradigmas de avaliação de desempenho”, evoluindo
de um paradigma burocrático em que se avalia o
“saber fazer as coisas” para um “grau mais avançado
de fazer as coisas bem”.
No final, o gestor deixou uma palavra de apreço
aos profissionais de saúde e admitiu que é através
deles que a reforma do sistema se deve iniciar. “A
regeneração passa pelos profissionais serem tecnicamente as organizações e não apenas os seus
recursos humanos”.

Estímulos ao desempenho
O presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRNOM) também esteve
presente nesta sessão de apresentação, elogiando o
“pensamento estratégico” do autor e a forma prática
como expõe as suas ideias. Para Miguel Guimarães,
a discussão sobre esta matéria é oportuna “numa
altura em que se fala muito de sustentabilidade e
viabilidade do Serviço Nacional de Saúde”. “Não há
sustentabilidade sem boa gestão”, sublinhou.
Numa breve reflexão, o presidente do CRNOM reiterou as críticas à avaliação dos gestores hospitalares, deixando implícito que se trata de uma prática
inconsequente e que não estimula a diferenciação
das respectivas instituições. “O desempenho das
unidades de saúde é diferente, mas não há qualquer
consequência prática para quem não cumpre com
as metas. Poucas vezes existe uma verdadeira preocupação com a qualidade e os resultados finais”,
acrescentou. O dirigente mostrou-se apologista de
uma política de concorrência e de liberdade de escolha no SNS, ressalvando, no entanto, que ela só
acontecerá se houver “coragem de assumir aquilo
que fazemos” e de serem divulgados “indicadores
de qualidade e resultados que permitam uma escolha informada do doente”. “Seria um passo importante que iria conduzir à melhoria de desempenho
nas unidades de saúde”, assegurou. n

GESTÃO EM
SAÚDE EM PORTUGAL
mário jorge carvalho

Sou do tempo em que existia, se ensinava e se praticava a ECONOMIA POLÍTICA. No caso da saúde, o curto-termismo e a navegação à vista, por um lado e as opções muito mais ministeriais do que políticas, por outro,
tiraram-lhe quase todo o sentido agregado. Ficou de
fora, assim e só, o exercício académico do diagnóstico
e da participação nos frequentes e sucessivos estudos,
relatórios, recomendações, pareceres e papers que aparentam todos ter a vida útil que a comunicação social
lhes queira dar.
A GESTÃO em SAÚDE passou a ser e tem-se mantido
como um subproduto quase descartável e sempre
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disponível para arcar com todas as culpas por
parte das opções do partidarismo puro e duro
e do predomínio teórico da Macroeconomia.
A minha primeira ideia-força é, portanto, dar à
GESTÃO em SAÚDE a autonomia e o protagonismo que ela merece como contributo crucial
para a regeneração dos sistemas de cuidados
de saúde. De facto, só pela GESTÃO em SAÚDE
se consegue atingir os objectivos fundamentais da inovação organizacional, desde que,
complementarmente, também se a obrigue
a conhecer as ferramentas, as metodologias
e os processos que devem caracterizar a liderança e toma de decisões nas organizações
geridas.
E é neste aspecto específico que se situará,
porventura, a primeira grande revolução cultural a promover na GESTÃO em SAÚDE, isto
é, a necessidade urgente de praticar e disseminar, a todos os níveis da decisão dos sistemas, os mecanismos não só da avaliação
custo-efectividade mas também — e não tenhamos medo dos conceitos! — da análise
estratégica dos investimentos.
De facto, na dia em que desde a reestruturação e reformulação das diversas redes da
oferta até à utilização descontextualizada
da inovação tecnológica, passando pelas capacidades disponíveis não utilizadas ou pela
sobreposição da oferta par razões que pouco
têm a ver com a racionalidade da distribuição
dos meios, em suma, quando todos, a todos
os níveis, aceitarem justificar tecnicamente o
quê, como, onde e porquê dos investimentos
propostos e a realizar, teremos dado um passo
gigantesco em direcção à racionalidade das
decisões tomadas e a tomar.
É comum defender-se a dificuldade em definir e calcular o “Valor” em saúde. É verdade.
Mas, do que eu estou seguro é que quando se
aceitar e aplicar na prática o conceito de vantagem competitiva na prestação do serviço de cuidados de saúde
– quem, como e em que condições se presta o serviço de
excelência – como veículo efectivo, e quase único, da real
diferenciação positiva – estaremos, aí também, a caminho de definir e calibrar o valor em saúde.
Já hoje, o doente e o seu médico de família vão tomando
consciência de que a proliferação da oferta pode não
indiciar, só por si, a generalização da competência e do
desempenho em excelência.
Defender a vantagem competitiva em saúde é, no fundo,
praticar a verdade na relação com o doente. De facto, e
infelizmente para a utente / doente, não podemos ser todos igualmente excelentes e estrategicamente diferenciados na mesma prática da prestação do serviço. E aqui,
uma vez mais, é pelo exercício da liderança visionária em
gestão, a todos os níveis das estruturas, que a vantagem
competitiva se há-de impor.
A forma mais eficaz de fazer participar o doente / utente
/ utilizador no processo de decisão ou dar-lhe liberdade

de escolha é dar-lhe a capacidade e o direito de estar
suficientemente bem informado não seguramente
para combater a inultrapassável assimetria no conhecimento e informação entre partes, que sempre existirá;
não eventualmente para questionar terapêuticas ou
opções técnicas, para demonstrar que também se sabe
inglês ou manejar os meios de busca global ou mesmo
(como já vimos formalmente proposto em Portugal)
participar “corporativamente” na gestão das organizações de saúde, mas sim para poder avaliar, per si e com
a ajuda do médico de família, o real diferente acrescento de valor que, por via da selecção da excelência de
desempenho, as alternativas de operadores lhe podem
oferecer.
E isto entre operadores públicos, entre operadores públicos e privados ou só privados. É que quando falamos
em vantagem competitiva não estamos necessariamente a falar em concorrência mas sim e preferencialmente em saudável competição pela melhor resposta
ao que nos é exigido pelo doente / utente / utilizador.
Por outro lado e no meu entendimento, já é tempo mais
do que suficiente para mudarmos radicalmente os paradigmas de avaliação de desempenho das organizações de saúde e respectiva contratualização que, no
meu entender e na generalidade, só nos envergonham
pela acintosa menoridade em que se colocam os Profissionais da Saúde no terreno ao se insistir na prática
leonina de em quase nada e para quase nada se julgar
necessário ouvi-los e levar em conta as suas opiniões.
Os políticos e a burocracia instalada não conseguem
passar da avaliação tipicamente operacionalizada do
ver “fazer as coisas bem” (eficiência) para a integração
estratégica do “fazer as coisas certas” (eficácia) porque,
não tenhamos a menor dúvida! não querem – muito
mais do que não sabem! – contar ou levar por diante o
empowerment efectivo dos Profissionais de Saúde.
Parafraseando mais um dos nossos Mestres em Gestão
Corporativa, a reestruturação e regeneração do Sistema Nacional de Saúde passa por os Profissionais da
Saúde não serem tidos como os recursos humanos das
organizações mas sim serem, eles próprios, técnica e
objectivamente, as organizações.
O multi-business das nossas organizações de saúde
exige medir e comparar o que já hoje é possível: a qualidade da prestação dos cuidados de saúde, a todos os
seus níveis e qualquer que seja a respectiva dimensão.
Mas isso, no meu entender, só será possível se for levado a cabo por dentro, para dentro e com os de dentro.
Por tudo isso, não acredito na fiabilidade e exequibilidade práticas de qualquer modelo de avaliação de
desempenho e consequente contratualização externa
e interna que parta do que apelidarei de princípios
contra-natura da sua própria essência, isto é, a transversalidade assumida nos métodos de avaliação; a normatividade absoluta; o dogmatismo asfixiante e o seu
carácter inquestionavelmente leonino que, no fundo,
traduzem o desconhecimento, o temor e/ou a falta de
tempo para a delegação de competências e de poder
– em suma, o acreditar na co-participação e co-responsabilização dos que, realmente, são as organizações. n
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Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

Palestra do
presidente do
CRNOM na
Universidade
Católica

No âmbito do curso “Redução de Desperdícios

nos Hospitais”, organizado pela Universidade

reutilização
de Dispositivos
médicos de uso
único pode ser
clinicamente
aceitável

Católica e coordenado

pelo professor João Queiroz e Melo, o pre-

sidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRNOM) foi convidado a

participar num workshop sobre a reutilização
de dispositivos médicos de uso único. Miguel

Guimarães considerou esta prática aceitável

do ponto de vista clínico desde que sejam

“eliminados os principais riscos associados”.

O

se colocam mais dificuldades”. Neste quadro, acrescentou o director do Instituto de Ciências da Saúde
da Universidade Católica, criou-se no país a “cultura do deita para o lixo” sem questionar a validade
clínica do reprocessamento destes dispositivos.
De acordo com Miguel Guimarães, a despesa corrente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com
DMUU ultrapassa os mil milhões de euros e registam-se “enormes diferenças de preço por dispositivo de hospital para hospital”. Neste sentido, ressalvou, “antes de falarmos em reutilização, deveríamos
regular esta matéria”.
O reaproveitamento dos DMUU, lembrou o presidente do CRNOM, implica que seja assegurada a
sua funcionalidade, biocompatibilidade e correcta
esterilização. É também uma medida que implica
alguns riscos como a contaminação remanescente,
a deficiência de substâncias químicas utilizadas
durante o processamento e a alteração do desempenho. Por isso, acrescentou Miguel Guimarães,
“o reprocessamento tem de ser feito por empresas
especializadas, que têm a tecnologia e as condições
para o efeito”.
Reiterando a importância da regulação sobre esta
matéria, o dirigente lembrou que “quem deve decidir se um dispositivo deve ou não ser reutilizado não
pode ser a indústria
tecnológica”. “Tem de
haver um órgão regulador e um enquadramento legal”, reforçou,
considerando também
como “fundamental” a
existência de um consentimento prévio do
doente “em todos os
procedimentos”.
Para Miguel Guimarães, a reutilização
dos DMUU “é clinicamente aceitável se
forem eliminados os
principais riscos associados”, bem como “garantido o equipamento
adequado ao reprocessamento”. Vários estudos existentes asseguram “a funcionalidade e ausência de
contaminantes” e, ressalvou o líder do CRNOM,
“é possível que um doente tenha uma infecção não
pela reutilização do dispositivo, mas por outro motivo qualquer relacionado com a cirurgia ou o procedimento invasivo”.
Queiroz e Melo esclareceu, no final, que a reesterilização e o reprocessamento são intervenções
distintas no plano da reutilização dos DMUU. A
reesterilização, elucidou, “envolve um conjunto de
problemas que implica o consentimento informado
do doente”, enquanto o reprocessamento pode até
melhorar o desempenho dos dispositivos “porque
os defeitos de fabrico são detectados e o programador testa os dispositivos um a um, enquanto a
indústria testa por amostragem”. n

quadro económico favorece a medida,
mas João Queiroz e Melo lembrou na
apresentação do workshop que a reutilização de Dispositivos Médicos de Uso Único (DMUU)
é “uma rotina há 20 anos nos países desenvolvidos”
e alertou que é nos países menos desenvolvidos “que
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Promoção da
saúde e coesão
social
O LIPP – Laboratório de Ideias e Pro-

debate

Desenvolver
Portugal
Que Estado
queremos?

A reforma do Serviço
Nacional de Saúde
postas para Portugal e a Plataforma
(SNS) não justifica tode Cidadania, entidades associadas
dos os cortes. A ideia
ao Partido Socialista, promoveram
foi defendida por Miguel Guimarães no
no passado dia 2 de Fevereiro uma
debate “Que Saúde e
conferência sobre o papel do Estado.
Modelo Social?”, que
Entre os vários temas abordados, a
teve lugar na Alfândega do Porto e que
Saúde e a Acção Social foram debacontou também com
tidos numa palestra que contou com
a presença da professora universitária Fera presença do presidente do Connanda Rodrigues.
selho Regional do Norte da Ordem
O presidente do CRdos Médicos (CRNOM).
NOM c on s ide r ou
necessário “adequar
o nível de despesa
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
pública à capacidade
produtiva e à carga fiscal que estamos dispostos a suportar”, no entanto
reputou de “indispensável” a manutenção do SNS,
atendendo à melhoria que este representou nos indicadores de saúde pública. Para Miguel Guimarães, têm sido apontados dois caminhos possíveis:
“um, que tem sido defendido por alguns dirigentes
de instituições do Estado, que passa pelo racionamento e pela dispensa de recursos humanos;
o outro, e com o qual me identifico”, defendeu o
dirigente, é “valorizar o nosso SNS e a saúde em
Portugal” para reformar o sistema.
Na sua comunicação, Miguel Guimarães deixou algumas pistas para que a regeneração global do SNS
seja alcançada. Desde logo, defendeu, através da reforma hospitalar e de uma nova configuração para
toda a rede de cuidados de saúde. “É fundamental
que se reforcem os cuidados continuados e os cuidados de proximidade e que seja reformado o ‘cancro’ do nosso sistema que é o serviço de urgência”,
aprofundou, antes de dar como exemplo a criação
de urgências regionais em várias especialidades, fomentada pelo anterior presidente da Administração
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quando comparado
com a Grande Lisboa”,
argumentou.
Defensor das centrais
de compras regionais
e de uma política de
incentivos à produtividade dos profissionais, o dirigente criticou ainda duramente
a inconsequência das
sucessivas avaliações
hospitalares, considerando que “se não são
feitas de forma séria,
não vale a pena fazerem-se”. A estes pontos, Miguel Guimarães acrescentou a necessidade
de se darem passos maiores ao nível da prevenção.
“Muitos criticaram o bastonário por defender um
imposto sobre a fast food, mas a alimentação é o
primeiro elemento de promoção da saúde. É muito
mais barato prevenir do que tratar”, argumentou.
Na conclusão, o presidente do CRNOM lamentou
a política do actual Governo baseada na “refundação do Estado Social”. “Isso significa menos acesso
e menos equidade. A ‘gasparização’ do Estado na
saúde significa navegar à vista e sem margem de
segurança”.

Modelo social para pobres

Fim da ADSE?
A reforma da ADSE foi abordada por um
dos elementos do público e mereceu um
comentário longo do presidente do CRNOM. Miguel Guimarães considerou complexa a extinção do subsistema de saúde
dos funcionários públicos, dado que o “SNS
pode não ter capacidade de absorver mais
de um milhão de novos utentes” e como
tal a poupança estimada “pode não se verificar”. Na perspectiva do dirigente o que
se impõe é analisar seriamente as vantagens e inconvenientes da ADSE e “disciplinar” o que for necessário corrigir. “Não faz
sentido nenhum que os doentes utilizem
o subsistema de forma desregulada. Deve
haver racionalização no sistema”, concluiu.

Regional de Saúde do Norte,
Fernando Araújo.
Noutro ponto importante, o
líder do CRNOM preconizou a alteração do modo de
financiamento vigente para
um modelo “mais uniforme
em todo o país”. “Não podemos aceitar que um doente do
Norte tenha uma capitação
diferente de um doente do Sul. Neste momento,
“o financiamento público da Saúde per capita
é claramente inferior (cerca de metade) no Norte

Convidada a reflectir sobre um sector especialmente
convocado em momentos de crise, a professora da
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto (FPCEUP) Fernanda Rodrigues denunciou a existência de um “debate inquinado e descontextualizado” na área social, “inscrito
no primado dos cortes orçamentais” e que está a ter
um “efeito de contágio nos cidadãos”.
A docente e vereadora da Câmara Municipal do
Porto mostrou-se crítica face aos “tardios e insuficientes financiamentos públicos” e não deixou de
sublinhar que Portugal, à semelhança de outros
países do Sul da Europa, “descurou durante muito
tempo uma governação que se pautasse também
pela eficácia e pela eficiência”. Apesar de tudo, ressalvou, alcançou-se um modelo social que “reduziu
significativamente a pobreza infantil e na população idosa”.
O problema, segundo Fernanda Rodrigues, é que
estes ganhos estão a ser ameaçados. Um modelo social, que demora 30 anos a construir, tem, segundo
a docente, “uma delapidação muito rápida”, acentuada pela concepção de que, “já que não podemos ter
um modelo social para todos, vamos torná-lo eficaz
para os mais pobres”. “Modelos sociais para pobres
são, no seu curto espaço, pobres modelos sociais”,
acentuou a convidada que não tem dúvidas de que
o Governo está a seguir esta lógica de intervenção.
“É uma visão claustrofóbica da realidade social, em
que o empobrecimento é visto como condição de
assegurar o futuro”, concluiu. n
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IV Jornadas de
Factores de Risco
e Orientações
Clínicas em CSP
As IV Jornadas de Factores de Risco e Orientações Clínicas em Cuidados de Saúde Primários realizaram-se, uma vez mais, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
e contaram com a presença do presidente do

CRNOM na sessão de apresentação. Perante

uma plateia predominantemente jovem,
Miguel Guimarães incentivou à participação
associativa e à melhoria de desempenho.
Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

