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Médico com extensa obra
literária, Armando Pinheiro foi
homenageado por centenas de
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A união dos Médicos e a
defesa dos valores essenciais
da Medicina e da Saúde

editorial

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

A Lista A candidata aos corpos gerentes da SRNOM
para o triénio 2014-2016 foi eleita num processo
eleitoral que contou com a participação de cerca de
3500 médicos. O nível de mobilização verificado
através do voto por correspondência, com cerca de
três mil eleitores registados até ao dia anterior ao da
votação presencial, foi um indicador positivo de um
resultado que superou claramente a votação verificada nas anteriores eleições. Desta forma, a SRNOM
vê reforçada a sua posição enquanto provedora de
uma Medicina humanizada, ao serviço dos doentes
e de um sistema de saúde acessível a todos os cidadãos, independentemente da sua condição socioeconómica. É com legitimidade acrescida que os seus
órgãos sociais assumem agora a tarefa de lutar empenhadamente pela dignificação da classe profissional
que representam e pela renovação do compromisso
com os valores essenciais da Medicina que todos escolhemos quando decidimos ser médicos.
Comparando os resultados obtidos no Norte pela
Lista A (lista única) nestas eleições (2014-2016) com
os das eleições anteriores (2011-2013), verificamos
que agora votaram mais 932 médicos e a lista obteve
mais 1116 votos, tendo sido eleita com 90,5% dos
votos expressos.
Os resultados globais permitem-nos retirar as seguintes conclusões: a percentagem de médicos que participaram nas eleições continua a ser baixa; a nossa
lista obteve um número de votos, tanto em termos
absolutos como percentuais, significativamente superior ao obtido nas últimas eleições; a nível nacional a nossa lista foi a mais votada, quer em número
absoluto quer em percentagem de votos expressos;
quando comparada com outras candidaturas únicas
(Bastonário), o nível de abstenção e de votos nulos
foi semelhante, assim como foi semelhante também a
percentagem de votos expressos.
Aproveito esta oportunidade para mais uma vez
transmitir um agradecimento especial a todos aqueles que colaboraram no projecto da nossa candidatura e deram o seu contributo para este acto eleitoral.