N

o auditório do novo Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP),
Luciana Couto acolheu as mais de três
centenas de participantes das IV Jornadas de Factores de Risco e Orientações Clínicas em Cuidados
de Saúde Primários, realizadas nos dias 14 e 15 de
Fevereiro.
Responsável pela organização do evento, a coordenadora do departamento de Medicina Geral e Familiar da FMUP alertou, na sessão de abertura, para
a necessidade de haver “uma articulação adequada
dos cuidados de saúde primários e secundários”,
no sentido de “melhorar a qualidade dos serviços
prestados e contribuir para maior eficiência”. A responsável manifestou ainda a convicção de que as
jornadas “contribuam para a procura de um diálogo motivador” e mostrou apreço pelo facto de o
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evento se realizar nas novas instalações da FMUP.
“Estarmos neste edifício
acentua a envolvência da
nossa faculdade no apoio
à formação médica pós-graduada”, concluiu.
O presidente do Colégio
de Especialidade de Medicina Geral e Familiar
(MGF) da Ordem dos
Médicos, Silva Henriques, elogiou o “programa
ambicioso” das jornadas
considerando-o “fundamental para a medicina preventiva e para a MGF”.
O director da FMUP, num tom muito particular,
dirigiu-se à plateia “escandalosamente jovem” para
sublinhar “o esforço enorme” que a instituição
desenvolve “para ser uma boa faculdade todos os
dias”. Agostinho Marques aproveitou a presença de
duas figuras históricas da FMUP, Sousa Pinto e Espiga de Macedo, para ressalvar que o bom trabalho
“já vem desde há muitas gerações”. O responsável
não deixou também de felicitar a organização pela
escolha do local do evento: “este tipo de reuniões
têm sido feitas em hotéis. É um mercado, como
outro qualquer, mas esta faculdade tem uma função
que vai muito para além da formação inicial, como
tal é com muito gosto que vos acolhemos.
Por parte da Administração Regional de Saúde do
Norte, Constantina Silva não deixou de constatar

a “riqueza e a diversidade do programa científico”
e reiterar a importância da formação contínua para
os profissionais. “Os novos conhecimentos serão
importantes para a vossa actualização. O estatuto
de estudante acompanha toda a vida de um profissional de saúde”.
No encerramento da sessão, Miguel Guimarães
também se dirigiu aos jovens médicos presentes
no auditório com um apelo muito claro: “estamos
aqui para lutar por vós, mas vocês também têm de
ser mais interventivos, participar nas estruturas
associativas e fazer valer os vossos direitos. Em última análise, isso significa tratar melhor os vossos
doentes”.
O presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos aproveitou ainda para deixar
algumas reflexões sobre a actualidade política no
sector, lamentando, entre vários temas, a insistência do Governo relativamente à dedicação exclusiva dos profissionais de saúde. “É uma questão
falaciosa. É importante percebermos que a uma
dedicação exclusiva significa ser atribuído um determinando vencimento. Neste momento, não há
dinheiro para pagar esses vencimentos”. O dirigente apelou, no final, para que os jovens médicos
de família cumpram o seu papel e assegurem uma
“boa performance individual”. “É o contributo que
podemos e devemos dar, em respeito pela ética e
pelo nosso código deontológico”. n
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conferência promovida pela fmup

Sim ou não à
liberdade de escolha?
Os especialistas divergem
Debater “o Sistema de Saúde para além de 2014” foi a proposta de

uma conferência promovida pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) no dia 20 de Fevereiro. Na mesa dedicada

a discutir o sistema de saúde português como um todo, as opiniões
dividiram-se relativamente à introdução de um regime de liberdade
de escolha transversal. O presidente do Conselho Regional do Norte

da Ordem dos Médicos (CRNOM) defendeu a publicação de indica-

dores de qualidade e de resultados como um passo inicial para a
concretização da medida no SNS.
Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

O

coordenador do grupo de trabalho
para a reforma hospitalar, nomeado em
2011, abriu o debate na Aula Magna da
FMUP com uma ideia clara: “é possível compatibilizar a liberdade de escolha no nosso
sistema de saúde”. Mendes Ribeiro sugeriu, a este
propósito, uma discussão sem o preconceito de que
se pretende “passar tudo para o privado” e com a
ambição de obter “evoluções alternativas”.
O actual quadro da Fundação Francisco Manuel
dos Santos mostrou-se frontalmente contra a extinção da ADSE dado que o subsistema para os

funcionários públicos “permite que as pessoas tenham liberdade de escolha e tenham resposta no
nó górdio que existe entre os cuidados primários e
os cuidados diferenciados”. Reiterando o argumento
de que a ADSE não favorece as unidades privadas,
Mendes Ribeiro salientou que “o SNS já transfere
mais de 40% do seu orçamento neste momento
para o sector privado”.
A solução, segundo Mendes Ribeiro, passa por uma
“rede mista” onde diferentes prestadores continuem
a coexistir, ainda que sem erros como a dupla convenção. “Não se percebe como uma clínica tem convenção com o SNS e com a ADSE ao mesmo tempo.
Deve haver uma tabela única”, observou. Para o
gestor é importante “não colocar os ovos todos no
mesmo sítio, em benefício da melhor eficiência”,
citando o “bom exemplo” dos cuidados continuados
onde “o Estado contratualiza e não fica com o peso
de uma factura permanente, porque vai ajustando
às necessidades de cada momento”.

A importância dos resultados
O presidente do CRNOM lembrou que a introdução da liberdade de escolha está prevista em vários
documentos, desde logo no Código Deontológico
da Ordem dos Médicos. Todavia, há várias condicionantes, segundo Miguel Guimarães, que inibem
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a sua concretização: a
capacidade financeira
do utilizador-pagador,
os recursos financeiros
existentes, a organização dos serviços e regras de acesso obstrutivas, como o facto de
um doente não poder ir
a uma consulta sem ser
na sua área de residência. “Podemos efectivamente implementar um
modelo em que o dinheiro segue o doente
no SNS?”, questionou o
dirigente.
Miguel Guimarães deixou várias propostas
para que a liberdade de
escolha possa ser uma
realidade no quadro
do SNS, “mantendo
o seu património genético”. Assim, para o
presidente do CRNOM
é importante “centrar
o sistema no cidadão”
e informá-lo do “valor,
complexidade e qualidade dos actos médicos”. A organização do
trabalho médico, com
um modelo de “dedicação permanente” em alternativa à dedicação exclusiva, a criação de centros
de referência e o reforço do papel do médico de família como “coordenador de todo o sistema” são outras propostas que, reforçou, podem contribuir para
“maior racionalização e eficiência do sistema”. Por
fim, o dirigente preconizou um sistema de “benchmarking” das várias unidades de saúde públicas
através da divulgação dos respectivos resultados e
indicadores de qualidade. “É importante que o doente saiba quais os resultados de uma intervenção.
Isso significa que quem tem melhores resultados vai
ter mais doentes e quem tem menor qualidade vai
esforçar-se para evoluir”, concluiu. De resto, “não
existem condições para estender a liberdade de escolha e concorrência entre os sectores público e
privado. Tal situação significaria, a breve prazo, o
fim do SNS tal como o conhecemos”, acrescentou.

Cavalo de Tróia no SNS
Constantino Sakellarides foi outra voz dissonante
no tema que marcou a sessão. O director da Escola
Nacional de Saúde Pública lembrou, em primeiro
lugar, que o SNS é “uma instituição do país” e que se
for banalizada “será uma caricatura ácida do que já
foi ou devia ser”. Nesse sentido, Sakellarides opõe-se a que o serviço público de saúde se torne “numa
rede gerida por grandes multinacionais americanas,

europeias ou brasileiras” e que enfrente um regime
de concorrência directa com os restantes operadores. “Revejo-me pouco na concepção de haver
um sistema público e um sistema privado que concorrem um com o outro, como se fossem a mesma
coisa, até um exterminar o outro. Esta concepção de
concorrência é uma espécie de cavalo de Tróia dentro do SNS”, afirmou de forma contundente.
O também coordenador do Observatório Português
dos Sistemas de Saúde propôs uma visão alternativa, em que o SNS ultrapasse a sua “marca genética
de ser um serviço para agudos”, dilua as “barreiras artificiais” e “centre a discussão na pessoa”. Em
suma, sugeriu a necessidade de “acrescentar a esta
construção vertical do SNS uma construção horizontal que representa o percurso das pessoas na
procura de soluções”. Sakellarides defendeu também uma nova articulação com os restantes operadores, aproveitando a experiência do sector social
com “faixas de população carenciada” e deixando
para o sector privado uma oferta “de nichos e modas não suportadas pela evidência científica”.
O ex-secretário de Estado e actual director do
Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra
(CHUC), Martins Nunes, concordou com o diagnóstico de um SNS excessivamente focado na doença e preconizou um serviço onde “o dinheiro
gasto possa resultar em valor e ganhos de saúde”.
Nesse sentido, o antigo governante mostrou-se convencido de que “o trabalho tem de ser feito a montante do sistema hospitalar”.
A propósito da liberdade de escolha, Martins Nunes
defendeu uma “concorrência baseada no valor” e
perspectivou a adopção desse sistema no serviço
público de saúde. “Os doentes poderiam ter a possibilidade de escolher dentro do SNS, numa lógica
em que é o doente que transporta a sua mochila financeira. Se a entidade reguladora conseguisse determinar o valor das instituições, os doentes teriam
a possibilidade de fazer a sua escolha”, aprofundou.
Nascimento Costa, director do serviço de Medicina
Interna do CHUC, salientou a importância de haver
um “desígnio estratégico baseado numa cultura
para a saúde” que, na sua perspectiva, não existe.
Lembrando que o SNS só pode ser “aquilo que nós
quisermos” e acrescentando que se trata de uma
“escolha que deve ser feita”, o também professor
da Universidade de Coimbra deixou uma proposta
para decisões políticas futuras sobre a matéria:
“termos uma administração pública baseada num
concurso de mérito e que não seja deformada ou
partidarizada pelos sucessivos governos”. Nascimento Costa comentou ainda eventuais conflitos
de interesses entre o exercício da medicina pública
e privada, manifestando não ter “nenhum anátema
sobre essa questão” e defendendo apenas que “deve
obedecer a regras” e “devem ser esclarecidas as incompatibilidades”. Não especificando a introdução
da liberdade de escolha, o director de serviço assumiu que “o cidadão deve ter um lugar central no
sistema”, ainda que isso não possa ser “uma mera
parangona”. n
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manuel
pizarro
promoveu
petição para
a abertura
do centro de
reabilitação
do norte
Manuel Pizarro lançou, em

conjunto com o Presidente do
CRN da Ordem dos Médicos,

a Ordem dos Enfermeiros e a

Provedoria Metropolitana dos

Cidadãos com Deficiência, uma

petição para a abertura do Centro
de Reabilitação do Norte. Na

apresentação desta iniciativa, o

ex-secretário de Estado lamentou
que o equipamento esteja
fechado há oito meses.

O

s presidentes dos
Conselhos Regionais do Norte da
Ordem dos Médicos e da
Ordem dos Enfermeiros, assim como a Provedoria Metropolitana dos Cidadãos
com Deficiência associaram-se à petição promovida
por Manuel Pizarro com
vista à abertura urgente do
Centro de Reabilitação do
Norte (CRN). O equipamento, situado no antigo
Sanatório Marítimo de Valadares, está concluído desde
Agosto de 2012 e ainda não
tem data prevista para entrar em funcionamento.
No lançamento da petição,
Manuel Pizarro considerou
“evidente” a necessidade de
abrir as portas do CRN à
população da região Norte,
onde se estima que no último ano tenham acontecido mais de nove mil casos
de Acidente Vascular Cerebral e cerca de 2700 pessoas
tenham sofrido traumatismo crânio-encefálico ou
da coluna vertebral. “Uma
parte significativa destas
pessoas precisa de cuidados
de reabilitação intensivos
e a sua vida e das próprias
famílias poderia mudar
completamente caso esta
unidade estivesse à disposiTexto Nelson Soares › Fotografia Ivo Godinho
ção”, acentuou o candidato
do PS à Câmara Municipal
do Porto.
Pizarro lamentou que o
Ministério da Saúde ainda
não tenha clarificado o seu
projecto para o CRN e acusou mesmo a tutela de
estar a discriminar a região, recusando um serviço que existe noutros pontos do país. “O Governo
sabe que o país precisa destes equipamentos, por

“Só no
Norte é que
o Governo
acha que
não é
necessário”
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isso é que tem um no Sul, outro em Lisboa e outro na região Centro. Só no Norte é que acha que
não é necessário um equipamento de reabilitação”,
observou.
O antigo Secretário de Estado Adjunto da Saúde
acrescentou que “até do ponto de vista económico,
escandaliza que um espaço como este esteja pronto,
tenha tido 83% de financiamento comunitário e
continue fechado durante oito longos meses”. Manuel Pizarro manifestou esperança de que, através do “fortíssimo sinal” dado por esta iniciativa,
a tutela “possa ouvir os profissionais de saúde e o
provedor dos cidadãos com deficiência e agir com
celeridade”. O também deputado socialista lembrou
que, mesmo fechado, o CRN já está a custar ao
Estado cerca de 10 mil euros por mês em despesas de manutenção e reforçou que, “independentemente do modelo de gestão”, a “prioridade é abrir o
equipamento”.
O provedor metropolitano dos cidadãos com deficiência, João Cottim Oliveira, considerou esta iniciativa “um sinal importante de que o Norte também
existe” e lembrou que a região é aquela que tem
“mais pessoas com problemas de deficiência em
todo o país”. n

A evolução da medicina permite, nos nossos dias, a sobrevivência da grande maioria dos doentes que sofrem acidente
vascular cerebral e das vítimas de acidentes – de viação, de
trabalho ou domésticos – mesmo que de grande gravidade e
envolvendo traumatismo crânio-encefálico ou medular, bem
como permite uma sobrevida longa dos doentes com patologias neurodegenerativas.
No entanto, muitas dessas pessoas ficam gravemente limitadas nas suas capacidades físicas e/ou intelectuais e necessitam de cuidados intensivos de reabilitação. Felizmente,
neste domínio os progressos também são muito significativos. O início precoce e adequado de cuidados de reabilitação
permite a recuperação parcial ou total da autonomia e das
diferentes funções na grande maioria das pessoas atingidas
por estas condições patológicas.
A reabilitação tem assim um inestimável valor para os próprios e para as suas famílias, mas também para a sociedade
e para o Estado, reduzindo ou minorando os custos sociais
da invalidez.
É com base nestes pressupostos que o Serviço Nacional de
Saúde se foi dotando, ao longo dos anos, de uma rede de
cuidados em reabilitação. Nessa rede estão incluídos o Centro
de Reabilitação do Sul (em S. Brás de Alportel), o Centro de
Reabilitação de Alcoitão (protocolado com o Ministério da
Saúde, em Lisboa) e o Centro de Reabilitação da Tocha (no
Centro). Esta rede ficará completa com o Centro de Reabilitação do Norte (CRN), previsto há décadas e incluído na Rede de
Referenciação Hospitalar de Medicina Física e Reabilitação do
Ministério da Saúde, que se encontra em vigor.
O programa funcional do CRN foi elaborado com planeamento rigoroso, uma adequada sustentação técnico-científica e mereceu absoluto consenso entre os profissionais e a
sociedade civil. Foi construído em Valadares, potenciando a
recuperação do antigo Sanatório Marítimo do Norte, e ficou
concluído em Agosto de 2012.
De então para cá está encerrado, sem utilidade e sem aproveitamento, apesar de ter custado cerca de 40 milhões de
euros, com 83% de financiamento comunitário. Permanece
pronto e fechado há cerca de oito meses, a deteriorar-se diariamente, enquanto milhares de pessoas, vítimas de doenças
e de acidentes graves ficam sem tratamento adequado ou
têm de o procurar a longa distância de suas casas, com custos
sociais e económicos muito aumentados.
Esta é uma situação que não podemos silenciar. Esta é uma
discriminação que o Norte, onde moram pelo menos 37% dos
portugueses, não pode aceitar.
Por isso nos dirigimos à Assembleia da República, exercendo
o nosso direito de petição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 52.º da
Constituição da República Portuguesa e do artigo 15.º da Lei
n.º 43/90, de 10 de Agosto, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 6/93, de 1 de Março, pela Lei n.º 15/2003, de 4 de
Junho, e pela Lei n.º 45/2007, de 24 de Agosto, pedindo a abertura imediata do Centro de Reabilitação do Norte.
Manuel Pizarro | médico, deputado
Eduardo Vítor Rodrigues | professor universitário, vereador na CM VN Gaia
Fernando Araújo | médico, professor universitário
Miguel Guimarães | presidente da SRN Ordem dos Médicos
Jorge Cadete | presidente da SRN Ordem dos Enfermeiros
João Cottim Oliveira | provedor metropolitano dos cidadãos com deficiência
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Mais de 175 anos de História da

Medicina estão compilados em
“A modernização da medicina

portuense nos séculos XIX e XX –
Da sangria aos transplantes”, da

autoria de António Coimbra. O
professor jubilado da Faculdade
de Medicina da Universidade do

Porto (FMUP) apresentou a obra

na Secção Regional do Norte da

Ordem dos Médicos no dia 22 de
Fevereiro.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

A

“A modernização da
medicina portuense nos 
séculos XIX e XX
Da sangria aos transplantes”

Obra de
referência

apresentação de “A modernização da medicina portuense nos séculos XIX e
XX – Da sangria aos transplantes” foi considerada por Miguel
Guimarães um “momento único” na
história da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM). A
obra, da autoria do professor jubilado
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, António Coimbra,
resultou de um “notável trabalho de
pesquisa”, segundo o dirigente da SRNOM, e constitui uma oportunidade “
para conhecermos melhor a nossa história e percebermos melhor aquilo que
se passa à nossa volta”.
Miguel Guimarães manifestou-se “honrado” por acolher o lançamento oficial
do livro e recordou que este é também
“o culminar de uma colaboração de vários anos com a revista Nortemédico”,
onde os textos que o integram foram
inicialmente publicados.
Carlos Mota Cardoso comparou a obra
“magnífica” de António Coimbra a dois
outros trabalhos de “fractura na medicina portuguesa”: “História do Ensino Médico no Porto”, da autoria de
Maximiano Lemos, publicado a título
póstumo em 1925, e “Origens da Cirurgia Portuense”, de Hernâni Monteiro, publicado em 1926.
De acordo com o psiquiatra e professor catedrático
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação,
apesar de ter havido inúmeras obras ao longo do
último século que versaram a História da Medicina,
nenhuma teve “a dimensão, a pujança e a atitude”
das três referidas.
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O convidado projectou em “A modernização da medicina portuense nos séculos XIX e XX” um “marco
indelével” que respeita a trajectória da academia
portuense. “Cava fundo na leira da história e escalpeliza a preceito a complexidade das situações
político-sociais que marcaram os avanços e recuos
do progresso médico”, sublinhou.
Para Mota Cardoso, o texto de António Coimbra é
um trabalho de “incarnado rigor científico” e que

tem por ambição “encontrar
as linhas de fractura” que ajudam a pontuar os diversos temas referidos. A obra torna,
dessa forma, “mais compreensível o complexo caminho da
escola médica do Porto”.
Na sua intervenção, o autor
começou por explicar alguns
dos detalhes formais da obra e
a centralidade que o Hospital
de Santo António assume na
sua construção. “Basicamente,
tudo lá se passava. As muitas
horas que fui à Rua das Flores
ler os relatórios anuais do provedor [da Santa Casa da Misericórdia do Porto] dão-nos
uma ideia completa do que se
passava na cidade e no Norte,
porque tudo desembocava no
Santo António”, explicou António Coimbra.
A propósito do subtítulo da
obra – “Da sangria aos transplantes” – o professor e antigo
director do Instituto de Histologia e Embriologia da FMUP
recordou que ao longo de séculos existiu “um divórcio das
duas facetas da arte de curar”.
Medicina e Cirurgia eram actividades autónomas desde a
antiguidade e só em França,
no século XVIII, por intermédio de Antoine-François Fourcroy, as faculdades foram obrigadas a equiparar o ensino
das duas disciplinas. António
Coimbra recordou que, por
oposição à evolução contínua
da cirurgia, “ao longo de 600
anos os homens da medicina
interna passaram a vida a comentar sangrias”, permitindo
que os sangradores mantivessem uma importância de tal
forma grande que se tornaram
numa “história mais ou menos vergonhosa da medicina”.
“A modernização da medicina
portuense nos séculos XIX e
XX”, lembrou o autor, é uma obra dividida em três
actos, correspondentes a diferentes momentos da
evolução técnica e científica da Medicina praticada
no Porto. António Coimbra assegurou que através
do seu trabalho pretendeu “abarcar todas as insuficiências e todo o horizonte da Medicina desde
o começo dos estudos até à actualidade”. A tarefa,
acrescentou, não ficou terminada. “É preciso completar muita coisa e muito mais haverá de contar”. n
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Apresentação da
obra de António Coimbra
«A modernização da
medicina portuense nos 
séculos XIX e XX»

carlos mota cardoso
Um dia, sobre este remanso onde
reinava a felicidade infinda, nuvem
sinistra pairou e fuzilou o corisco.
Forte como o varão da Escritura, o seu ânimo
não se conturba: olhou para dentro de si e em
torno de si, nada sentiu a mais que uma prova
trazida pelo destino inexorável ao seu espírito
intemerato e intemente: sem vacilação dum
instante, encolhe estoicamente os ombros e
sorri-se angelicamente. Nem o remo sequer
lhe escorrega das mãos; a faina continua com
a mesma canseira, e a barca prossegue na sua
rota enquanto Deus for servido. Não custa a
calma prazenteira à sombra da boa fortuna:
mas arrancar a paz da alma às garras da desventura só o herói ou o santo.”1
Quem escreveu isto foi Ricardo Jorge em
1925. Exprimiu com rara beleza a dignidade
dum homem singular face à desventura humana. O homem chamava-se Maximiano Lemos. A
desventura referia-se ao vento gélido que breve
abriria a porta da eternidade ao grande cultor
da história da medicina portuguesa. É esta a
homenagem que todos nós, médicos, prestamos ao maior cultor da história da medicina
portuguesa.
Corria o ano de 1925. Publica-se postumamente o livro de Maximiano de Lemos História
do Ensino Médico do Porto. O autor havia falecido em 6 de Outubro de 1923.
Ano de 1926. Hernâni Monteiro publica o
livro Origens da Cirurgia Portuense.
As duas obras citadas, ambas riquíssimas
no conteúdo histórico, repletas de informação
biográfica e refinadas no plano literário, foram
escritas para assinalarem condignamente os
100 anos do ensino médico oficial no Porto.
Fevereiro, dia 22 do ano da graça de 2013.
Dá à estampo no Porto, nesta nossa prezada
Ordem dos Médicos, o livro A modernização da
medicina portuense nos séculos XIX e XX. É seu
autor o ilustríssimo colega António Coimbra.
“Forte como o varão da Escritura”, citando de

novo Ricardo Jorge, Coimbra agarra nas obras
que assinalaram as comemorações do 1.º século da história do ensino médico oficial no Porto
e planta solidamente mais uma árvore na história da medicina portuense. A Universidade do
Porto, pela pena de um dos seus coriscos mais
valiosos, deixa para a posteridade um marco
indelével erguido na linha de vida da academia
portuense no terreno médico. Cava fundo na
leira da história, escalpeliza a preceito a complexidade das situações político-sociais que
marcaram os avanços e os recuos do progresso
médico, monda com justeza a vulgaridade para
que os grandes vultos se desassombrem diante dos olhos da história. Ricardo Jorge, Plácido
da Costa, Abel Salazar, Corino de Andrade entre
outros, ajudam a içar a ciência médica aos mais
elevados patamares da escala científica universal. “Descobridores [por excelência] – escreve
António Coimbra – houve apenas três: Plácido
da Costa, com o seu disco, Corino de Andrade,
com a PAF, e Abel Salazar, com o tano-férrico,
que, tendo aplicação principal em Patologia
para a detecção das estruturas e secreções
proteicas, apresenta, por isso, interesse para o
diagnóstico clínico.”2 Mas quantos mais, ontem
e hoje, não ajudaram a glorificar a medicina enquanto ciência e enquanto arte de minorar sofrimentos e curar doenças? Humanistas como
Ricardo Jorge ou Nuno Grande, literatos como
Júlio Diniz, João Araújo Correia ou o próprio Camilo Castelo Branco, que nos bancos das Escola Médica se sentou, são outras tantas figuras
que glorificam o panteão médico portuense. A
todos António Coimbra resgatou dos espaços
enevoados onde a ignorância costuma arrumar
quem sombreia excessivamente.
As laranjas pequenas de casca fina costumam ser as mais sumarentas. O livro é pequeno, tem apenas 125 páginas. Porém, o conteúdo
é imenso, e resume com precisão a vida duma
escola que orgulha a Universidade a que pertence e a cidade onde está sediada. Numa es-

1

2

Lemos, Maximiano, 1925: História do Ensino Médico do Porto.
Introdução de J. A. Pires de Lima

Coimbra, A. (2013): A modernização da medicina portuense nos
séculos XIX e XX. Ed. Cordão de Leitura, p. 15, Porto

crita fluida, elegante, magra na adjectivação, como convém a quem empresta
ao discurso sobriedade, seriedade e
rigor, o autor percorre a história médico-cirúrgica do Porto dos últimos 200
anos em passo apenas ritmado pelos
acontecimentos académicos mais vivos.
Contudo, António Coimbra não deixa de
contemplar o caminho, emprestando
ao discurso o seu singular olhar crítico
e interrogativo. É certo que privilegia a
acção descritiva, ou seja os precedentes,
os sucessos e as linhagens catedráticas,
mas nas curvas da história, algumas
bem apertadas e com perigos a espreitarem pelas frestas do destino, vai iluminando com a luz da inteligência crítica, figuras que se destacam no milheiral
pujante, mas com frequentes espaços,
infelizmente, raquíticos. Os protagonistas não foram, nem poderiam ter sido,
todos iguais. As sociedades contemporâneas, à escala de cada época, quase
sempre ancoradas a poderes fácticos,
têm a subtil tendência de tudo igualizar, quando não de inverter o real valor
das obras e até dos seus autores. É esta uma
pecha lusitana. Tudo que luz é ouro, diz o povo.
E alguns têm o supremo jeito de rodarem com
destreza na direcção do sol reflectindo a sua cor
e luz. Todavia, é esse mesmo povo que, anos volvidos, ajusta a história aos rigores da verdade. E
a verdade lampeja mais forte que o sol atirando para a sombra da vulgaridade todos aqueles
que não ousaram desafiar a ignorância, o lucro
social fácil, o triunfo mediático e o imediatismo
prazenteiro. E se esta obra outros méritos não
tivesse, tinha pelo menos a grande virtude de
homenagear todos aqueles que, no mundo
médico (lato senso), contribuíram para entregarem à posteridade um testemunho digno e
potencialmente rico e dinâmico.
Na introdução a esta obra o autor oferece-nos uma singela planificação descritiva de
toda a obra, pedagogicamente consequente e
factualmente coerente. Levitando sobre o tempo que transfunda o ensino médico e cirúrgico
em Portugal, António Coimbra divide a história
da medicina portuense em três períodos. Ao
conjunto chamou modernização da medicina. A
1.ª fase, denominada pelo autor medicina pré-moderna, iniciou-se com a fundação da Real
Escola de Cirurgia inaugurada faustosamente
em 25 de Novembro de 1925 e terminou em
1899, ano de abertura da 1.ª consulta de oftalmologia. Foi esta a primeira especialidade a
autonomizar-se, não contando naturalmente
com a cirurgia que iniciara a sua complexa fermentação algures no Portugal das Índias, levedara mais tarde no Portugal das Áfricas e Américas e daria pão de verdade a partir do final do
século XIX (recordemos a operação da talha,
cataratas, laqueação e correcção de anomalias
dos grandes vasos dos membros superiores e
inferiores, extracção de cálculos, etc.). O 2.º período, a que o autor chamou medicina moderna,
decorre a partir dos finais do século XIX e vai
até 1950, ano da abertura do 1.º serviço de anestesiologia no Hospital de Santo António. A 3.ª
fase, designada pelo autor medicina pós-moderna, estende-se de 1950 até aos nossos dias. É
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o início da formação das especializações e das
micro especializações, aposta firme na investigação, abertura das clínicas de ambulatório e
formação das diversas diferenciações médicas.
O autor percorre ainda em voo rasante
um quarto tempo que nasce algures no Portugal medieval. O leitor encontra-o espelhado
na obra a partir de 1448, ano em que Afonso
V assume as rédeas do poder. Nesse ano é publicado um decreto, provavelmente redigido
pelo ilustrado regente D. Pedro, e que impunha a obrigação dum exame para a “obtenção de cartas chanceladas pelo cirurgião mor
do reino”3. Só assim seria possível praticar os
actos cirúrgicos que se resumiam a sangrias,
extracção de corpos estranhos, amputações e
aplicação de mesinhas em feridas expostas. A
carta régia que D. Manuel I escreveu em 15 de
Maio de 1521 aos homens bons e governantes
do Porto ordena a anexação de diversos hospitais da cidade pela Santa Casa da Misericórdia
por forma a formar uma só instituição dotada
de meios para responder às necessidades do
burgo portuense em termos de saúde. Assim
foram anexados pela nova unidade os Hospitais de Rocamador, de Santa Clara e de Cimo de
Vila, Entrevados e Entrevadas de Santo Ildefonso, Lázaros e Lázaras. Estas unidades de saúde
que, de certo, seriam mais albergarias do que
verdadeiros hospitais, mesmo tendo em conta
os padrões exigidos naqueles tempos, passariam, segundo determinação do rei venturoso,
todas as suas rendas e heranças para a unidade
hospitalar ora criada. O primeiro cirurgião de
que há referência a trabalhar neste Hospital da
Misericórdia (1560) é Baltasar Torres, diz o autor
citando Hernâni Monteiro.
Em 1605 a Misericórdia do Porto deliberou
construir um novo hospital, aplicando para
tal o riquíssimo legado deixado pelo benfeitor Lopo de Almeida, entretanto falecido em
Madrid em 29 de Janeiro de 1584, que de resto
daria o seu nome à novel unidade hospitalar e
que substituiu o antigo hospital fundado por D.
Manuel. É certo que a medicina que se praticava nestes tempos cientificamente ásperos, embora suculentos em superstições e crendices,
era rudimentar. Porém, encontramos também
alguns gestos nobres e referências positivas,
quer no plano clínico, quer em aspectos académicos, quer na gestão dos parcos recursos, quer
ainda no humanismo que deveria ser nota de
fundo daquelas instituições. Por exemplo, a
carta régia atrás referida, editada por Afonso V
em 1448 e que instituía a necessidade de exame efectuado perante o cirurgião mor do reino
para habilitar todos aqueles que quisessem
exercer o ofício de cirurgião, rezava assim: Todo
aquele “que da dita arte usar, sem nossa carta
assinada pelo dito Cirurgião Mor, mandamos
que cada vez que dela usar, ou lhe for provado,
seja preso, e da cadeia pague dois marcos de prata, um para o dito Cirurgião Mor, e o outro, para
quem o acusar”4.
Citemos o próprio autor: “Maximiano de
Lemos traça um quadro muito pessimista do
estudo da cirurgia antes de 1825”5 – e mais
adiante – “houve alguns exemplos de cirurgiões
3
4
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idóneos e respeitados, como Manuel Gomes de
Lima que em meados do século XVIII se insurgia contra as grandes deficiências da instrução
de Anatomia proporcionada aos praticantes”6.
Em todo o caso, a marca medieval que reinava
nos hospitais do Porto e também no ensino
médico constituía o pano de fundo dos cuidados de saúde não só no norte, mas certamente
em todo o império lusitano. Ouçamos o próprio
autor a este respeito. “Os sangradores que existiam nos hospitais da Misericórdia desde 1588
eram uma classe subalterna, mas fundamental e numerosa, dada a frequência com que
os médicos recorriam às suas competências
(Sournia, 1995) – sangrias, aplicação de ventosas e de sanguessugas, embora a última fosse
também do domínio dos barbeiros.”7 E mais
adiante continua o autor. “Protagonistas ainda
mais secundários da assistência médica eram
os algebristas, as parteiras, os boticários e os
dentistas.”8 Toda esta classe de interventores
no campo da saúde, sobretudo os sangradores
e os barbeiros, foi extinta pelo decreto de 13 de
Julho de 1870 promulgado por D. Luís I. Todavia,
os algebristas ou endireitas continuam a pulular pelo Portugal rústico. As parteiras e os dentistas sem qualquer qualificação são figuras
que recordamos bem na nossa juventude na
segunda metade do século XX e os boticários,
que no século XIX tinham algum prestígio, foram protagonistas de algumas das mais belas
páginas escritas na língua de Camões (Eusébio
Macário, de Camilo Castelo Branco e o tio Vicente da Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz).
Em meados do século XVIII o Hospital de
D. Lopo não dava resposta à multidão de doentes que a ele acorria, sobretudo nas épocas
das grandes epidemias, que, de resto, eram frequentíssimas na cidade do Porto e arrabaldes.
Daí a encomenda ao arquitecto inglês John Carr
de um projecto para a construção dum novo
hospital nos alagados terrenos da Cordoaria.
A encomenda foi satisfeita e o projecto estava pronto em 1769. Trinta anos volvidos (1799),
estava concluído o corpo sul do edifício que foi
imediatamente ocupado pelas primeiras 150
enfermas transferidas do Hospital de D. Lopo.
Estava oficialmente aberto aquele que haveria
de ser uma das instituições de referência da
saúde em Portugal, o Hospital de Santo António. As obras continuariam até 1824 cumprindo parcialmente o imponente projecto inicial.
Nos séculos XIX e XX a Europa e o mundo
em geral usufruíram dos espantosos avanços
técnicos favorecidos pelas correntes positivistas que minaram sem fronteiras apreciáveis
toda a geografia cultural e científica da chamada civilização ocidental. O progresso da medicina, sobretudo a partir do século XVII, começou
a trilhar o caminho monolítico dos chamados
“factos bem verificados”. Os métodos empíricos impunham-se sem reservas nos grandes
centros europeus, colidindo por vezes com métodos mais holísticos de forte colorido humanizante. Descontados os excessos dum lado e
do outro, ninguém pode negar o mérito excepcional dos cientistas positivistas que souberam
colocar a medicina nas fronteiras do Olimpo.
Quem pode esquecer os nomes históricos de
6
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Morgagni que criou a anátomo-patologia, de
Bichat que desenvolveu a histopatologia e de
Virchow que estudou a patologia celular, expondo respectivamente a noção de órgão doente, de tecido doente e de célula doente? Estes
cientistas lançaram, juntamente com outros
nomes consagrados, a fundamentação lesional
da moderna medicina.
No Portugal de 1800 os ventos soprados de
França arejaram também as ciências em geral e
a medicina, em particular.
Nesta magnífica obra – A modernização
da medicina portuguesa –, o autor, fiel ao seu
incarnado rigor científico, procura, e encontra,
linhas de fractura que permitiram pontuar o
tema, dividindo-o e subdividindo-o, por forma
a tornar a obra mais compreensível e o complexo caminho percorrido pela escola médica do
Porto (lato senso) mais interessante.
Medicina pré-moderna
Olhemos agora para a trajectória seguida
pelo processo d’ A modernização da medicina
portuense nos séculos XIX e XX e poisemos os
olhos no segmento compreendido entre 1825
e 1899, à qual o autor chamou O período pré-moderno. Foi um período decisivo para a modernização da medicina. Nesta fase, já a caminho duma verdadeira integração formativa,
o desenvolvimento centrou-se, sobretudo, na
formação dos clínicos e cirurgiões. Simultaneamente o autor traça, em jeito micro-biográfico,
a trajectória dos principais protagonistas da
nova escola médica. Não deixa, no entanto, de
sublinhar os acontecimentos mais marcantes
deste período, carregado de tumultos sociais e
políticos, de epidemias, de gestos sublimes, de
atitudes de enorme elevação moral e também
de obreiros científicos que faziam do estudo e da
investigação os bisturis que permitiriam rasgar
novos horizontes para a medicina portuguesa.
Por alvará promulgado em 1825 por D. João
VI, foram criadas as escolas de cirurgia de Lisboa e Porto. É claro que também aqui aconteceu a habitual fábula do filho enjeitado. Os
meios oferecidos pela coroa para a instalação
das duas academias foram gigantescamente
diferentes. Deus, contudo, costuma encarregar-se de equilibrar a natureza das coisas de forma
a oferecer com a mão da fortuna aquilo que a
mão dos homens diferencia ou em certas ocasiões perverte mesmo. A Escola do Porto abriu
a porta do ensino no Hospital da Misericórdia,
onde de resto já funcionava um pequeno núcleo grosseiramente cirúrgico. As instalações
eram, porém, acanhadas e obsoletas.
Eis então que do Céu cai a solução.
Depois da avultada fortuna deixada por D.
Lopo de Almeida no século XVII, eis que a Santa
Casa da Misericórdia é de novo bafejada pelos
ventos divinos da sorte. Outra enormíssima
fortuna lhe caiu nos cofres, esta deixada pelo
benfeitor Joaquim Ferreira dos Santos (Conde
de Ferreira), falecido no Porto em 24 de Março
de 1866.
O curso tinha a duração de “cinco anos
com uma cadeira e o respectivo lente em cada
ano, onde, além da Cirurgia, figurava a Medicina e se prestava atenção à Obstetrícia, Farmacologia e Higiene.”9
9
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Notícias