Não posso deixar também de formular um voto de
saudação a todos os órgãos nacionais, regionais e distritais eleitos.
Uma análise mais distanciada ao último acto eleitoral da Ordem dos Médicos permite concluir que o
proverbial alheamento de muitos colegas para com
a instituição que os representa – não obstante as significativas melhorias registadas – continua a ser uma
realidade. Realidade essa que deve merecer, da parte
de todos médicos e de todos os dirigentes da Ordem,
uma profunda reflexão. Se as razões que justificam
este divórcio poderão ser objectivas e compreensíveis
nuns casos, noutros parecem ser mais complexas e
difíceis de entender.
Vivemos um período particularmente exigente no
nosso País, decorrente dos compromissos firmados
no âmbito do acordo de assistência financeira. Por
imposição externa, e em alguns casos por opção política interna, assistimos a uma fortíssima retracção
do investimento público no chamado sector social
do Estado, sendo que o Serviço Nacional de Saúde
(SNS) tem sido particularmente penalizado, com cortes profundos nas despesas de funcionamento. Como
era previsível, assistimos agora aos resultados deste
modelo político de cortes “custe o que custar” aplicado ao sector assistencial: casos insólitos e graves
deficiências no acesso dos doentes ao SNS, comprometimento da qualidade dos cuidados de saúde e um
crescente clima de crispação entre a tutela e os profissionais, da inteira responsabilidade de quem tem a
missão de governar a Saúde em Portugal.
Não desmerecendo as restantes profissões do sector
da Saúde, detenho-me sobre os médicos e a forma
como têm sido particularmente acossados neste contexto, através de um conjunto de decisões políticas
que visam diminuir o seu papel no sistema e proletarizar a sua actividade. Todos nos recordamos do
inaceitável concurso para a prestação de trabalho médico através de empresas de recrutamento que esteve
na génese da Greve Nacional de Médicos de 2012. A
este episódio têm sido acrescentadas muitas outras
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“iniciativas”: o intermitente debate sobre a separação
entre o sector público e privado, sem serem ponderadas todas as consequências de tal opção; a prescrição
por DCI e consequente violação do acto médico e da
relação de confiança médico-doente; o racionamento
terapêutico, que tem limitado a disponibilidade de medicamentos inovadores e outras terapêuticas em algumas unidades de saúde; os cortes brutais e cegos em
horas extraordinárias, sem o devido e necessário equilíbrio; as inaceitáveis regras para o licenciamento de
unidades privadas de saúde, na tentativa de extinguir
os pequenos consultórios e clínicas médicas (e consequentemente a Medicina de proximidade e a liberdade
de escolha dos doentes); a desumanização progressiva
da relação médico-doente através da imposição de várias medidas burocráticas e da excessiva e complexa
informatização de todo o sistema; a manutenção da
violação permanente das capacidades formativas dos
cursos de Medicina com a formação de um número
excessivo de licenciados para as necessidades reais de
Portugal; e muitas outras, que no final têm resultado
numa elevada taxa de emigração de médicos e num
ambiente de dúvidas e receios sem paralelo na história
recente do nosso País.
Há ainda um lado B nesta matéria: alguns meios de
comunicação social têm fomentado a desqualificação
pública dos médicos à boleia do mito dos “conflitos de
interesse” – algo que existe em muitos outros sectores
de actividade, alguns dos quais com excepcional importância económica e política –, ou a condenação sumária de casos reportados como de “erro médico”. Independentemente das más-práticas pontuais que possam existir na nossa profissão, como acontece em todas
as outras, ninguém pode deixar de notar a insistência
neste tipo de notícias, que parecem nalguns casos servir outros interesses, desacreditando o importantíssimo
papel que os médicos desempenham na comunidade.
Esta é uma realidade reconhecida pela maior parte dos
colegas. Basta consultar as redes sociais e alguns fóruns
especializados na nossa profissão para se perceber o inconformismo generalizado na classe, agastada com o
permanente clima de desconfiança e estigmatização na
opinião pública. Formal e informalmente, também vamos tomando conhecimento desse descontentamento.
Em abstracto, este ambiente tenso que actualmente
envolve o exercício da Medicina seria o contexto ideal
para desencadear uma inequívoca e consequente aproximação dos médicos. Desde logo através de uma nova
atitude, mais presente e colaborante, junto das instituições que representam a classe, encontrando soluções colectivas para os problemas que dizem respeito
a todos. Uma mobilização que rompesse a fronteira do
mundo virtual.

A participação eleitoral registada a 12 de Dezembro
último obriga-nos a reflectir sobre esta realidade e,
muito possivelmente, a ter de alterar alguns aspectos
no nosso modelo de actuação por forma a tornar a instituição mais representativa e mais próxima daqueles
a quem, no essencial, se dirige. Para isso, é necessário
que a Ordem seja mais aberta às diferentes solicitações
dos médicos e dos doentes e que seja cada vez mais
uma instituição credível, confiável e eficiente.
Para estimular esta conciliação é essencial que os órgãos de proximidade da Ordem, distritos médicos e
órgãos regionais, promovam visitas regulares aos colegas nos respectivos locais de trabalho. É fundamental
conhecer a realidade no terreno e ajudar a resolver os
problemas que os médicos e os doentes diariamente
enfrentam.
A Ordem dos Médicos deve também estar disponível
para acolher as informações, críticas e sugestões dos
seus associados. Nesse sentido, é indispensável que
exista um gabinete de atendimento personalizado, tendencialmente realizado por médicos, que permita aos
colegas ter um contacto directo e privilegiado com a
instituição e, ao mesmo tempo, ter um interlocutor capaz de encaminhar correctamente qualquer informação, opinião, sugestão ou crítica.
A Ordem, e no caso particular a Secção Regional do
Norte, está disponível e preparada para estimular uma
maior participação dos médicos no dia-a-dia da instituição e fornecer o apoio necessário para que continuem a exercer a sua profissão de acordo com as boas
práticas e a melhor evidência científica, no respeito
absoluto pela Ética e pela Deontologia. Nesta perspectiva, é essencial que os médicos vejam nesta ponte um
percurso com dois sentidos: se a instituição tem de
procurar estar mais próxima de todos os médicos, os
médicos devem também procurar estar mais próximos
da instituição.
Na actual conjuntura, o papel do médico enquanto
profissional qualificado e provido de capacidade crítica
já não se pode limitar apenas à prestação de cuidados
de Saúde. Tem de estar disponível para ir mais além e
reivindicar um papel activo na preservação das conquistas sociais da nossa Democracia. Só dessa forma
será possível continuar a defender de forma justa e
equilibrada a dignidade das pessoas e o seu direito ao
acesso a cuidados de saúde qualificados.
No que de mim depende, estou seguro de que a Ordem saberá cumprir a sua missão e estar à altura das
exigências que lhe forem colocadas, encontrando nas
nossas diferenças aquilo que nos une.
Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