Em Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia do
Porto contratou o médico Vicente José de Carvalho, do Hospital de S. José, especificamente
destinado ao ensino de anatomia. Finalmente
esta disciplina, bem como a fisiologia, foram
tratadas seriamente no Porto. Isto não significa
que antes não tivessem existido verdadeiros
pioneiros nos estudos anatómicos. Existiram,
de facto. Porém, foram em todo o caso poucos e
os seus trabalhos desenvolveram-se em condições muito ingratas e de forma mais ou menos
clandestina, como aliás aconteceu em muitos
locais duma Europa rigidamente alumiada pelas luzes do obscurantismo religioso.
Entre os muitos e respeitáveis nomes que
leccionaram na Escola Médico-Cirúrgica do
Porto sobressai um que, pela singularidade da
sua carreira, merece ser destacado, o Dr. Assis.
Foi sangrador primeiro, cirurgião depois, médico licenciado em Paris mais tarde, e por último
professor da Escola Médico-Cirúrgica. No Eusébio Macário, Camilo põe na boca do despeitado
Dr. Viegas o seguinte comentário: “O Dr. Assis
tinha sido barbeiro antes de emigrar”10. Mas o
que verdadeiramente distinguiu o médico Assis foi a sua grande generosidade para com os
estudantes de medicina. Ouçamos a este respeito o venerável Maximiano Lemos no seu admirável livro Camilo e os Médicos. “Não morrerá
no Porto a memória do médico Assis, graças à
sua benemerência. Todos os anos sai da actual
Faculdade de Medicina um aluno subsidiado
por todo o tempo do seu curso com a pensão
que ele deixou ao estabelecimento de que foi
ornamento.”11 E mais adiante, aquele que para
muitos foi o maior historiador da medicina
portuguesa continua: “Ao findar o ano de 1883,
falecia uma irmã do Prof. Assis, D. Rita Assis de
Sousa Vaz, e em cumprimento dos votos mais
caros de seu irmão, legava à Escola uma avultada quantia para subsidiar alunos carecidos
de recursos, pensionar médicos em França para
se aperfeiçoarem e finalmente subvencionar
professores para irem a França, Alemanha ou
Estados Unidos da América informar-se dos
progressos operados nas ciências médicas e estudar praticamente algum ramo das mesmas
ciências que ao Conselho parecesse mais útil
para o aperfeiçoamento do ensino da Escola do
Porto.”12
A abertura da Real Escola (1825) foi contemporânea da guerra civil portuguesa (1828
a 1834). O Porto foi o palco mais mortífero daquele conflito bélico, considerado por muitos,
incluindo autores europeus, um infernal ensaio
do que viria a ser o destino das nações do velho mundo durante toda a primeira metade do
século XIX. Não admira portanto que os cinco
primeiros lentes da Escola alinhassem por cada
um dos lados. António Coimbra conta-nos. Bernardo Campeão, professor de Patologia Interna
e Clínica Médica do 5.º e último ano, bem como
Joaquim Inácio Valente (este cirurgião militar),
professor de Medicina Operatória e Arte Obstétrica, cadeira do quarto ano, eram absolutistas,
talvez mais aquele do que este. Dominaram, é
certo, a Escola enquanto os Miguelistas tiveram
a força e o apoio das populações menos esclare10
11
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cidas, que eram naturalmente maioritárias em
Portugal, e o amparo da Igreja mais conservadora. Os outros lentes ou se dedicavam ao trabalho clínico e académico ou serviam mesmo
nas hostes do exército libertador. No primeiro
caso, isto é, exemplo de dedicação exclusiva ao
árduo labor da dissecção anatómica, avulta a figura ímpar do professor de Anatomia e Fisiologia Vicente José de Carvalho, lente do primeiro
ano. Dos mais arreigados professores liberais,
alguns participando mesmo nas próprias batalhas, destacam-se os médicos Francisco Pedro
Viterbo, professor de Matéria Médica, Farmácia
e Higiene, disciplina do segundo ano, e António
José de Sousa, professor de Patologia Externa,
Terapêutica e Clínica Cirúrgica, disciplina do
terceiro ano.
A crudelíssima luta fratricida que durante
seis longos anos rasgou o corpo e a alma lusitana teve no Porto, entre Julho de 1832 e Agosto de 1833, o seu auge. Tal aconteceu durante
o Cerco do Porto, no qual combateram entre
outras gradas figuras nacionais, os imortais
Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Um e
outro foram subalternos do médico Bernardo
Joaquim Pinto, comandante do Batalhão Académico, antigo cirurgião do Hospital de S. José,
mais tarde docente da Escola Médica do Porto.
Muito sangue correu pelas ruas do Porto, muitas lágrimas foram derramadas, muitas traições perpetradas neste tempo de ruína moral
e de miséria, mas também de resplandecente
glória. Porém, não obstante as tremendas dificuldades, a actividade lectiva da escola não parou. Não cessou igualmente a assistência aos
doentes de noite e de dia, cumprindo os médicos, ajudados por enfermeiros, com elevadíssima generosidade e denodo os fundamentos
sagrados da arte médica. Existem na imprensa
da época histórias apaixonantes de dedicação
médica na resposta a doentes e estropiados de
um e de outro campo de batalha. Está por fazer
ainda essa história que honra não só a medicina e a universidade, mas também a cidade que
serviu de palco ao tremendo conflito.
O resto da evolução do ensino médico e
cirúrgico destes tempos heróicos, bem como
dos protagonistas universitários que teceram
a história deste período compreendido entre
1825 e 1899, a que o autor chamou fase pré-moderna, encontra o leitor esplendidamente
descrita na obra. Foi uma espécie de adolescência médica, no sentido etimológico da palavra
Em latim o verbo adolescere significa crescer
em esticão, brotar, fazer-se grande. Foi o que
aconteceu com o ensino médico-cirúrgico do
século XIX. Períodos houve em que a evolução
se processou de forma suave e firme. Mas, tais
etapas, mais não foram do que balanços vigorosos a anteceder saltos desconcertantes sobre
rotinas que só embaraçam o progresso e o conhecimento. A operação da talha desenvolvida
por António Bernardino de Almeida. A assepsia
desenvolvida por Azevedo Maia que permitiu
a cirurgia das vísceras abdominais. A “efervescência científica incontida na pessoa de Ricardo
Jorge”13, constituem alguns típicos exemplos
da empolgante caminhada da medicina portuguesa rumo à sua fase adulta.
(continua no próximo número) n
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Armando Pinheiro (Nasc. 07/03/1922)

Médico Pneumologista

conceitos
em redor da ética
Não se confunda sujeição com ética:
a sujeição oprime, a ética apura;
não serve para as duas igual métrica,
a primeira recua, a outra futura.
A violência torna a gente céptica,
conduz para a desgraça, para a usura;
a ética incentiva amor e estética.
Uma convida ao crime, outra à brandura.
Libertinagem não é liberdade,
grosseria não é o à vontade.
A agressão não existe no humor.
Humildade não é subserviência,
vaidade não é génio, inteligência.
A prática do bem ensina o amor.
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JAZZ NA ORDEM
3º ciclo
Promessa
e consagração

N

o dia 22 de Março
arrancou o 3.º Ciclo Jaz na Ordem,
no Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
A terceira edição do Jazz na Ordem
Médicos (SRNOM). Rui Rodritrouxe como novidade a particigues, principal impulsionador
do evento e dirigente da SRpação do Centro de Estudos de Jazz
NOM, deu conta à fiel audiênda Universidade de Aveiro na aprecia, que tem marcado presença
sentação das sessões. Nos dois prino evento desde o primeiro momento, de uma pequena novimeiros espectáculos foi escutada
dade na versão 2013: a particia voz de Clara Buser, uma das propação do Centro de Estudos de
messas da música portuguesa, e reJazz da Universidade de Aveiro
(CEJUA).
cordado o consagrado compositor
O CEJUA é uma instituição
americano Wayne Shorter.
criada em 2002 a partir do
acervo pessoal do divulgador
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
José Duarte, integralmente doado àquela instituição de ensino
superior. O centro conquistou o seu espaço no seio
da universidade e hoje é responsável por vários trabalhos de investigação na área do Jazz, bem como
de um trabalho de arquivo e documentação que
visa completar a colecção particular do criador de
“Cinco minutos de Jazz”. A colaboração do CEJUA
com o evento da SRNOM centra-se na apresentação das várias sessões por parte do seu corpo de
investigação.

O regresso de Clara Buser
Na primeira sessão do 3.º Ciclo de Jazz na Ordem,
subiu ao palco do Centro de Cultura e Congressos
o Quarteto Clara Buser. A jovem algarvia, licenciada pela Escola Superior de Música e Artes do
Espectáculo do Porto e que já tinha actuado neste
evento, é uma das vozes revelação do Jazz nacional
e criou esta formação há um ano atrás “à procura de
encontrar espaço próprio no panorama português”.
No dia 12 de Abril decorreu a segunda sessão deste
evento, com um tributo a Wayne Shorter, um dos
grandes compositores norte-americanos da segunda metade do século XX. Shorter, de acordo
com o investigador do CEJUA Luís Figueiredo,
“teve um papel tão proeminente como instrumentista, como teve enquanto compositor, algo raro na
história do Jazz”. Recordando o papel que Shorter
desempenhou no grupo Jazz Messengers e num
dos quintetos de Miles Davies, Luís Figueiredo
deu conta da mudança de registo recente do autor para “um estilo particularmente improvisado e

próximas
sessões:

exploratório”. O combo da Escola de Jazz do Porto,
composto por Lorenzo Osória no saxofone, Eduardo Ferreira na guitarra, Ricardo Moreira no piano,
Daniel Gomes no contrabaixo e Daniel Tércio na
bateria, interpretou alguns dos temas mais conhecidos de Wayne Shorter como “Nefertiti” ou “Footprints”. n
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Francisco Pina,
Sofia Pina e
Pedro Cardoso

Concerto
de Canto e
Piano

Três médicos com alma musical proporcionaram um concerto intimista no auditório do
Centro de Cultura e Congressos, no dia 24 de
Janeiro. A escolha do repertório recaiu no contraste entre o romantismo de Mendelssohn e
a exuberância de Garcia Lorca.
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

Francisco Pina, Sofia
Pina e Pedro Cardoso.
Em comum a Medicina como profissão e a
Música como forma de
expressão. Os três protagonizaram um concerto pouco habitual na oferta
cultural da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, de perfil intimista e com um interessante
jogo de contrastes harmónicos.
Na primeira parte da apresentação foi convocado
o compositor alemão Felix Mendelssohn e as suas
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Seis Canções para voz e piano. Trata-se de um conjunto de composições do período romântico, mas
com natureza equilibrada e contemplativa que, segundo os próprios intérpretes, não encaixam no
“arsenal de expressividade” que caracterizam os
autores daquela corrente artística.
A escolha para segundo acto foi bem mais fleumática, com a interpretação das Canciones españolas
antíguas da autoria de Federico Garcia Lorca. O
multifacetado criador espanhol, parcialmente dedicado à música, inscreveu neste conhecido conjunto
de canções a alma espanhola e andaluza, plena de
contradições e sentimentos arrebatadores transmitidos pelas fortes variações rítmicas.
Francisco Pina optou por dois géneros tão distintos
para “explorar um interessante contraste musical”

Natural do
Porto, iniciou
os estudos de
Francisco Pina
Piano aos 5 anos,
piano
tendo trabalhado
com os professores Adelaide Pizarro
Cardoso (1959-1966), Helena Moreira
de Sá e Costa (1965 a 1979), Fernando
Jorge Azevedo (1974 a 1977) e Luis
de Moura e Castro (1974 a 1977). Em
1976 obteve, ex-aequo, o Prémio
Gulbenkian do Curso Superior de
Piano do Conservatório de Música
do Porto (CMP). Concluiu o Curso
Superior de Piano no CMP com 20
valores (1977). Foi Professor de Piano
no CMP entre 1979 e 1994. Concluiu a
Licenciatura em Medicina pela FMUP
(1977) e a Especialidade de Urologia
no Hospital de S. João do Porto (1986),
onde é Chefe de Serviço desde 2004.

de ambas. Numa estreia absoluta no placo da
SRNOM, o médico e antigo professor do Conservatório do Porto contou de forma breve o seu percurso profissional, afirmando com graça que “não
ganhou nenhuma das actividades”. “Fiz tudo em
paralelo, mas hoje o dia tem muito poucas horas e
estas coisas só acontecem por convite de amigos”,
acrescentou.
Também pela primeira vez na sua Ordem, Sofia
Pina mostrou-se “nervosa o suficiente para estar
concentrada” e assumiu que o canto é algo que
surge apenas “em momentos familiares”. “Hoje
em dia é cada vez mais complicado conciliar a
música com a Medicina, mas aproveito todos os
momentos para usufruir do prazer que é cantar”,
confessou. n

Natural do Porto, aos
7 anos inicia estudos
de formação
Sofia Pina
musical e órgão
soprano
com o professor
Carlos Teixeira, concluindo o 8.º grau de
órgão em 1995. No mesmo ano integra
o Coro Infantil do Círculo Portuense de
Ópera, onde trabalhou sob a orientação
da soprano Palmira Troufa. Em 2000 inicia
estudos de canto lírico com a soprano
Mónica Pais. Em 2003 ingressa no Curso
de Canto do CMP. Foi membro do Coro
do Círculo Portuense de Ópera e do Coro
Profissional da Orquestra do Norte entre
2001 e 2005. Desde 2007 mantém aulas
de técnica e aperfeiçoamento vocal com
o barítono José Corvelo. É licenciada
em Medicina pela FMUP e Interna
Complementar de Neurorradiologia no
Hospital de Santo António.

Natural do Porto,
concluiu com
distinção os
Pedro Cardoso
Cursos Superiores
barítono
de Piano (1986) e
de Canto (1987) no CMP. Como pianista,
apresentou-se com a Orquestra
Sinfónica do Porto sob a direcção dos
maestros Fernando Eldoro e Gunther
Arglebe. Frequentou alguns cursos
de aperfeiçoamento de técnica
vocal com Rudolf Knoll, professor do
Mozarteum, Salzburg e, recentemente,
trabalhou com o tenor Francisco Lázaro
(Barcelona). Tem actuado em inúmeros
concertos por todo o País quer a solo
quer com o grupo Medici Ensemble.
É licenciado em Medicina pela FMUP
e Assistente Hospitalar Graduado
de Ortopedia no Hospital de Santo
António.
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“Camilo
Castelo Branco
por Terras
de Barroso e
Outros Lugares”
Através de “Camilo Castelo Branco por
Terras de Barroso e Outros Lugares”, Bento
da Cruz prestou homenagem ao seu autor
de eleição e à região a que umbilicalmente
pertence. O médico e escritor octogenário
apresentou o seu livro na Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) no
dia 27 Fevereiro.

BENTO DA CRUZ

Por Camilo
e pelas origens

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

A

apresentação de “Camilo Castelo Branco
por Terras de Barroso e Outros Lugares”,
do escritor e médico Bento da Cruz, foi
um momento de luminosa curiosidade
sobre aquela típica região transmontana, o tema do
livro e a lucidez do autor de 88 anos.
José Manuel Pavão manifestou-se sem palavras
para descrever o “colega”, lembrando apenas que
“se alguém tem contribuído para que o Barroso,
as suas tradições, os seus costumes e a sua história
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dos seus textos feita por Bento
da Cruz, no sentido de desenvolver uma “literacia emancipatória
e renovadora da nossa insolvente
crise”. Pena que, acrescentou, “o
ensino tenha voltado as costas a
Camilo”.
José Machado dividiu a estrutura
da obra em três partes: o ensaio
sobre as referências camilianas ao
Barroso; a biografia do escritor de
Amor de Perdição; por fim, a antologia dos seus textos feita por Bento
da Cruz. “O que une estas três partes”, descreveu, “é um sentimento
de gratidão de Bento da Cruz relativamente ao seu mestre”.
O professor inscreveu “Camilo
Castelo Branco por Terras de Barroso e Outros Lugares” no chamado “turismo do verbo”, onde
o leitor é convidado a conhecer a
geografia através da escrita. Neste
sentido, a obra de Bento da Cruz
impele ao entendimento do Barroso em resultado de um processo
de “mitificação” da região realizado
popular sejam conhecipor Camilo, que inclui referências
dos, será certamente Bento
às “asperezas da terra e do clima”,
da Cruz”. O antigo direcaos “primitivismos de carácter” e às
tor do Hospital Maria Pia,
“apreciações baseadas na resistêntambém natural de Tráscia física, na corpulência, na falta
-os-Montes, revelou ser um
de comodidades ou na alimentação
“razoável conhecedor” da
grosseira”.
obra do autor e sublinhou
Para José Machado, a “escrita sima sua capacidade de consples e penetrante” de Bento da Cruz
truir “primeiras páginas que
– própria da “oralidade barrosã de
são um portento literário”.
quem escreve como fala e põe a
“Só pessoas muito dotadas
nú quanto se pensa – emerge com
o conseguem”, sublinhou o
uma “autonomia criativa invulgar”
cirurgião-pediátrico.
nesta obra para ajudar o leitor “a
bento da cruz
Coube a José Machado, procompreender o sentido de tragédia
fessor de literatura e poeta,
inscrito na vida de Camilo”.
Nasceu em Montalegre, em 1925.
fazer o comentário formal
O autor encerrou a sessão com um
Em 1940 entrou para a Escola Claustral de Singeverga, dirigida pelos
à obra de Bento da Cruz,
fantástico exercício de memória,
monges beneditinos. Em 1948 macomeçando por falar da relembrando todas as moradas de
triculou-se na Faculdade de Medigião do Barroso como um
Camilo Castelo Branco no Porto e
cina de Coimbra. Exerceu no Barroso
território “inspirador da lias várias peripécias que marcaram
até 1971 e depois fixou-se no Porto.
teratura” e uma “metonímia
a sua relação com a cidade. Antes,
Fundou em 1974 e é ainda director
do país” em todas as suas
Bento da Cruz começou por agrado semanário regional “O Correio do
contradições: “quem condecer a oportunidade de apresentar
Planalto”.
frontar as representações de
a sua “bagatela” numa casa à qual
Camilo com as de Bento da
pertencia há 60 anos mas com a
Cruz encontrará Barroso como um território com
qual teve “pouco contacto”. Justificando o tema do
tanto de bárbaro como de naturalizado, tanto de
livro, o médico confessou o seu fascínio por Camilo
primitivo como de social, tanto de religioso como
Castelo Branco desde que começou “a ser gente”.
de pagão, tanto de desafio aos poderes como de
“Direi sobre Camilo que a seu respeito está tudo
bajulação dos mesmos”.
dito. É um fenómeno”, acrescentou. No final, depois
Dando conta do “valor patrimonial” que constitui a
de ter recordado que os portuenses não gostavam
linguagem de Camilo Castelo Branco, o convidado
de Camilo, considerou que é “altura do Porto fazer
considerou da mais “viva urgência” a recuperação
as pazes”. n
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Antologia de Vasco Graça Moura
apresentada na Casa do Médico

“O Porto faz
parte da minha
maneira de ser”
Revisitar o Porto é folhear um dos

V

asco Graça
Moura não
mais recentes livros de Vasco Graça
esconde as
Moura, uma antologia de poemas
suas raízes.
com o nome «visto da margem sul
Muito pelo contrário:
assume-se como “um
do rio o porto» que foi apresentado
portuense de gema” e
pelo autor na Casa do Médico. Mas o
sempre muito ligado à
escritor não esteve sozinho. O amigo
sua cidade de origem.
“O Porto faz parte da
Miguel Veiga acompanhou-o com o
minha maneira de ser.
lançamento de «VGM – o génio da
Nada é propositado.
Surge”. A prová-lo, a
minha geração», um livro onde o
sua mais recente obra
conhecido advogado portuense ho– «visto da margem
menageia “a grandeza” do escritor.
sul do rio o porto» –,
editada pela Modo de
Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia Nuno Almeida
Ler e apresentada na
Casa do Médico da
Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, no passado dia 19
de Janeiro. Sobre os seus poemas, como tão bem
explica Gaspar Martins Pereira no prefácio que assina, é possível revisitar a cidade: “Neste seu porto,
o Porto onde nasceu, Vasco Graça Moura abre-nos,
por muitos caminhos, a cidade que reescreve, na
constante busca do espírito do lugar, como se buscasse a sua própria identidade e sentido, nos tempos
e espaços da infância e da juventude, mas a que
regressa sempre, em incessante acto de recriação e
redescoberta”. No fundo, o que Vasco Graça Moura
descreve ao garantir que não há uma fonte de inspiração particular. Todo ele respira Porto: “São as pessoas, a sua maneira de ser. Os lugares. A paisagem,
os ritmos da cidade”.

61

Poema com inspiração
em Rui Rio

A antologia de poemas de Vasco Graça
Moura surgiu na sequência das comemorações dos 50 anos de actividade
Na cerimónia de apresentação de
«visto da margem sul o porto»,
editorial de José da Cruz Santos, como
Vasco Graça Moura espantou
explicou à Nortemédico Paula Marinho,
a plateia ao revelar que um dos
da Modo de Ler. Em simultâneo, Mipoemas da antologia – Noite de S.
guel Veiga foi também desafiado para
João – foi inspirado no presidente
escrever um texto de homenagem ao
da Câmara do Porto, Rui Rio, e não
historiador. Foi desta forma que surgiu
numa mulher, como se poderia
inicialmente pensar. “Sem com
«VGM – o génio da minha geração».
isto o querer chamar de minha
Ao antigo ministro Valente de Oliveira
musa, que não é e nunca será,
coube a responsabilidade de apresentar
o Dr. Rui Rio convidou-me para
o autor e a obra, descrevendo-a como
passar uma noite de S. João num
“a prova tangível da sua generosidade”.
barco no rio Douro. Este poema
surgiu, exactamente, do facto de
Miguel Veiga conferiu ao livro “as várias
ter participado nessa iniciativa, no
dimensões do Vasco: o político, o gestor
meio do rio, com aquele conjunto
cultural, o programador, o comentador,
de iluminação das margens e do
o editor...”, realçou Valente de Oliveira,
fogo-de-artifício e da multidão”,
acrescentando: “Tudo isso visto através
gracejou. Rui Rio mostrou-se
do prisma exigente que a sua grande
surpreendido e, simultaneamente,
lisonjeado: “Fico contente por
cultura lhe permite, o Miguel permitiu,
aquele convite ter proporcionado
na sua prosa cuidada, o que muitos de
esse momento de inspiração e
nós pensamos”. «VGM – o génio da mioriginado o poema”.
nha geração» é a “exaltação da amizade”.
E como é Vasco Graça Moura nas palavras de Miguel Veiga? “Genial na verdaTrata-se pois, nas padeira excepção da palavra. Único mas
lavras de Manuel de
múltiplo, singular mas plural, excepcioNoaves Cabral, connal mas sempre invulgar no seu equividado para apresenpamento erudito, na polifonia criativa
tar o livro «visto da
dos sentidos, nas suas cruzadas intermargem sul do rio o
textualidades”, descreve o advogado,
porto», de um “porconcluindo: “Já lho disse e até o escrevi:
tuense que está fora,
«arre, que tem talento a mais! Chega a
sem estar e que volta sem cessar”. De um “portuense
irritar tanto talento!»”.
que não prescinde das suas coordenadas e pelas
A cerimónia de lançamento dos dois livros contou
suas palavras se sente visceralmente do Porto. De
com a presença de diversas individualidades da
um certo Porto intimista, mas metropolitano e coscidade, entre elas o presidente da Câmara Municimopolita”. Uma obra onde para além dos poemas
pal do Porto, Rui Rio, o presidente da Associação
do autor se consegue encontrar as fotografias de
Comercial do Porto, Rui Moreira e o médico psiMaria Manuela Graça Moura, sua irmã.
quiatra Carlos Mota Cardoso. n
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Exposição de 
Miguel Neves Oliveira

A teoria
do caos
organizado
‘Organizando Caos’ foi o título da

primeira exposição de Miguel Neves
Oliveira na SRNOM, que decorreu
entre os dias 15 e 28 de Fevereiro.
Através do reaproveitamento
de materiais, o jovem criador

apresentou uma ligação original
à terra e uma linguagem viva e
descomprometida.

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

N

o “caos” dos
pedaços de madeira que recolhe um pouco
por todo o lado, Miguel Neves Oliveira
encontra um sentido
para a sua criatividade. Junta-os, organiza-os e reabilita-os
através de uma energia própria. “Celebro
o conjunto das peças
juntas”, define na
primeira voz. Descrevendo-nos a peça
“Enxurrada”, torna-se claro o seu pensamento estético: “faz lembrar quando acontece uma inundação e
os organismos se juntam todos, criando formas plásticas que têm uma força enorme. Há uma espécie de
puzzle, uma confluência que gera estas formas”.

Os trabalhos que trouxe à galeria do Centro de Cultura e Congressos apresentavam traços comuns,
de inspiração telúrica, até mesmo ecológica. Para o
artista plástico, apesar de haver pontos de contacto,
é a inspiração momentânea que se traduz em cada
peça. “Procuro sempre novas construções e novas
abordagens à matéria. Por vezes, saem trabalhos
diferentes logo à primeira vista, mas, se analisarmos
melhor, há uma comunicação entre as várias peças”.
A tendência para trabalhar em madeira vem de família – o tio é escultor – e respeita uma forte ligação à terra, explicada ainda pelo facto de Miguel
Neves Oliveira ter
formação superior em
engenharia ambiental
e agricultura biológica. “Não fui muito
afiliado à minha formação académica,
mas utilizo-a para me
inspirar na minha actividade”, confessa.
O jovem artista plástico, natural da Vila
de Cucujães em Oliveira de Azeméis,
dedica-se por inteiro
à arte, sem no entanto
procurar g randes
compromissos formais. “Não sou muito
conceptualista”, esclarece. “Gosto de
experimentar os materiais, respeitá-los e
depois fazer com que
nasçam obras que
me surpreendam e
que vivam sozinhas”,
acrescenta. O mais
importante para Miguel Neves Oliveira
é sentir o seu trabalho com orgulho. “A
minha preocupação
como linguagem é dizer: ‘este tipo faz qualquer coisa de genuíno,
sincero e transporta
força e energia’.
Miguel Neves
Oliveira

Nascido em 1980, é um
jovem artista plástico,
natural e residente em
Cucujães, que expõe
com regularidade desde
2000, em Portugal e Espanha. É licenciado em Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais e mestre em Agricultura Biológica. “Organizando o Caos” foi a primeira
exposição que realizou na Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos. n
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“Fragmentos”
Exposição de Paula Robles

Pedaços
da condição
humana

No dia 1 de Março, Paula Robles apresentou

a sua primeira exposição na galeria do

Centro de Cultura e Congressos. Com o título
“Fragmentos”, a mostra reuniu as diversas
inspirações da obra da criadora portuense,

que reflectem a diversidade de estados de
espírito no nosso dia-a-dia.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

H

á várias camadas na obra de Paula
Robles. A pintora portuense apresentou-se, na inauguração da sua exposição, como uma criadora incapaz
de repetir a mesma fórmula nos seus trabalhos.
“O estado de espírito é diferente todos os dias,
portanto não consigo pintar da mesma forma”,
confessou. São os “fragmentos” com que baptizou
a primeira mostra na Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
Os trabalhos apresentados reflectiram claramente
as várias nuances estéticas e emocionais a que a
pintora se referiu. Segundo a própria, procurou

colocar um pouco de si na exposição e explorar
essa diversidade. “Como os escritores costumam dizer, o que seria o nosso trabalho se não
tivéssemos depressões. O facto de estar às vezes
mais desanimada, inspira-me a fazer algumas
pinturas. Em contrapartida, nos dias em que
estou muito mais eufórica, a tendência é para
fazer coisas mais vibrantes. Não consigo é fazer
muito tempo a mesma coisa. Tenho de me distanciar da obra”.
A cidade, a figura humana e as suas emoções
constituem a essência da criatividade de Paula
Robles. Numa das alas da exposição era possível
ver vários nus, que confirmavam esta percepção. “Não são corpos expostos de forma banal
ou convencional. Todos eles reflectem uma
emoção, um estado de espírito, que pode ser
mais ou menos introspectivo”, reflectiu a autora.
Como tantos outros “amadores” da pintura, as
telas são uma ocupação parcial na vida de Paula
Robles, ainda que sinta a necessidade de se debruçar sobre elas com frequência. “Ocupa-me
mais os fins-de-semana e as noites, mas é o que
mais gosto de fazer quando tenho tempo livre”,
assumiu a autora que, dado o sucesso da inauguração se mostrou amplamente satisfeita com
a oportunidade. “Não exponho com grande regularidade, mas estou muito contente. Há muita
gente presente que não conhecia”.
Paula Robles

Natural de Lourenço Marques (Maputo), Paula Robles
fixou-se na cidade do Porto
onde ingressou na Faculdade
de Letras. Na academia sentiu o apelo das artes plásticas
e da pintura em particular,
disciplina a que se tem dedicado desde então. No seu
currículo constam várias exposições individuais, entre as
quais a que realizou em 2012
na Fábrica Social - Fundação
Escultor José Rodrigues. n
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Exposição conjunta de 
Helena Vilas Boas e 
Elizabete Sena

Em nome
da amizade…
A amizade fez com que Helena

Vilas Boas e Elizabete Sena reu-

nissem no mesmo espaço experiências plásticas diametralmente

opostas. A exposição conjunta es-

teve patente na Casa do Médico
de 1 a 21 de Março.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

H

elena Vilas Boas e
Elizabete
Sena não
têm na arte o melhor
ponto de contacto.
Ambas têm um currículo distinto, experiências opostas e
conceitos plásticos
bastante afastados.
Em nome da amizade,
contudo, lançaram-se numa exposição conjunta
que teve na Casa do Médico mais um ponto de
passagem.
Helena Vilas Boas, a que há mais tempo se dedica
às artes plásticas, procurou reunir nesta exposição
uma amostra fiel do seu trabalho. “É uma recolha
do que tenho feito há vários anos a esta parte, não

são maioritariamente trabalhos recentes e divergem nos estilos”, reflectiu a autora natural de Matosinhos, que gosta de ver a pintura como “uma
libertação”. “Deixo fluir o meu trabalho consoante
a fase em que estou e o que me apetece fazer. A
minha pintura é trabalhar o inesperado, deixar-me
surpreender comigo mesmo”, esclareceu.
Sem enunciar um género específico onde goste de
se enquadrar, Helena Vilas Boas prefere incluir-se
numa estética “despretensiosa” onde a natureza
ocupa um lugar predominante. “Posso pintar qualquer coisa relacionada com a natureza, procurando
descobrir sobretudo as formas e as cores. Vejo-me,
muitas vezes, mais como uma colorista do que
como uma artista”.
Helena expõe regularmente desde o início dos
anos 90 e sente que é cada vez mais difícil viver
da pintura no contexto actual, o que obriga a recorrer a outras fontes de rendimento. Contudo,
mantém a convicção de que a arte vale a pena e
que “é importante a aproximação dos artistas e o
trabalho colectivo”. “O
intercâmbio e o facto
de não trabalharmos
isoladamente é fundamental”, acrescenta.

Da arte-terapia
à tela
Elizabete Sena descobriu, mais recentemente, os méritos da
pintura através da arteHelena Vilas Boas
-terapia. A psicóloga
Natural de Matosinhos, Helena
experimentou e rapiVilas Boas tem formação
damente sentiu necesbase em Cerâmica na Escola
sidade de evoluir para
Soares dos Reis no Porto.
Desde 1991 tem-se dedicado
materiais e técnicas
à pintura, contando com mais
mais complexos. “Prode uma dezena de exposições
curei adquirir algumas
individuais. A fotografia, a
ilustração e a maquetização
competências de desede livros didácticos são
nho, uma vez que gosto
áreas a que se dedica
de criar e inventar, mas
profissionalmente.
falta-me a técnica”, explicou, confessando a
Elizabete Sena
vontade em aventurarPsicóloga clínica, Elizabete
-se na representação da
Sena teve um contacto
figura humana.
recente com a pintura
O seu trabalho é um
através da arte-terapia.
Nesta área, coordena o
universo de simpliatelier “Saúde através da
cidade e de ligeireza,
Arte” organizado pelo Grupo
pontuado com alguns
Dramático e Cultural de São
Mamede de Infesta.
rasgos de criatividade,
como o exemplo de
uma obra onde inscreveu alguns versos. “Gosto de
brincar com as palavras e achei que era uma forma
interessante de acrescentar alguma coisa à pintura.
É um poema interessante numa época em que vivemos sob um clima de medo”, explicou Elizabete que
resume o seu conceito como a procura de “transmitir uma mensagem positiva através da pintura”. n
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Exposição de Rosa Pereira

Rendição
abstracta

Rosa Pereira regressou à galeria da

outras coisas que não teria
em Portugal. Por exemplo,
SRNOM para uma exposição antológica
trabalho com bastantes gado seu trabalho. A pintora radicada em
lerias francesas, alemãs e
França exibiu os códigos de expressivisuíças. A arte nesses países
é vista com outros olhos,
dade que marcam a sua obra e deu conta
outro reconhecimento.
da introdução de elementos figurativos
Além disso as pessoas têm
que visam desconstruir preconceitos
mais abertura para a arte
abstracta”, confessou.
sobre a arte abstracta.
A mudança de país não
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
constituiu a única alteração na carreira de Rosa
Pereira. Hoje, a sua linguagem sofreu uma ligeira
mutação com a introdução
de elementos gráficos e figurativos que enriquecem
e diferenciam os trabalhos.
“Gosto muito do corpo humano, de algum realismo.
Na altura em que comecei
a pintar queria atingir um
público diferente e sentia-me mais à vontade no
género abstracto dado que
sou um pouco selvagem
na forma de me exprimir”.
Esta abertura ao real, confessou a artista plástica,
serve também para “desmentir o preconceito de
que um pintor abstracto
não tem técnica, nem sabe
desenhar”.
visita de Rosa PeRosa Pereira aprecia esta
reira à Secção Renova tendência de fusão na
gional do Norte
arte contemporânea e diz
da Ordem dos
mesmo que se vive uma
Médicos significou um
época em que “vale tudo”.
regresso ao país e a uma
“A Arte era mais sectorigaleria onde já expôs a
zada. Hoje podemos jogar com várias tendências e
título individual em duas ocasiões anteriores. O
estilos e isso agrada-me”.
trabalho da pintora portuense esteve exposto na galeria do Centro de Cultura e Congressos entre 25 de
Rosa Pereira
Março e 14 de Abril e representou uma súmula das
Natural do Porto, Rosa Pereira frequentou a Escola Superior de
Arte e Design e é formada em pintura abstracta pela Toronto
suas criações mais recentes. “É mais uma mostra do
School of Art. Expõe regularmente a título individual desde
que uma exposição”, esclareceu.
2001, contando no currículo com passagens pelas mais prestiA residir em França, na cidade de Mulhouse, Rosa
giadas galerias portuenses e, desde que se radicou em França,
Pereira encontrou uma nova energia na sua carpor várias cidades do centro da Europa. Esta foi a terceira exporeira. “Estou no centro da Europa e tenho acesso a
sição na SRNOM. n
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tempos de crise

a. s. Maia Gonçalves

Tudo quanto é óbvio, não carece de
explicação, mas precisa, pelo menos,
de ser enunciado. Neste caso, o óbvio
é: se eu estou a escrever estes apontamentos, isso o devo aos meus amigos
componentes do grupo de que falei no
primeiro Recobro, e que, ao longo das
numerosas ocasiões de convívio me foram oferecendo, generosamente, toda
a matéria-prima, fontes de inspiração,
nas quais eu me baseei, para, agora,
poder ir tecendo estes atrevimentos
de escrita. Por isso, é mais que óbvio
que estou, e continuarei sempre, muito
grato para com todos aqueles meus
amigos, tanto os presentes, como os já
ausentes.