em destaque: eleições - triénio 2014/2016

Eleições na Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
triénio 2014-2016

Lista A
eleita com
90,5% dos
votos

A

pós o apuramento final dos resultados confirmou-se a expectativa de que a abstenção
seria menor do que em actos eleitorais anteriores, nomeadamente o de 2010. Os 3425 médicos que exerceram o seu direito de voto na região
Norte – cerca de 22% de
todo o universo eleitoral – representaram um
acréscimo de 932 eleitores face ao sufrágio
anterior, apesar de ter
sido apresentada apenas uma lista candidata,
a Lista A, e de se tratar
de uma candidatura de
continuidade do mandato anterior.
A Lista A, única concorO escrutínio realizado
rente aos órgãos regionais,
na noite de 12 de Deobteve, para o Conselho
zembro trouxe outros
dados significativos: a
Regional, 90,5% dos votos
lista única, liderada por
expressos no dia 12 de DeMiguel Guimarães, canzembro. O crescimento
didato ao Conselho Regional do Norte (CRN),
superior a 1100 votantes
mereceu a aprovação
relativamente às eleições
de 3100 eleitores, mais
anteriores foi considerado
1116 do que na votação
anterior. Este número
pela candidatura como
correspondeu a 90,5%
um sinal positivo e um esdos votos, o que colocou
tímulo para “não desistir
a Lista A como a candidatura mais votada das
de lutar pelo futuro da Metrês Secções Regionais
dicina”.
da OM, com uma votação praticamente idêntica à do também reeleito Bastonário da Ordem dos
Médicos, José Manuel Silva.
Reconduzido como presidente do CRN, Miguel
Guimarães fez uma avaliação positiva do resultado
e felicitou todos os membros da Lista A e todos os
médicos que participaram no acto eleitoral. “Agradeço a dedicação e o trabalho realizado, assim como
a confiança que milhares de médicos depositaram
em nós”, acrescentou, não deixando de ressalvar
que o nível de participação “continua a ser baixo”
e, apesar de existirem “algumas explicações objectivas”, são “manifestamente insuficientes para
explicar esse facto”.
Apontando para o próximo mandato, o dirigente
considerou que o CRN “tem a missão de contribuir de forma decisiva para uma Ordem dos Médicos diferente, mais consequente e mais próxima
de todos os médicos”. “Pela defesa da Medicina que
escolhemos quando decidimos ser Médicos, temos
todos o dever de continuar a defender os médicos
e os doentes e não desistir de lutar pelo futuro da
Medicina e dos jovens médicos, e pela solidariedade
interpares”, concluiu.
Texto Nelson Soares
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Órgãos Distritais
À semelhança dos órgãos regionais
da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, também os
órgãos distritais tiveram uma lista
única como candidata.
No Distrito Médico do Porto, António Sarmento foi eleito presidente do Conselho Distrital com
um total de 2289 votos (90,8%
dos votantes), correspondentes a
20,2% do universo eleitoral. Em
Braga, a nova presidente do Conselho Distrital, Anabela Correia,
foi eleita com 407 votos (86% dos
votantes), 17,4% dos médicos inscritos naquele distrito médico.
Em Viana do Castelo, Nelson Rodrigues, no Conselho Distrital,
foi reeleito com 177 votos (92,7%
dos votantes), correspondentes
a 24,7% dos médicos locais. Em
Vila Real, Margarida Faria foi reconduzida no cargo de presidente
do Conselho Distrital com 143 votos (88,3% dos votantes), 22,4%
do universo eleitoral. Por último,
no Distrito Médico de Bragança,
Marcelino Silva, no Conselho Distrital, foi igualmente reeleito, no caso com 69 votos
(94,5% dos votantes), representando 22,5% do total
de médicos inscritos naquele distrito médico. n