A história real, objectiva e completa da Assistência Médica e das práticas clínica e cirúrgica
na cidade do Porto, e em todos os seus tanto
próximos como afastados arredores, que, a
norte ou a sul do rio Douro, passando por Famalicão, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Barcelos, Guimarães, podiam chegar até Chaves ou
Monção, é um filme de longa-metragem. Tão
longa, tão longa, que o torna quase impossível
de ser projectado e transmitido, em toda a sua
plenitude, de uma só vez, numa única edição.
Se calhar, já não digo a verdadeira, mas, pelo
menos, uma história muito aproximada do
que realmente foi a prática da Medicina e da
Cirurgia, só poderá ser contada através de
numerosos episódios, tal como fizeram nos
primórdios do cinema, em que o desenrolar
da história era feito através de séries de projecções que se prolongavam por semanas
sucessivas.
Mas ao contrário do que aconteceu nos primórdios do cinema, a história da Assistência
Médico-Cirúrgica não é um filme a preto e
branco: pelo contrário, é um filme bem colorido, cheio de matizes e de vários e diferentes
géneros, isto é: não é drama, nem comédia ou
tragédia isoladamente, mas sim uma infinita
combinação de todos os géneros, e em simultâneo. Como vamos tentando documentar.
*

Nos encontros geriátricos que referi no primeiro Recobro, a maioria dos componentes
dessa pequena tertúlia “gastronómico-cultural”, que não ocupava mais que uma mesa-redonda, eram anestesistas.
Digo isto para realçar que, muitas das peripécias relatadas, e sobre as quais me sinto
encorajado a compartilhar convosco, são em
grande número, embora não na totalidade, da
área da Anestesia.
Concordarão, por certo, que a área da Anestesia é verdadeiramente mágica e fascinante
porque isto de, através de uns poucos miligramas de uma mistura de substâncias químicas
altamente selectivas e poderosas, colocar um
doente em condições de um cirurgião o poder

golpear de mil e uma maneiras, demorando,
nesses reparos, várias horas seguidas, sem
que o doente recorde, ou sinta, a mínima dor,
e no final, após tão medonhas agressões, o
mesmo doente possa recuperar a completa
normalidade, é, deveras, um prodígio da Ciência e Arte Médicas.
*

A história da Anestesia, desde os seus primeiros passos até aos seus perfeccionismos
actuais, é, na verdade, uma história de encantar. E os “inenarráveis” progressos da
Cirurgia actual só foram, e são possíveis, depois dos “fantásticos” avanços da Anestesia.
Os progressos da Ciência e da Técnica, e não
só na Anestesia, mas em todas as especialidades médico-cirúrgicas, foram, e continuam sendo, tão grandes e tão rápidas que,
quem, de tão novo, em idade, só agora comece a praticar medicina ou cirurgia, conhecendo apenas as suas maravilhas actuais,
não conseguirá imaginar as situações e as
cenas caricatas, ridículas ou até mesmo perigosas, que ainda há pouco tempo se cometiam na rotina da prática médica e cirúrgica.
Quando me lembro, só como exemplo, que
as gerações anteriores à minha executavam
as punções lombares com grossas agulhas,
quase sem bisel e sem mandril, com o doente
sentado numa cadeira e apoiado de bruços,
nas costas da mesma… até me arrepio.
*

Embora, hoje, as coisas não se passem bem
assim, as biografias dos meus “velhos amigos” anestesistas estiveram, naturalmente,
ligadas às dos cirurgiões. Não eram almas
gémeas siamesas, mas parentes e muito próximos, altamente dependentes do trabalho
uns dos outros. Contar histórias sobre aqueles implica registar também a participação
activa destes. Actuavam em equipa, embora
não houvesse contratos escritos, nem fossem
“sociedades” eternamente amigáveis e indissociáveis. Há mesmo algumas histórias
de “divórcio litigioso”, rapidamente ultrapassáveis, aliás.
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Curioso foi, para mim, de registar que cada
um dos anestesistas tinha uma pequena
agenda (verdadeiros auxiliares de memória,
multi-usos) onde iam anotando todos os dados relativos aos doentes, drogas utilizadas,
quais as operações realizadas, outros pormenores relevantes, para além dos respectivos
cirurgiões executantes. Se calhar passava-se
o mesmo com os cirurgiões, pelo menos com
alguns. Hoje, passado mais de meio século,
no qual muitos pretendem que tudo se passe
ao computador, percebe-se que tais agendas
e respectivas anotações passem a constituir
preciosos, e invejáveis, documentos históricos, e, por este andar, daqui a alguns, poucos,
anos, verdadeiros achados arqueológicos,
dignos de serem incluídos num Museu da
Medicina e da Cirurgia como exemplares representativos da já ultrapassada Era de Manuscritos: a Era Pré-Computadores.
Hoje, que tanto se fala de Serviço, ou melhor,
Sistema de Cuidados de Saúde, estruturado
e organizado, em rede e hierarquias, a nível
Nacional, e da excelência dos chamados Departamentos de Cirurgia do Ambulatório,
não deveria fazer-nos esquecer que o que à
primeira vista nos parece, nem sempre o é a
médio ou a longo prazo. Por exemplo, ainda
há poucas dezenas de anos já se praticava o
que vou apelidar de uma “cirurgia ao domicílio”, no sentido de que não era o doente que
ia, solicito, ao encontro do cirurgião mas sim
o inverso: o cirurgião é que, prestável, ia ao
encontro do doente.
Na verdade os cirurgiões, na maioria, concentrados que estavam nas grandes cidades,
lá iam (sempre amparados nos seus escolhidos anestesistas) por essas terrinhas fora,
como autênticos saltimbancos, seguindo itinerários previamente estabelecidos, percorrendo dezenas de quilómetros, em verdadeiras maratonas cronometradas, distribuindo
cuidados cirúrgicos da melhor qualidade
possível… no momento.
Os “palcos” onde iam actuar, embora mais
raramente, poderiam estar instalados em

locais, hoje, impensáveis. Na maior parte das
vezes, porém, eram nos velhinhos hospitais
de província desde há muito construídos
e espalhados por todo o país (muito antes
de haver Ministérios da Saúde, dos Assuntos Sociais ou das Corporações e Assistência Social), e que ainda hoje, mesmo depois
de oportunisticamente nacionalizados,
são habitualmente designados pelos… “da
Misericórdia”.
Eu já sabia que era assim, mas ouvir da boca
dos próprios intervenientes, com explicações
detalhadas de imprevistos enriquecedores,
como por exemplo um furo num pneu do automóvel transportador, ou um almoço irresistivelmente mais demorado, e que faziam
alterar todas as marcações previamente
feitas, confere um colorido e uma mais profunda e mais viva consciencialização do que
terão sido esses gloriosos e temerários tempos proto-históricos do Serviço Nacional de
Saúde.
*

Os tempos “áureos” da actividade clínica
dos meus amigos anestesistas deram-se por
volta dos anos 40 e 50 do século XX, isto é da
II Grande Guerra, anos de imposições restritivas (até aos racionamentos), de penúria
económica e escassez de meios técnicos, não
só nas condições de instalação, como nas
aparelhagens disponíveis, para efeitos de
diagnóstico ou de tratamento.
Os combustíveis, meios de transporte e deslocação, por exemplo, eram muito reduzidos,
o que poderá ser facilmente dedutível no
seguinte Despacho Ministerial que encontrei num Relatório da Ordem dos Médicos de
1942/1943:
“Por decisão do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, a pedido dos médicos
em serviço profissional, poderão utilizar as
camionetas de carga e os comboios de mercadorias, pagando passagem de 3.ª classe” […]
ou ainda através da seguinte Nota do Conselho Regional do Norte, dos mesmos anos:
“Atendendo às solicitações de vários colegas,

teve este CR (do Porto) de pedir ao Conselho
Geral a sua interferência junto do Ministério
da Guerra a fim de evitar a mobilização de
solípedes pertencentes a médicos.”
Não admira, portanto, que, nesses tempos
ainda não tão distantes, se contassem pelos
dedos de uma só mão os médicos que possuíam automóvel próprio, no que, acrescente-se, havia um forte inconveniente para os
respectivos donos: nunca passavam despercebidos, porque toda a gente reparava neles e
poderia anotar as horas da chegada e da saída do hospital. Mas, em contrapartida, uma
grande vantagem: não havia os problemas
de hoje com o parqueamento automóvel…
nem o respectivo custeamento…
*

Como sempre, e em tudo, há quem leve as
coisas a extremos… fundamentalistas…
como aquele médico do Hospital da Misericórdia que, só porque era mais barato (não
tinha posses para mais…) acabou por comprar um automóvel em segunda mão… mas,
como era ainda mais barato, conseguiu arranjar um, com o volante à direita…
Depois de começar por manifestar a minha
surpresa sobre este pormenor deste caso,
deixei de ficar admirado, quando, logo a seguir, o colega nos contou uma outra faceta
do mesmo médico: levava todos os dias a
comida feita em casa e um fogareiro para
aquecer a mesma, à hora da refeição. Concluí,
então, facilmente: está visto; era afinal um
caso de “pura avareza”… que os há… não restam dúvidas.
E agora pergunto: quem sabe se, nos tempos
que correm, de tanta austeridade, a caminho
duma Europa ainda tão distante (depois da
Espanha e para lá dos Pirineus), não tenderá
a situação a agravar-se, e a poder começarem a surgir casos extremos, como o daquele
médico…
Como dizia o cego: vamos indo e vamos
vendo… n
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3 discos 3 livros

As escolhas de Pinto da Costa
Presidente do Futebol Clube do Porto

Uns adoram-no, outros nem por isso. Mas é seguramente
uma das personalidades mais conhecidas do Norte e do
País. Conhecidas e controversas. Jorge Nuno Pinto da Costa
é já uma marca, uma impressão digital que se identifica
com o FC Porto. Nascido em Cedofeita em 1937, é o
presidente com mais títulos do futebol mundial. Ao longo
de três décadas transformou um clube regional num clube
reconhecido internacionalmente.
Texto Rui Martins

SÓ
António Nobre

OS MAIAS
Eça de Queirós

O ÁGUIA DO GRAVETO
Nogueira Batista

Único livro publicado em
vida, “Só” foi considerado pelo próprio António Nobre como “o livro
mais triste que há em
Portugal”. Mas esta obra
poética não vive “só” de
tristeza. A infância feliz
de António Nobre também é aqui retratada.
Nascido em 1867, na Rua de Santa Catarina,
no Porto, António Nobre foi vítima de tuberculose. Faleceu na Foz do Douro em 1900,
com apenas 33 anos, em casa do irmão, Augusto Nobre, responsável pela edição póstuma de “Despedidas” e “Primeiros Versos”.
Apesar da morte prematura, António Nobre veio a influenciar nomes como Fernando
Pessoa e Mário Sá Carneiro, sendo um dos
grandes poetas da literatura portuguesa de
todos os tempos. Dele disse Pessoa: “Foi o
primeiro a pôr em europeu este sentimento
português das almas e das coisas, que tem
pena de que umas não sejam corpos, para
lhes poder fazer festas, e de que outras não
sejam gente, para poder falar com elas”.

Obra-prima de Eça de
Queiroz, publicada em
1888, é uma das mais
importantes da literatura portuguesa e uma
das mais consagradas a
nível mundial. Trata-se
da história da família
Maia, centrada na terceira e última geração, com destaque para os
amores incestuosos de Carlos Maia e Maria
Eduarda.
A narrativa ficou também marcada pelo
modo irónico e satírico com que o autor critica a situação decadente do país, a nível
político e cultural. Eça de Queiroz passa
também em revista, sempre com uma escrita muito peculiar, a alta burguesia oitocentista, usando o humor para descrever e
analisar as situações.
O Palácio do Ramalhete, o Teatro da Trindade e Sintra são alguns dos locais onde
decorre a ação. Aí se desfilam personagens-tipo de um tempo “queirosiano”, com mulheres fatais, políticos corruptos, jovens
com vontade de mudar o país mas que acabam por nada fazer.

Pinto da Costa tornou esta
obra conhecida quando a
ofereceu em direto à jornalista que o acabara de entrevistar no programa “Grande
Entrevista” da RTP. Foi
em 30 de março de 2010.
Na altura o líder portista
disse ser um livro sobre o
“obscuro” do futebol português. Hoje em dia
Pinto da Costa continua a sugerir que se leia
ou releia. O autor, Nogueira Batista, escreveu
272 páginas de um romance com um título
sugestivo: “O Águia do Graveto”. O livro conta
a ascensão de um tal “Ferreira” no comércio de
pneus e de como conseguiu subir na vida. Uma
obra em que, por vezes, a ficção se confunde
com a realidade, onde se abordam temas quentes de negócios obscuros. Aliás a sinopse é bastante expressiva: “o romance esquadrinha uma
realidade de manipulação com a qual convivemos como azeite e vinagre, tornando possível
ao diabo infiltrar-se e operar uma procissão de
tementes a Deus. O Águia do Graveto apresenta
personagens com uma mentalidade ganhadora
sempre que se trata de dinheiro. Por entre a história perpassa o dedo manipulador do senhor
F., um reputado empresário e dirigente desportivo, que nunca se dá a conhecer em discurso
direto para preservar as aparências, mas que
manipula todos os acontecimentos, em prol do
graveto, que é o que o move”.

3 LIVROS · 3 discos
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O MELHOR DE AMÁLIA
Amália Rodrigues

Sei-te de cor
Paulo Gonzo

Filhos do Dragão

Figura incontornável da música
e da cultura portuguesa, Amália
Rodrigues foi a voz
do país durante
décadas e décadas
até à sua morte, em
1999, na hora do adeus à maior embaixadora nacional no mundo.
Estreou-se em 1939, no Retiro da Severa,
em Lisboa. Ao longo dos anos revelou um
talento ímpar. Foi uma “malabarista das
harmonias”, como lhe chamou o empresário
internacional, Jean-Jacques Lafaye, no livro
“Amália uma voz do Mundo”.

Paulo Gonzo é conhecido como um
músico da “soul” e
do “rhythm ´n´ blues”
mas, curiosamente,
começou a carreira
numa das bandas
mais marcantes
de “blues/rock” em Portugal, que surgiu na
década de 70: os Go Graal Blues Band. Cantava em inglês, o que não era muito vulgar na
época, e deslumbrava por palcos instalados
em bares, clubes locais e pavilhões, sempre
acompanhado por uma harmónica. Em 1985
estreou-se na carreira a solo, com o single “So
Do I”. A partir dessa altura confirmou-se como
um músico muito consistente, criativo e com
uma sonoridade muito própria. Ao longo dos
anos tem registado inúmeros êxitos, como
“Jardins Proibidos”, “Dei-te quase tudo”, “Acordar” ou “Pagava p´ra ver”. Conquistou discos
de ouro, obteve recordes de vendas e o reconhecimento de inúmeros fãs. Em 2005, ao comemorar 20 anos de carreira, Paulo Gonzo foi
recuperar um pouco da sonoridade “bluesy”
com o disco “Paulo Gonzo”. É lá que se encontra este bonito single, “Sei-te de cor”, com uma
melodia e uma letra que nos remetem para o
amor, a paixão e o romantismo. Um disco que
mostra um músico cada vez mais sofisticado
e com a qualidade que sempre nos habituou.

No FC Porto, José
Mourinho não foi
apenas o treinador
campeão nacional e
europeu (para além
das taças conquistadas, incluindo a
UEFA…). Foi também o autor da famosa letra da música “Filhos do Dragão”. Aconteceu em 2003, estava
a equipa na pré-época.
“Dentro do autocarro, indo do hotel para os
treinos, fui escrevendo a letra da música que
ainda hoje se ouve no Estádio do Dragão. Era
eu, o dr. Puga, o Antero Henrique (diretor-geral) e o Rui Faria (diretor-adjunto). Fomos
nós que a escrevemos e demos depois continuidade a essa ambição de fazer o FC Porto
campeão”, contou o técnico.
A música original é dos “Quinta do Bill”,
uma banda de “folk rock” oriunda de Tomar,
e que editou este álbum em 1994. n

Super Dragões

Legislação

Legislação relevante
Publicada no Diário da República entre 01.01.2013 e 31.03.2013
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■■DESPACHO 4516/2013 de 28.03.2013 do Secretário de Estado do Orçamento-Ministério das
Finanças. Regula o pagamento das comparticipações do Estado na compra de medicamentos
dispensados a beneficiários da Assistência na
doença aos Militares das Forças Armadas (ADM)
que passa, a partir do dia 1 de abril de 2013, a ser
encargo do SNS.
[DR - 1.ª série, nº 62, de 28.03.2013, pág. 10739]

■■PORTARIA 124-A/2013 de 27.03.2013 do Ministério da Saúde. Estabelece as normas aplicáveis à atribuição do cartão nacional de dador de
sangue, bem como ao reconhecimento público
pela dádiva regular de sangue.
[DR - 1.ª série, nº 61-Supl, de 27.03.2013, pág. 1888-(2)].

■■ RESOLUÇÃO 7-A/2013 de 25.03.2013 da Presidência do Conselho de Ministros. Nomeia o
conselho de administração do Centro Hospitalar
de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. Publica
em anexo as notas curriculares dos nomeados.
[DR - 2.ª série, nº 59-Supl, de 25.03.2013, pág. 10518-(2)]

■■RESOLUÇÃO 7-B/2013 de 25.03.2013 da Presidência do Conselho de Ministros. Nomeia o
conselho de administração do Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa, E.P.E. Publica em anexo as
notas curriculares dos nomeados.
[DR - 1.ª série, nº 59-Supl, de 25.03.2013, pág. 10518-(3)]
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■■DESPACHO 4319/2013 de 25.03.2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da Saúde. Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder ao desenvolvimento da
rede de Centros de Excelência, nomeadamente
no que se refere à definição do conceito de Centro de Excelência, aos critérios de identificação e
reconhecimento pelo Ministério da Saúde desses Centros, bem como da sua implementação,
modelos de financiamento, integração na rede
hospitalar e redes de referência.
[DR - 2.ª série, nº 59, de 25.03.2013, pág. 10425]

■■DESPACHO 4320/2013 de 25.03.2013 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Cria um Grupo de
Trabalho (GT) para proceder à avaliação da capacidade instalada e necessidades nacionais
de camas de UCI em Portugal Continental bem
como dos diferentes patamares de articulação
com os demais níveis organizativos do Serviço
Nacional de Saúde (SNS).
[DR - 2.ª série, nº 59, de 25.03.2013, pág. 10426]

■■DESPACHO 4321/2013 de 25.03.2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da Saúde. Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da situação
nacional dos Blocos Operatórios em Portugal
Continental.
[DR - 2.ª série, nº 59, de 25.03.2013, pág. 10426]

■■DESPACHO 4322/2013 de 25.03.2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Estabelece disposições referentes ao processo
de implementação do novo sistema de prescrição e dispensa electrónica de medicamentos,
coordenado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS), com apoio do INFARMED, I.P. e em articulação com a Administração
Central do Sistema se Saúde, I.P. (ACSS).
[DR - 2.ª série, nº 59, de 25.03.2013, pág. 10427]

Nota: Criação do chamado «Código Nacional para a Prescrição
Electrónica de Medicamentos» (CNPEM).

O recurso a tecnologias da informação permite
importantes ganhos de qualidade, segurança e racionalidade na prestação de cuidados de saúde. O
desenvolvimento, implementação e disseminação
de sistemas electrónicos de apoio à prescrição e
dispensa de medicamentos tem constituído uma
aposta estratégica do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), com evidente sucesso na quase totalidade
de receitas médicas que atualmente são emitidas
através de sistemas electrónicos nos Cuidados de
Saúde Primários e nos Hospitais do SNS.
A implementação da completa desmaterialização
do circuito de prescrição, dispensa e conferência
de medicamentos é um objetivo estratégico do
sistema de saúde que contribuirá decisivamente
para a melhoria da qualidade, racionalidade e segurança da utilização de medicamentos no nosso
país.
Importa assim criar o enquadramento adequado
para a implementação tecnológica desta reforma
estrutural, definindo condições para o desenvolvimento de experiências-piloto de completa
desmaterialização, contribuindo decisivamente
para a completa desmaterialização do circuito do
medicamento a concretizar no ano de 2013.
De forma articulada, a implementação da prescrição e dispensa de medicamentos por Denominação Comum Internacional (DCI), tem-se constituído num importante mecanismo de promoção
da qualidade da prescrição e, simultaneamente,
favorecedor da redução dos encargos com medicamentos, fomentando o acesso dos utentes aos
medicamentos mais baratos. Decorrido o processo de adaptação tecnológica dos sistemas de
apoio à prescrição, inicia-se a 1 de abril a implementação de novas ferramentas tecnológicas e de
novos modelos de receita médica.
Neste contexto é relevante assegurar um processo de transição que não prejudique os utentes,
nomeadamente através da manutenção da validade das receitas médicas validamente emitidas
nos anteriores modelos de receita. Deste modo,
evita-se o transtorno para utentes, bem como a
continuidade de tratamento, que poderiam ser
dificultados caso fosse necessário substituir o anterior receituário pelos novos modelos de receita
médica.
Adicionalmente, e como elemento relevante para a
alteração tecnológica em curso, importa instituir
a utilização do Código Nacional para a Prescrição Electrónica de Medicamentos (CNPEM).
Como elemento central e comum à implementação da prescrição e dispensa por DCI e ao processo de desmaterialização, o CNPEM constitui o
referencial adequado de identificação inequívoca
da Denominação Comum Internacional (DCI) da
substância ativa, da forma farmacêutica, da dosagem e das apresentações equivalentes, permitindo
também identificar o quinto nível mais baixo de
preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos que cumprem a prescrição médica.

Assim, determino o seguinte:
1. A SPMS -Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, EPE (SPMS) coordena o processo de
implementação do novo sistema de prescrição e
dispensa electrónica de medicamentos que deve
estar concluído até 30 novembro de 2013, com
apoio do INFARMED, I.P. e em articulação com
a Administração Central do Sistema se Saúde, I.P.
(ACSS), devendo informar o meu gabinete mensalmente da evolução do projeto.
2. As Administrações Regionais de Saúde deverão
indicar um interlocutor junto da SPMS para o
projeto de completa desmaterialização do circuito
de prescrição, dispensa e conferência de medicamentos, que deverá:
a. Garantir a articulação com as Comissões Regionais de Farmácia e Terapêutica;
b. Divulgar e monitorizar o projeto na sua região
de saúde;
c. Dinamizar a resposta a questões e dúvidas de
entidades, prescritores, farmacêuticos e utentes.
3. A SPMS inicia, em Abril de 2013, a implementação de experiências-piloto de completa desmaterialização do circuito de prescrição, dispensa e
conferência de medicamentos, através de articulação com a ACSS e os estabelecimentos e serviços
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), as farmácias
e o Centro de Conferência de Faturas do SNS.
4. A SPMS, até 30 de junho de 2013, remete ao
meu gabinete um relatório de avaliação da implementação do disposto no número anterior bem
como proposta de planeamento da sua implementação nacional.
5. Os sistemas de prescrição de medicamentos devem estar adaptados à completa implementação
do previsto na Portaria n.º 137 -A/2012, de 11 de
maio, e respetiva regulamentação, a partir do dia
1 abril 2013.
6. Excecionalmente, por motivos de implementação operacional e tecnológica dos novos sistemas
de prescrição, a implementação dos novos sistemas de prescrição e modelos de receita médica
pode ocorrer até dia
31 de maio, devendo tal ser devidamente reportado à SPMS.
7. As receitas médicas emitidas até dia 31 maio de
2013, independentemente do respetivo modelo,
poderão ser dispensadas até à data de término da
respetiva validade.
8. O Código Nacional para a Prescrição Electrónica de Medicamentos (CNPEM) é adotado como
elemento de suporte à prescrição, dispensa e conferência de medicamentos.
9. O CNPEM é atribuído pelo INFARMED, I.P.
e, e agrupa substância ativa designada pela Denominação Comum Internacional (DCI), forma
farmacêutica, do sagem e apresentações equivalentes, bem como critérios complementares de
identificação, para efeitos de prescrição, dispensa
e conferência de medicamentos.
10. O CNPEM constitui a referência de dispensa
e de conferência para efeitos de determinação do
quinto nível mais baixo PVP dos medicamentos
que cumprem a prescrição médica.
11. O CNPEM será disponibilizado, pelo INFARMED, I.P., através da base de dados de medicamentos (Infomed).
12. O presente Despacho entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação.
15 de março de 2013. — O Secretário de Estado
da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
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■■DESPACHO 4343/2013 de 25.03.2013 da
Direcçã-Geral da Saúde-Ministério da Saúde.
Designa diversos especialistas para integrar a
Comissão Técnica Nacional para o Diagnóstico
Pré-Natal.
[DR - 2.ª série, nº 59, de 25.03.2013, pág. 10433]

■■DESPACHO 3635/2013 de 07.03.2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece disposições no
âmbito da implementação da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, nas instituições
do Serviço Nacional de Saúde.

[DR - 2.ª série, nº 47, de 07.03.2013, pág. 8528]

(…)

■■DESPACHO 4115/2013 de 20.03.2013 do Secretário de Estado do Orçamento-Ministério das
Finanças. Determina que a comparticipação às
farmácias, por parte dos sistemas de assistência
na doença da GNR e da PSP, passa a constituir
encargo do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

[DR - 2.ª série, nº 56, de 20.03.2013, pág. 9981]

■■DESPACHO 4138/2013 de 20.03.2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Define o que se entende por objetos de valor insignificante e relevantes para a prática da medicina ou da farmácia, no âmbito de atividades de
promoção e publicidade de medicamentos (artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de
agosto, republicado pelo Decreto-Lei nº 20/2013,
de 14 de fevereiro).

[DR - 2.ª série, nº 56, de 20.03.2013, pág. 10002]

■■DELIBERAÇÃO 768/2013 de 19.03.2013 do
Instituto Nacional de Emergência Médica-Ministério da Saúde. Torna pública a nomeação
do licenciado em Medicina Francisco António
Silveira Chichorro Marcão para o lugar de coordenador do Gabinete de Coordenação Nacional
de Orientação de doentes Urgentes.
[DR - 2.ª série, nº 55, de 19.03.2013, pág. 9907]

■■DESPACHO 3814/2013 de 12.03.2013 do Ministério da Saúde. Nomeia Serafim Correia Pinto
Guimarães, presidente do conselho consultivo
do Centro Hospitalar de São João, E. P. E.
[DR - 2.ª série, nº 50, de 12.03.2013, pág. 9084]

(…)

■■DESPACHO 3484/2013 de 05.03.2013 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Cria um Grupo de Trabalho (GT) para
proceder à revisão da Carta de Equipamentos
Pesados da Saúde.

[DR - 2.ª série, nº 45, de 05.03.2013, pág. 8175]

■■RESOLUÇÃO 18/2013 de 07.03.2013 da Assembleia da República. Recomenda ao Governo
o alargamento da rede de cuidados continuados
integrados, bem como o investimento público
em unidades públicas desta rede.
[DR - 1.ª série, nº 47, de 07.03.2013, pág. 1276]

■■DESPACHO 3570/2013 de 06.03.2013 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Determina que, no
âmbito do princípio da boa colaboração institucional, os estabelecimentos hospitalares integrados no Serviço Nacional de Saúde devem
colaborar com o Instituto Português do Sangue
e da Transplantação, I.P (IPST, I.P.) na promoção
da dádiva e colheita de sangue, e estabelece
procedimentos para aquele efeito.

■■PORTARIA 95/2013 de 04.03.2013 do Ministério da Saúde. Aprova o Regulamento do Sistema Integrado de Referenciação e de Gestão
do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade
Hospitalar nas instituições do Serviço Nacional
de Saúde, designado por Consulta a Tempo e
Horas (CTH).

[DR - 1.ª série, nº 44, de 04.03.2013, pág. 1185]

Tempo máximo de resposta

[DR - 2.ª série, nº 46, de 06.03.2013, pág. 8325]

■■DESPACHO 3571/2013 de 06.03.2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da Saúde. Determina que os serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) devem intensificar a utilização das
tecnologias de informação e comunicação de
forma a promover e garantir o fornecimento de
serviços de telemedicina aos utentes do SNS.
Estabelece as especialidades médicas consideradas prioritárias para a implementação daqueles
serviços, bem como normas de execução e fornecimento dos mesmos.
[DR - 2.ª série, nº 46, de 06.03.2013, pág. 8325]

■■DESPACHO 3572/2013 06.03.2013 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 prestação de serviços médicos.
[DR - 2.ª série, nº 46, de 06.03.2013, pág. 8326]

■■DESPACHO 3482/2013 de 05.03.2013 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Cria a Comissão
Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas,
no âmbito da Direção-Geral da Saúde.
[DR - 2.ª série, nº 45, de 05.03.2013, pág. 8174]

(...)
Falta não justificada (do utente)
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■■PORTARIA 91/2013 de 28.02.2013 do Ministério da Saúde. Estabelece os países de referência a considerar em 2013 para efeitos de revisão
anual de preços dos medicamentos, bem como
os prazos dessa revisão.
[DR - 1.ª série, nº 42, de 28.02.2013, pág. 1170]

[Nota: rectificada pela Declaração de Rectificação 12/2013 de
01.03.2013 da Presidência do Conselho de Ministros (DR - 1.ª série,
nº 43, de 01.03.2013, pág. 1174) e alterada (primeira alteração) pela
Portaria 135-B/2013 de 28.03.2013 do Ministério da Saúde (DR - 1.ª
série, nº 62-2ºSupl, de 28.03.2013, pág. 1914-(14)].

■■DESPACHO 3052/2013 de 26.02.2013 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Determina a criação e funcionamento de Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes (UCFD), de consultas
autónomas de diabetes nos Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES), assim como das Unidades Integradas de Diabetes (UID) nos hospitais.

[DR - 2.ª série, nº 40, de 26.02.2013, pág. 7527]

■■RESOLUÇÃO 15/2013 de 26.02.2013 da Assembleia da República. Resolve recomendar ao
Governo que, durante o ano de 2013, proceda à
abertura das unidades de cuidados continuados
julgadas tecnicamente necessárias.

[DR - 1.ª série, nº 40, de 26.02.2013, pág. 1133]

■■PORTARIA 87/2013 de 28.02.2013 do Ministério das Finanças. Define as categorias de bens e
serviços cujos acordos quadro e procedimentos
de aquisição são celebrados e conduzidos pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
E.P.E., na qualidade de unidade ministerial de
compras.
[DR - 1.ª série, nº 42, de 28.02.2013, pág. 1152]

■■DESPACHO 3209/2013 de 28.02.2013 do Secretário de Estado do Orçamento-Ministério
das Finanças. Autoriza o Instituto da Segurança
Social, I.P. e as Administrações Regionais de
Saúde, I.P., a assumir os compromissos plurianuais no âmbito dos contratos-programas celebrados com as entidades integradas ou a integrar
na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

[DR - 2.ª série, nº 42, de 28.02.2013, pág. 7745]

■■AVISO 2841/2013 de 27.02.2013 da Administração Central do Sistema se Saúde-Ministério
da Saúde. Publica o Protocolo celebrado 17de
outubro de 2011 entre o Ministério da Saúde e o
Ministério da Defesa Nacional, que estabelece
as regras de acesso e frequência do internato
médico pelos médicos militares, que pertençam, exclusivamente, aos quadros permanentes
dos ramos das Forças Armadas.

[DR - 2.ª série, nº 41, de 27.02.2013, pág. 7627]

■■AVISO 2842/2013 de 27.02.2013 da Administração Central do Sistema se Saúde-Ministério
da Saúde. Publica o Protocolo, celebrado em 17
de outubro de 2011, entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Saúde, que
estabelece as regras de acesso e frequência do
internato médico pelos médicos militares, que
pertençam, exclusivamente, à GNR.

■■RESOLUÇÃO 16/2013 26.02.2013 Assembleia
da República. Recomenda ao Governo a abertura e o funcionamento das unidades de cuidados continuados já concluídas ou em fase de
conclusão, a partir do início de 2013.
[DR - 1.ª série, nº 40, de 26.02.2013, pág. 1133]

■■DESPACHO 2902/2013 de 22.02.2013 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Determina que a
Direção-Geral da Saúde desenvolva, como programa de saúde prioritário, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência
aos Antimicrobianos.
[DR - 2.ª série, nº 38, de 22.02.2013, pág. 7179]

■■DESPACHO 2905/2013 de 22.02.2013 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Estabelece disposições relativas à implementação do projeto “Cirurgia segura, salva
vidas”, de acordo com a Norma n.º 2/2013, de 12
de fevereiro de /2013, da Direção-Geral da Saúde.

[DR - 2.ª série, nº 38, de 22.02.2013, pág. 7180]

■■DESPACHO 2784/2013 de 20.02.2013 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Estabelece disposições relativas aos registos electrónicos referentes às notas de alta
médica e de enfermagem, bem como às notas
de transferência das unidades de cuidados intensivos, nos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS).
[DR - 2.ª série, nº 36, de 20.02.2013, pág. 6908]

[DR - 1.ª série, nº 41, de 27.02.2013, pág. 1141]

[DR - 2.ª série, nº 33, de 15.02.2013, pág. 6446] [nota: rectificada
pela Declaração de Rectificação 255/2013 de 27.02.2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde (DR - 2.ª série, nº
40, de 27.02.2013, pág. 7626)]

■■DESPACHO 2546/2013 de 15.02.2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Identifica como carenciadas as especialidades
e respetivos estabelecimentos de saúde, com
vista a uma segunda fase de abertura de procedimentos concursais para celebração de contratos de trabalho com médicos que concluíram a
respetiva formação médica especializada na 2.ª
época de 2010, nas duas épocas de 2011 e na 1.ª
de 2012.

[ DR - 2.ª série, nº 33, de 15.02.2013, pág. 6447]

■■DECRETO LEI 20/2013 de 14.02.2013 do Ministério da Saúde. Altera (sétima alteração) e
republica o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de
agosto, que estabelece o regime jurídico dos
medicamentos de uso humano, transpondo a
Diretiva n.º 2010/84/UE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 15 de dezembro de 2010.
[DR - 1.ª série, nº 32, de 14.02.2013, pág. 799]

■■RESOLUÇÃO 11/2013 de 13.02.2013 da Assembleia da República. Recomenda ao Governo a
inclusão da vacina adsorvida pneumocócica poliosídica conjugada de 13 valências no Programa
Nacional de Vacinação.
[DR - 1.ª série, nº 31, de 13.02.2013, pág. 786]

■■RESOLUÇÃO 12/2013 de 13.02.2013 da Assembleia da República. Recomenda ao Governo que
estude a possibilidade da inclusão da vacina
pneumocócica no Plano Nacional de Vacinação.
[DR - 1.ª série, nº 31, de 13.02.2013, pág. 786]

■■PORTARIA 63/2013 de 12.02.2013 do Ministério da Saúde. Atualiza o programa de formação
da área de especialização de Cirurgia Maxilofacial, que publica em anexo.
[DR - 1.ª série, nº 30, de 12.02.2013, pág. 779]

■■LEI 16/2013 de 08.02.2013 da Assembleia
da República. Procede à terceira alteração do
Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que
estabelece o regime jurídico das farmácias de
oficina.
[DR - 1.ª série, nº 28, de 08.02.2013, pág. 769]

[DR - 2.ª série, nº 41, de 27.02.2013, pág. 7628]

■■DECRETO LEI 34/2013 de 27.02.2013 do Ministério da Saúde. Altera (segunda alteração)
ao Decreto-Lei 112/2011, de 29 de novembro, que
aprova o regime da formação do preço dos medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica comparticipados, e estabelece um mecanismo de
definição dos preços dos medicamentos sujeitos
a receita médica que não tenham sido objeto de
avaliação prévia para efeitos de aquisição pelos
hospitais do Serviço Nacional de Saúde, nem de
decisão de comparticipação.

■■DESPACHO 2545/2013 de 15.02.2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Cria a Comissão Coordenadora do Tratamento
das doenças Lisossomais de Sobrecarga (CCTDLS), no âmbito do Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA), e estabelece a
sua constituição e competências.

■■DESPACHO 2544/2013 de 15.02.2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde-Ministério da Saúde. Alarga a outros
estabelecimentos de saúde, elencados no presente diploma e segundo o calendário nele estabelecido, o período experimental de utilização
do Sistema de Informação dos Certificados de
Óbito (SICO).
[DR - 2.ª série, nº 33, de 15.02.2013, pág. 6446]

■■DESPACHO 2296/2013 de 08.02.2013 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Determina que a realização de investimentos em 2013 por todas as entidades do
Serviço Nacional de Saúde, fica sujeita a autorização prévia e estabelece os respetivos procedimentos.
[DR - 2.ª série, nº 28, de 08.02.2013, pág. 5892]
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■■PORTARIA 55/2013 de 07.02.2013 do Ministério da Saúde. Define as categorias de bens
e serviços específicos da área da Saúde cujos
contratos públicos de aprovisionamento (CPA)
e procedimentos de aquisição são celebrados e
conduzidos pelos SPMS - Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, E.P.E.

[DR - 1.ª série, nº 27, de 07.02.2013, pág. 747]

■■DESPACHO 2175/2013 06.02.2013 Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece disposições referentes à dispensa de terapêutica antirretrovírica,
no âmbito do Programa Nacional para Infecção
VIH/SIDA e do sistema informático SI.VIDA.
[DR - 2.ª série, nº 26, de 06.02.2013, pág. 5658]

■■PORTARIA 53/2013 05.02.2013 do Ministério
da Saúde. Altera (segunda alteração) a Portaria
1499/2004, de 28 de dezembro, que aprova o
programa de formação do ano comum, e procede à sua republicação.