LISTA A – ÓRGÃOS REGIONAIS
N.º de
Mesa da
Votantes Assembleia
Porto
2525
2323
Braga
473
424
Bragança
73
70
Viana
192
178
Vila Real
162
149
TOTAL
3425
3144
LISTA A – ÓRGÃOS DISTRITAIS
N.º de
Mesa da
Votantes Assembleia
Porto
2522
2312
Braga
473
413
Bragança
73
69
Viana
191
181
Vila Real
162
144
TOTAL
3421
3119

Conselho
Regional
2288
423
68
174
147
3100

Conselho
Fiscal
2282
419
68
173
146
3088

Conselho
Distrital
2289
407
69
177
143
3085

Conselho
Disciplinar
2277
419
69
172
146
3083

Membros
Consultivos
2274
410
68
177
141
3070

BASTONÁRIO – [Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos]
N.º de
Votantes
José Manuel Silva
Porto
2534
2326
Braga
473
447
Bragança
73
72
Viana
192
178
Vila Real
162
153
TOTAL
3434
3176

tomada de posse

em destaque: eleições - triénio 2014/2016

Alternativas
e visão
própria
no novo
mandato
Dezenas de dirigentes, divididos
por 26 órgãos executivos e

consultivos, foram investidos na
cerimónia de tomada de posse

dos órgãos distritais do Distrito
Médico do Porto, dos órgãos

regionais da Secção Regional

do Norte do Norte da Ordem dos

Médicos (SRNOM) e do bastonário

da Ordem dos Médicos (OM) para o
triénio 2014-2016, que contou com

a presença de mais de 500 pessoas.
Nos discursos que marcaram o

início desta nova etapa na vida

da instituição, José Manuel Silva
justificou a sua tomada de posse

no Porto como sinal de “unidade”
e para sublinhar o “trabalho

SRNOM, e contestou a ideia de que

não existem alternativas à política
que está a ser seguida. Miguel

Guimarães, reconduzido enquanto
líder da SRNOM, defendeu uma
OM capaz de apresentar uma

proposta própria para a reforma
do Sistema de Saúde.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

excepcional” desenvolvido pela

Triénio 2014-2016
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N

o dia 10 de Janeiro de 2014 ouviram-se
apelos a uma alternativa que tem de existir
sempre, a uma Ordem dos Médicos mais
pró-activa e com voz própria na Saúde, mas também à recuperação dos valores éticos e humanos da
Medicina, à semelhança de um dos princípios que
marcaram a campanha eleitoral: “Pela Medicina que
escolhemos quando decidimos ser médicos”.
Após o momento musical que iniciou o evento, protagonizado por um Quarteto de Cordas que interpretou a obra “Quarteto Americano” de Antonín Dvorák, seguiu-se a cerimónia protocolar de
tomada posse para o triénio 2014-2016. José Manuel Silva foi o primeiro a ser investido para um
segundo mandato enquanto bastonário da Ordem
dos Médicos. Posteriormente foram empossados os
Órgãos Regionais da Secção
Regional do Norte – Mesa
da Assembleia Regional do
Norte, Conselho Regional
do Norte (CRN), Conselho
Fiscal e Conselho Disciplinar – tendo Miguel Guimarães sido reconduzido como
líder da SRNOM. Por último,
foram empossados os dirigentes do Distrito Médico do
Porto: Mesa da Assembleia
Distrital, Conselho Distrital
e Membros Consultivos ao
Conselho Regional. António
Sarmento tomou posse como
líder do órgão executivo
distrital.
Francisco George, Director-Geral da Saúde foi o primeiro orador da noite. Em
representação do ministro
Paulo Macedo, o dirigente
leu a missiva que o governante dirigiu à Ordem dos
Médicos, onde este expressava votos de “diálogo e
confiança mútua” para o
próximo mandato. Macedo
considerou “estrutural” o
papel da Ordem “no debate
e melhoria do Sistema Nacional de Saúde português e
em especial do SNS”, reforçando que “os desafios que
temos pela frente são por demais importantes para que
não exista um encontro de
posições desapaixonado que
permita avanços estruturais”.
O ministro destacou vários domínios da política de
saúde que merecem atenção
particular, entre elas a sustentabilidade, a transparência, a formação e a inovação.