[DR - 1.ª série, nº 25, de 05.02.2013, pág. 703]

■■DESPACHO 2061-C/2013 04.02.2013 Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Cria a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica e estabelece as suas competências e
composição.
[DR - 2.ª série, nº 24-Supl, de 04.02.2013, pág. 5494-(2)]

■■DELIBERAÇÃO 690/2013 de 04.03.2013 do
Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento-Ministério da Saúde. Aprova e publica
em anexo o Regulamento de Funcionamento da
Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica.
[DR - 2.ª série, nº 44, de 04.03.2013, pág. 8071]

■■DESPACHO 3288-B/2013 de 28.02.2013 do
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da
Saúde. Nomeia os membros da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica.
[DR - 2.ª série, nº 42-2º Supl, de 28.02.2013, pág. 7918-(6)]

1 - São nomeados membros da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica:
a) Dr. Paulo Jorge Barbosa Carvalho, diretor clínico do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E., como
Presidente;
b) Professora doutora Margarida Caramona, farmacêutica, professora catedrática de Farmacologia da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Coimbra, como Vice-Presidente;
c) Dra. Margarida Tavares, diretora clínica do
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.;
d) Dr. Paulo Miguel Rebimbas Horta Carinha,
diretor dos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.;
e) Professor Doutor Pedro Manuel Narra de Figueiredo, em representação da direção clínica do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
E.P.E.;
f) Dr. José António Lopes Feio, diretor dos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.;
g) Dr. Luís Caldeira, em representação da direção
clínica do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.;
h) Dra. Maria da Piedade Domingos Braz Ferreira,
diretora dos serviços farmacêuticos do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.;
i) Dr. João Manuel Lopes de Oliveira, diretor clínico do Instituto Português Oncologia de Lisboa
Francisco Gentil, E.P.E.;

j) Dr. António Paulo do Nascimento de Melo Gouveia, diretor dos serviços farmacêuticos do Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, E.P.E.;
k) Dr. Eduardo José Gomes da Silva, diretor clínico do Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E.;
l) Dr. João Luís Vaz de Paiva Alves, diretor dos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar Lisboa
Central, E.P.E.;
m) Dra. Paula Breia, diretora clínica do Hospital
Garcia de Orta, E.P.E.;
n) Dr. Armando Alcobia, diretor dos serviços farmacêuticos do Hospital Garcia de Orta, E.P.E.;
o) Dr. Paulo Paiva, em representação da direção
clínica do Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.;
p) Dra. Patrocínia Rocha, diretora dos serviços
farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto,
E.P.E.;
q) Dr. Rui Cernadas, médico, da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Administração Regional
de Saúde do Norte;
r) Professor Doutor Carlos Manuel Magalhães
Afonso, farmacêutico, da Comissão de Farmácia e
Terapêutica da Administração Regional de Saúde
do Norte;
s) Professor Doutor Adriano José Carvalho Rodrigues, médico, da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Administração Regional de Saúde
do Centro;
t) Dra. Clementina Maria Atanásio Varelas, farmacêutica, da Comissão de Farmácia e Terapêutica
da Administração Regional de Saúde do Centro;
u) Dr. António Manuel Núncio Faria Vaz, médico,
da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo;
v) Dra. Nadine de Jesus Pinto Ribeiro Ferrão Gonçalves, farmacêutica, da Comissão de Farmácia e
Terapêutica da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo;
w) Professor Doutor José Manuel Silva, médico,
representante da Ordem dos Médicos;
x) Professora Doutora Isabel Vitória Neves de Figueiredo Santos Pereira, farmacêutica, representante da Ordem dos Farmacêuticos.

■■PORTARIA 41/2013 de 01.02.2013 do Ministério das Finanças. Fixa os preços dos cuidados
de saúde e de apoio social prestado nas unidades de internamento e de ambulatório da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI), a praticar no ano de 2012.
[DR - 1.ª série, nº 23, de 01.02.2013, pág. 638]

■■DESPACHO 1966/2013 de 01.02.2013 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), estabelecem as
condições de fornecimento de Medicamentos
do Aparelho Respiratório.
[DR - 2.ª série, nº 23, de 01.02.2013, pág. 4974]

■■DESPACHO 2061-B/2013 de 01.02.2013 do Ministério da Saúde. Designa, em regime de substituição, para exercer o cargo de inspetor-geral
da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde o
licenciado José António Martins Coelho.

[DR - 2.ª série, nº 24-Supl, de 04.02.2013, Pág. 5494-(2)] [nota: rectificada pela Declaração de Rectificação 251/2013 de 26.02.2013
do Ministério da Saúde (DR - 2.ª série, nº 40, de 26.02.2013, pág.
7527)].

■■AVISO 1494/2013 de 31.01.2013 da Secretaria
Geral-Ministério da Saúde. Torna públicas as
transferências efetuadas pela Administração
Central do Sistema se Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), a
favor de particulares durante o 2.º semestre de
2012.

[DR - 2.ª série, nº 22, de 31.01.2013, pág. 4819]

■■DELIBERAÇÃO 274/2013 de 2013.01.31 do
Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.-Ministério da Saúde. Procede à distribuição das
responsabilidades de coordenação genérica e de
gestão das delegações regionais, departamentos e unidades orgânicas, do Instituto Nacional
de Emergência Médica, I. P. (INEM, I. P.), e à delegação de competências.
[DR - 2.ª série, nº 22, de 31.01.2013, pág. 4824]

■■DESPACHO 1663/2013 de 29.01.2013 do Ministério das Finanças. Determina, para 2013, o
contingente de médicos aposentados que podem ser contratados pelos estabelecimentos e
serviços do Serviço Nacional de Saúde.
[DR - 2.ª série, nº 20, de 29.01.2013, pág. 4452]

■■RESOLUÇÃO 5/2013 de 28.01.2013 da Assembleia da República. Recomenda ao Governo a
aprovação de normas para a proteção da Saúde
pública e a tomada de medidas de combate ao
consumo das denominadas novas drogas.
[DR - 1.ª série, nº 19, de 28.01.2013, pág. 541]

■■DESPACHO 1393/2013 de 23.01.2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da Saúde. Determina que, para além
dos meios de emergência médica já definidos
pelo Despacho 14896/2011, de 3 de novembro,
e pelo Despacho 13794/2012, de 24 de outubro,
constitui meio de emergência médica pré-hospitalar do INEM a Ambulância de Transporte Interhospitalar Pediátrico.
[DR - 2.ª série, nº 16, de 23.01.2013, pág. 3177]

■■DESPACHO 1314/2013 de 22.01.2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Determina os preços máximos para o tratamento doente/dia com Cuidados Respiratórios
do miciliários a praticar por todos os serviços e
estabelecimentos do Ministério da Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, até à
conclusão do novo procedimento de aquisição
das respetivas tipologias de serviços.
[DR - 2.ª série, nº 15, de 22.01.2013, pág. 2995]

■■RESOLUÇÃO 6/2013 de 22.01.2013 da Presidência do Conselho de Ministros. Autoriza a realização da despesa com a adjudicação da gestão
do Centro de Conferência de Faturas do Serviço
Nacional de Saúde, e delega competências no
Ministro da Saúde, Paulo Macedo.

[DR - 1.ª série, nº 15, de 22.01.2013, pág. 463]

■■PORTARIA 19/2013 de 21.01.2013 do Ministério das Finanças. Aprova os Estatutos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P., publicados em anexo.
[DR - 1.ª série, nº 14, de 21.01.2013, pág. 427 ]
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■■DESPACHO 1235/2013 de 21.01.2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Constitui um grupo de trabalho para a regulamentação da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos.

[DR - 2.ª série, nº 14, de 21.01.2013, pág. 2846]

■■PORTARIA 14/2013 de 11.01.2013 do Ministério
da Saúde. Altera (primeira alteração) a Portaria
277/2012, de 12 de setembro, que define o horário padrão de funcionamento das farmácias de
oficina, regula o procedimento de aprovação e a
duração, execução, divulgação e fiscalização das
escalas de turnos, bem como o valor máximo a
cobrar pelas farmácias de turno pela dispensa
de medicamentos não prescritos em receita médica do próprio dia ou do dia anterior.

[DR - 1.ª série, nº 8, de 11.01.2013, pág. 166]

■■LEI 2/2013 de 10.01.2013 da Assembleia da
República. Estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais.

[DR - 1.ª série, nº 7, de 10.01.2013, pág. 117]

■■RESOLUÇÃO 1/2013 de 21.01.2013 da Presidência do Conselho de Ministros. Nomeia a Lic.
Teresa Cristina Vaz Fernandes para o cargo de
vogal executivo do conselho de administração
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.
Publica em anexo a nota curricular da nomeada.
■■PORTARIA 33/2013 de 18.01.2013 do Secretário de Estado do Orçamento-Ministério das
Finanças. Procede ao reescalonamento da despesa já autorizada no âmbito do contrato relativo ao Centro de Conferência de Facturas do
Serviço Nacional de Saúde.

[DR - 2.ª série, nº 13, de 18.01.2013, pág. 2470]

■■DESPACHO 772/2013 de 14.01.2013 da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde-Ministério
da Saúde. Determina a constituição de quatro
equipas multidisciplinares na Inspeção-Geral
das Atividades em Saúde (IGAS).

[DR - 2.ª série, nº 9, de 14.01.2013, pág. 1880] [Nota: São criadas
as Equipa Multidisciplinares de: a) Auditoria do Desempenho
Organizacional e Controlo Financeiro (EMA); b) Inspeção (EMI);
c) Fiscalização (EMF); d) Ação e Auditoria Disciplinares (EMD)].

■■DESPACHO 771/2013 de 14.01.2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde.
Cria um grupo de trabalho ao qual compete
propor uma nova metodologia relativa aos pagamentos ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)
por parte das autarquias locais decorrentes dos
encargos com os seus trabalhadores em matéria
de prestações de saúde pelo SNS.

■■DESPACHO 469/2013 09.01.2013 Secretário
de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece os preços máximos para a aquisição de
stents coronários, pacemakers e desfibrilhadores-cardioversores implantáveis, a praticar por
todas as instituições do SNS, até à entrada em vigor dos contratos públicos de aprovisionamento
para a aquisição desta tipologia de bens.
[DR - 2.ª série, nº 6, de 09.01.2013, pág. 1058]

■■DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 8-A/2013
04.01.2013 Secretário de Estado da Saúde – Ministério da Saúde. Retifica a Declaração de Retificação nº 1633-A/2012, de 27 de dezembro, que
altera o anexo ao Despacho n.º 15630/2012, de 7
de dezembro, que 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, nº 3-Supl, de 04.01.2013, pág. 472-(2)]

[DR - 2.ª série, nº 9, de 14.01.2013, pág. 1879].

Curso de Acupunctura e Moxibustão 2013/14
Universidade do Porto

A criação da Competência Médica em Acupunctura pela Ordem dos Médicos, em 14 de Maio de 2002, justificou a constituição desta especialização.
São objectivos deste curso promover e desenvolver os conhecimentos de Acupunctura na vertente assistencial e de investigação clínica. O programa
baseia-se no modelo de curso de especialização aprovado pela Ordem dos Médicos para acesso a Competência.

Destinatários: Licenciados em Medicina inscritos na Ordem dos Médicos
Propinas: 2400 euros
N.º Vagas: 25
Duração: 300 horas
Local: ICBAS-UP
Candidaturas:
1.ª fase: 20 a 31 de maio de 2013
2.ª fase: 17 a 23 de julho de 2013 (havendo vagas a preencher)
Início do Curso: 2.ª quinzena de outubro de 2013
Fim do Curso: 1.ª quinzena de julho de 2014
Horário: sextas (16h-20h), sábados (9h-19h), domingos (9h-13h) – 15/15dias

Informações: Dra. Zélia Lopes
Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar - UP
Gabinete de Pós-Graduação
Telefone: 220428021 · Email:
zmlopes@icbas.up.pt
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Agenda

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
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 fármacos
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 Fev Convívio Científico da
Clínica Médica do Exercício
do Porto para debate do tema
“Stress e resposta hormonal”
01 Fev Reunião da Direcção
da Associação Portuguesa
par o Estudo da Dor
01, 02, 06 Fev Curso de Terapia
Nutricional no Doente Crítico
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 Mielodisplásicos
14 Fev Reunião de Direcção do
Grupo de Infecção e Sepsis
22 Fev Reunião da Comissão
Inter- Hospitalar de Pediatria
do Norte – Casos Clínicos
22 Fev Sessão de Formação
sobre as funcionalidades
do sistema de registo da
actividade em Procriação
Medicamente Assistida
22 Fev Curso de Formação
“Novas Terapêuticas no
Combate à Obesidade e
Patologias Associadas”
28 Fev Reunião de Médicos
– Apresentação de Produtos
Oftalmológicos

01 Mar Reunião do
Secretariado do Núcleo
de Estudos da Doença
Vascular Cerebral da
Sociedade Portuguesa
de Medicina Interna
08 Mar Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar
08 Mar Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício
do Porto para debate do
tema “Exercício Clínico”
08, 09 Mar 25.º Encontro
Nacional de Epilepsia
09 Mar Exames de
Especialidade de Angiologia
e Cirurgia Vascular –
Grau Consultor
11 Mar Reunião do Centro
Português do Comité
Europeu para a Educação
em Anestesiologia
14 Mar Assembleia Geral
da Associação Portuguesa
de Osteoporose
15 Mar Assembleia Geral
Ordinária da Associação
Portuguesa dos Asmáticos
18 Mar Reunião da
Associação para o Estudo da
Dor – Ciclo de Entrevistas
a membros da Direcção
22 Mar Reunião da Comissão
Inter- Hospitalar de Pediatria
do Norte – Casos Clínicos
26 Mar Reunião da
Associação para o Estudo
da Dor – Ciclo de entrevistas
a membros da Direcção
27 Mar Assembleia Geral
da Associação Portuguesa
de Cirurgia Ambulatória
02 AbR Reunião da Delegação
do Norte da USF-AN
04, 05 AbR XXIII Jornadas
de Ortopedia do Centro
Hospitalar S. João
05, 06 AbR X Reunião do
Grupo de Trabalho de Doença
Inflamatória Intestinal da
ESPGHAN (European Society
for Paediatric Gastroenterology
Hepatology and Nutrition)
05 AbR Convívio Científico da
Clínica Médica do Exercício
do Porto para debate do
tema “Tratamento da
estenose aórtica no idoso”

09 AbR Reunião da Associação
para o Estudo da Dor –
Ciclo de entrevistas com
membros da Direcção
11 AbR Reunião das USF-AN
com os coordenadores
das USF em Modelo A
11 AbR Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar
11 AbR Reunião de Trabalho
do Conselho Geral da
USF Arca d’Água
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
30 Jan Reunião sobre
Protocolos de Actuação para
Técnicos de Ambulância
de Emergência Médica
18 Fev Reunião do Júri
de Selecção do Prémio
Corino de Andrade
28 Mar Reunião com médicos
recém-licenciados sobre
os Despachos 15630/2012 e
2546/2013 – Concursos Fechados
06 Abr Reunião do Núcleo
de História da Medicina –
Sessão temática “A Bioética
e os Médicos, ontem e hoje”

Concertos e Cinema:
24 Jan Concerto de Canto
e Piano por Francisco Pina,
Sofia Pina e Pedro Cardoso
22 Mar 3.º Ciclo de Jazz –
Quarteto Clara Buser
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
22 Fev Lançamento do livro
“A Modernização da Medicina
Portuense nos séculos XIX e XX
– Da sangria aos transplantes”,
da autoria de António Coimbra
27 Fev Lançamento do livro
“Camilo Castelo Branco
– Por Terras de Barroso e
Outros Lugares”, da autoria
de Bento da Cruz
28 Fev Lançamento do livro
“Gestão em Saúde em Portugal
– Uma Década Perdida, da
autoria de Mário Jorge Carvalho
Outros Eventos:
13 Abr Homenagem ao
Professor Daniel Serrão

15 Abr Assembleia
Regional Ordinária
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
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
01 a 21 Mar Exposição de
Pintura de Ana Paula Robles
25 Mar a 14 Abr Exposição
de Pintura e Escultura
de Rosa Pereira

Exposição de Adelino Ângelo
Centro de Cultura e
Congressos, 13 - 20 Abril.
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VAI ACONTECER
REUNIÕES CIENTíFICAS
18 AbR Sessão Clínica
20 AbR Reunião do Clube
de Portugal Alumni UB
– Jornada Literária
26 AbR Comissão InterHospitalar de Pediatria do
Norte – Casos Clínicos

24 Mai Comissão InterHospitalar de Pediatria do
Norte – Casos Clínicos

31 Mai a 21 Jun V Exposição Arte
Fotográfica. Inauguração: dia 31.
Sessão de Encerramento: dia 21.

30 Jun Concerto
didático-pedagógico pela
Orquestra do Norte

25 Mai Assembleia do Colégio
de Medicina Geral e Familiar

09 Jun V Workshop
de Fotografia

Outros Eventos:

31 Mai Reunião “Health
Economics”

Concertos e Cinema:

30 AbR Assembleia Geral do
Grupo de Infecção e Sepsis

07 Jun Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar

09 Mai Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER

16 Mai Reunião
Científica no âmbito da
DMI (Degenerescência
Macular da Idade)
17 Mai 1.º Encontro de
Imunoalergologia com Médicos
de Medicina Geral e Familiar

12 Abr 3.º Ciclo de Jazz
– Wayne Shorter
26 Abr 3.º Ciclo de
Jazz – Blue Note
10 Mai 3.º Ciclo de Jazz
– Charlie Parker

Exposições:

07 Jun 3.º Ciclo de
Jazz – Cole Porter

13 a 20 Abr Exposição de Pintura
do Mestre Adelino Ângelo

14 Jun 3.º Ciclo de
Jazz – Lee Morgan

03 a 24 Mai XI Exposição Arte
Médica. Inauguração: dia 03.
Sessão de Encerramento: dia 24.

16 Jun Concerto
didático-pedagógico pela
Orquestra do Norte

18 Jun Dia do Médico com
homenagem aos médicos com
25 e 50 anos de inscrição na OM
23 Jun Festa de S. João
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Benefícios Sociais

Benefícios Sociais acordados com a SRNOM

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

Grupo de Hotéis BELVER

Porto • Curia • Lisboa
Tel. 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*
( 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*
AUTOMÓVEIS

Europcar

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

RÓTOR

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

Porto Editora

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

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.

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.
desconto de 10 % na compra de blocos de
aulas de equitação.