Neste último “desafio”, Paulo Macedo anunciou
uma novidade: “Foi ontem [9 de Janeiro] assinado
um acordo histórico com uma empresa da indústria farmacêutica em Portugal. Um acordo que faz
depender o financiamento de um tratamento dos
resultados do mesmo. Uma mudança que terá enormes implicações
para a entrada da
“O Ministério da
Saúde quer a Ordem inovação em Portugal. O Estado
dos Médicos no seu
passa a financiar
conjunto e todos
outcomes e resultados, de forma
os médicos como
negociada, com
parceiros activos
a poupança de
da mudança. Uma
vários milhões
mudança de de euros para o
acordo com Estado, fruto de
a realidade e uma negociação
habitual
necessidades pouco
junto da indúsconcretas
tria, para quem o
do País”
Estado funciona,
como regra, como
Paulo Macedo
‘price taker’”. O
governante acrescentou, a este propósito, que “nunca irá
confundir novidade com inovação” em
matéria de política do medicamento.
Por fim, Paulo Macedo acrescentou
à lista de prioridades a excelência e a
qualidade, bem como a prevenção e
educação para a Saúde, convocando os
profissionais a participar nas reformas
do sector. “O Ministério da Saúde quer
a Ordem dos Médicos no seu conjunto e
todos os médicos como parceiros activos
da mudança. Uma mudança que se quer
coerente e sustentada de acordo com a
realidade e necessidades concretas do
País, que não seja assente apenas em
ideologias. Baseada exclusivamente no
interesse dos doentes e do país. Porque
os portugueses não entenderão todos
aqueles que queiram utilizar o supremo
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valor da saúde para os outros projetos que não os
que conduzam à melhoria da saúde e ao combate
à doença”.
No momento em tomou posse como novo líder do
Conselho Distrital do Porto, António Sarmento elogiou Miguel Guimarães pelo “mandato consensual”
e mostrou-se disponível para promover o contacto
entre os médicos e as estruturas dirigentes, através
da realização de eventos científicos e culturais, bem
como para apresentar propostas que “contribuam
para a melhoria da qualidade”. “A qualidade vai
muito além da competência técnica. É uma condição sine qua non para exercer Medicina, mas ser-se
médico é muito mais que isso”, acrescentou.
O professor catedrático da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto aproveitou a oportunidade para partilhar um editorial de Michael Flynn,
no American Journal of Surgery, com uma crítica
objectiva ao paradigma economicista da Saúde. Dizia o autor americano que “tradicionalmente defensores do bem-estar dos doentes, agora somos
chamados a representar interesses cuja principal
motivação é o lucro, independentemente das consequências para a prestação dos cuidados de saúde”.
O editorial deu origem a um movimento internacional em defesa das virtudes essenciais da prática
médica: a primazia da beneficência, a autonomia
do doente e a justiça social. “Quando leio este documento revejo-me na Medicina
que eu e, penso, todos nós ideali“Revejo-me na
zámos quando decidimos ser méMedicina que
dicos. E esta Medicina é a, meu
ver, única, verdadeira, universal e
eu e todos nós
independente das gerações. É esta
idealizámos
a Medicina que vale a pena dequando decidimos
fender, em nome dos doentes, da
ser médicos. E
nossa profissão, da nossa honra e
da nossa consciência”, concluiu
esta medicina é a,
António Sarmento.

meu ver, única,
verdadeira,
universal e
independente das
gerações”.

Ordem pró-activa

No início de um novo mandato
como presidente do Conselho
Regional do Norte, Miguel Guimarães fez questão de recordar a
António Sarmento
memória de dois colegas recentemente falecidos, Albino Aroso e
Amadeu Campos Costa. “Quero
deixar aqui expresso o testemunho da minha profunda admiração por estes homens e médicos de excepção, que
prestaram um valioso contributo à nossa Medicina
e à nossa Saúde. O seu contributo fica gravado na
nossa memória individual e colectiva”, assinalou.
Reeleito com 90,5% dos votos no escrutínio de 12
de Dezembro, o dirigente fez um balanço positivo
da campanha eleitoral, que considerou “clara, objectiva e que teve como princípio fundamental a
discussão aberta dos problemas”. Apesar de ter assinalado que a sua lista obteve um número absoluto
de votos e uma percentagem “muito superior ao
obtido nas últimas eleições”, assim como o facto de
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“Temos a missão
de não desistir de
lutar pela Medicina
em que acreditamos,
pelo futuro dos
jovens médicos e
pela solidariedade
interpares. A Ordem
tem que ser o
expoente máximo
da defesa da ética
e da qualidade
do exercício da
medicina”
Miguel Guimarães

ter sido a lista mais votada a nível nacional, Miguel
Guimarães não escondeu algum desalento quanto
à participação eleitoral: “A percentagem de médicos
que participaram nas eleições continua a ser baixa.
Há algumas explicações objectivas para isso, mas
insuficientes”.
Após uma avaliação do trabalho realizado entre
2011 e 2013, que caracterizou como “provavelmente o mandato mais produtivo e eficiente da Secção Regional do Norte”, o presidente deixou um
agradecimento aos colegas do Conselho Regional
pelo “valioso contributo” prestado e antecipou novos objectivos para o triénio que se inicia. “Temos
agora a missão de não desistir de lutar pela Medicina em que acreditamos, pelo futuro dos jovens
médicos e pela solidariedade interpares”, antecipou,

acrescentando que “a Ordem tem que ser o expoente máximo da defesa da ética e da qualidade do
exercício da medicina”. “Temos a obrigação de contribuir activamente para a reforma de todo o sistema”, acrescentou.
O contributo da Ordem dos Médicos para uma mudança estrutural no sector foi, de resto, o principal
elemento do discurso de Miguel Guimarães. O dirigente manifestou-se disponível para “contribuir
para uma Ordem mais proactiva, que marque a
agenda da política”, propondo que seja apresentada
publicamente “a sua proposta de reforma do Sistema Nacional de Saúde”, à semelhança da iniciativa
do Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos apesentado no passado mês de Setembro. “Uma proposta que respeite os princípios fundadores do SNS,
que centre o sistema no cidadão e na qualidade dos
cuidados de saúde e que organize e valorize as pessoas e os recursos financeiros no sentido de obter
melhores resultados e combater com maior eficácia
os desperdícios existentes”, sintetizou de seguida o
dirigente.
Mais em pormenor, Miguel Guimarães insistiu que
um conceito de reforma proposto pela Ordem dos
Médicos deve “fortalecer a relação médico-doente”,
“definir regras e princípios de boas práticas médicas a que devem obedecer todas as unidades de
saúde, públicas e privadas”, preservar “a dignidade
das consultas médicas, estabelecendo o tempo adequado à interacção médico-doente” e preservar “a
essência de uma medicina mais humanizada”. O
dirigente acrescentou, por fim, que a proposta deve
estabelecer “as condições físicas, técnicas e humanas adequadas para que o exercício da medicina
possa ter níveis de qualidade referenciáveis.”
A aproximação à comunidade médica foi outras das
intenções apresentadas pelo presidente do CRN,
considerando “essencial que a Ordem, através dos
seus órgãos regionais e distritais, visite mais os médicos nos seus locais de trabalho”, bem como “que
os médicos visitem mais a sua Ordem”. “A participação activa dos Presidentes dos Conselhos Distritais
nas reuniões do Conselho Regional e a descentralização de algumas actividades da SRN vão reforçar o
papel e as funções dos Conselhos Distritais”, sugeriu a este propósito.
A formação médica pré e pós-graduada, assim como
a formação contínua, o papel das carreiras médicas
e a crítica aos concursos fechados para especialistas
mereceram também uma referência no discurso do
dirigente, que concluiu as propostas para o triénio
2014-2016 com o reforço da componente disciplinar da Ordem, um assunto que ganhou contornos polémicos no final do ano. Miguel Guimarães
defende que a OM deve “dar um exemplo ao país,
tendo uma justiça em que as pessoas confiem e em
que os médicos tenham o mesmo tratamento que
os outros cidadãos”. “É imperativo que os médicos continuem a cumprir o seu dever de proteger
a qualidade de vida e preservar a dignidade do ser
humano, respeitando as boas práticas médicas, a
Ética e o Código Deontológico”, concluiu.
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convicto que a Ordem dos Médicos reconstruiu a
sua imagem de unidade, alicerçada na diversidade,
recuperou o reconhecimento público e dos doentes,
readquiriu a sua dignidade e prestígio, conquistou
o respeito dos parceiros da Saúde e dos responsáveis políticos”, aprofundou, antecipando um “futuro
com mais confiança do que o passado”.
José Manuel Silva convocou os médicos para os
“inesgotáveis desafios que se colocam” no futuro
próximo, recordando que a OM não tem “a obrigação e os meios para fazer tudo sozinha” e o resultado do seu trabalho é “o somatório de todas as
contribuições”. Neste sentido, o bastonário recuperou temas polémicos que marcam a actualidade
da profissão médica e do sector da Saúde, como a
proletarização, o comprometimento da qualidade,
as exageradas taxas de ocupação dos serviços, o
crescimento das listas de espera, entre outros, para
chegar à conclusão de que “para além da voracidade
dos cortes permanentes na Saúde, não há neste
momento em Portugal um programa explícito de
Saúde”.
Reforçando o tom, José Manuel Silva lembrou que
“alguns insistem na ausência de alternativas”, na
obrigatoriedade “de cortar a fundo”, e no “racionamento inevitável”. Para o bastonário, no entanto,
“há sempre alternativas”, citando o exemplo da
Islândia como um país que “mostrou às potências europeias como a soberania popular ainda é
a verdadeira força da mudança”. “Saindo às ruas,
os seus cidadãos lutaram pelos seus direitos e por
se fazerem ouvir, negando-se a aceitar as decisões
governamentais. Criaram toda uma nova forma
de enfrentar a vida e a política”, acrescentou, concluindo que, enquanto alguns países
“aumentam exponencialmente a sua
“Alguns insistem
dívida e a taxa de desemprego, a Islânna ausência de
dia vive tempos de crescimento e de
alternativas, que é
recuperação num clima de satisfação
obrigatório cortar
social e sem austeridade”.
Citando Camões – “Todo o mundo é
a fundo, que o
composto de mudança, tomando semracionamento
pre novas qualidades” – o bastonário
é inevitável.
assegurou que na Saúde também há
Bastonário como
Mas há sempre
decisões a tomar “para reduzir o dessinal de coesão
perdício e acabar com redundâncias,
alternativas!”
A cerimónia de tomada de
conflitos e inoperacionalidade”. Uma
José Manuel Silva
posse na Secção Regional do
delas, sugeriu, seria “promover a imeNorte da Ordem dos Médicos
diata fusão entre as ARS’s e a ACSS”.
ficou marcada pelo facto de o
Com “firme consciência de que há
bastonário ter optado por ser
alternativas reais e concretas” e que a
empossado no Porto. José Manuel Silva justificou
Ordem dos Médicos tem “autoridade moral e lea decisão afirmando que “Porto também é Portugal
gitimidade formal para defender os Médicos, os
e a Ordem dos Médicos vai de Bragança a Santa
Doentes e a Saúde”, José Manuel Silva mostrou-se
Cruz das Flores”. “Simultaneamente”, acrescentou,
disponível para o diálogo e a obtenção de soluções.
“pretendi transmitir uma mensagem de unidade e
“Como sempre esteve, a Ordem dos Médicos está
coesão”, reconhecendo também “o trabalho exceptotalmente disponível para trabalhar honestamente
cional desenvolvido pela SRNOM”.
com o Ministério da Saúde e produzir documenTerminando o primeiro mandato como líder da
tos que norteiem o futuro da Saúde em Portugal e
instituição, o dirigente acredita ter cumprido os
promovam as reformas necessárias para verdadeiobjectivos essenciais a que se propôs em 2010 e ter
ramente produzir ganhos em Saúde para a populadevolvido credibilidade ao lugar que ocupa. “Estou
ção”, concluiu. n
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órgãos regionais da
secção regional do norte
da ordem dos médicos
triénio 2014-2016
Mesa da Assembleia
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Secretários
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Alexandre Figueiredo
Carlos Magalhães
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Discurso do
Presidente do
CRNOM na
cerimónia de
Tomada de
Posse – Triénio
2014/2016
10 janeiro 2014

Na pessoa do representante
do Sr. Ministro da Saúde, o Dr.
Francisco George, cumprimento e dou as boas vindas a
todos os convidados institucionais presentes, que contribuem para dignificar
esta cerimónia. Na pessoa do Sr. Bastonário da
Ordem dos Médicos (OM), Prof. Doutor José Manuel Silva, cumprimento e dou as boas vindas a
todos os médicos, membros e ex-membros dos
corpos gerentes da OM (CGOM).
Felicito o nosso Bastonário pela reeleição e
desejo-lhe um novo mandato com sucesso, em
que continue a representar os médicos com dignidade, continue a ser firme na defesa dos doentes e dos princípios e valores fundamentais
subjacentes ao exercício da medicina, continue
a dialogar de forma inteligente com todos os
parceiros, continue a transmitir uma imagem
dos médicos que inspire respeito, confiança,
serenidade e lucidez perante as adversidades,
continue a respeitar o direito à diferença de opiniões e aceitar as decisões que melhor servem
os médicos e os doentes.
Uma palavra muito especial de agradecimento
ao nosso mandatário, Prof. Doutor António
Coimbra, por nos ter dado o seu apoio incondicional desde a primeira hora e pela honra da sua
presença entre nós.
Na pessoa do presidente do Conselho Regional
do Centro, Dr. Carlos Cortes, felicito todos os colegas eleitos para os CGSRC. Na pessoa do presidente do Conselho Regional do Sul, Dr. Jaime
Mendes, felicito todos os colegas eleitos para
os CGSRS.
•
Neste dia de tomada de posse e no início de
um novo mandato na SRNOM permitam-me,
antes de mais, recordar dois médicos notáveis
recentemente falecidos, referências essenciais
da medicina portuguesa e do norte do país: o
Dr. Albino Aroso e o Dr. Amadeu Campos Costa.
Foi sempre com grande dedicação e muita
honra que serviram a Medicina, a Saúde e os
Doentes em todos os lugares por onde caminharam a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua
forma de estar. Homens apaixonados pelo seu
trabalho e pela família, lutaram sempre com
inteligência, lucidez e empenho pela dignidade
das pessoas e pela qualidade dos cuidados de
saúde. Neste momento de dor para a medicina
portuguesa e, em especial, para as respectivas
famílias, quero deixar aqui expresso o testemunho da minha mais profunda admiração por
estes Homens e médicos de excepção, que prestaram um valioso contributo à nossa Medicina
e à nossa Saúde. O seu contributo fica gravado
na nossa memória individual e colectiva.
•
Está concluído o processo eleitoral para os corpos gerentes das três Secções Regionais e para o
Bastonário da OM.
O resultado obtido pela equipa que tive o privilégio de representar e liderar foi fruto de uma
campanha clara, objectiva e que teve como
princípio fundamental a discussão aberta dos
problemas que hoje se colocam aos médicos e
aos doentes. ‘Ouvir os médicos’ no seu local de
trabalho.

Os resultados, já publicados na revista da Ordem dos Médicos (ROM), permitem-nos retirar
as seguintes conclusões:
1. A percentagem de médicos do nosso universo
eleitoral que participaram nas eleições continua a ser baixa (e tem algumas explicações objectivas, mas insuficientes);
2. A nossa lista (lista única) obteve, desta vez,
um número absoluto de votos e uma percentagem de votos expressos (90.51%) muito superior
ao obtido nas últimas eleições;
3. Em termos nacionais, a nossa lista foi a mais
votada, tanto em número absoluto de votos
como em percentagem de votos expressos;
4. Quando comparada com outras candidaturas únicas (a do Bastonário), o nível de votos brancos e nulos foi semelhante, tal como
a percentagem de votos expressos. De resto, a
percentagem de votos brancos e nulos na SRN
foi semelhante ao que se verificou nas outras
Secções Regionais.
Nesta perspectiva, não posso deixar de felicitar
todos os membros da lista A e agradecer a dedicação e o trabalho realizado durante o curto
mas intenso período de campanha. Muito obrigado a todos pelo estímulo e empenho permanente em fazer cada vez melhor.
A actividade desenvolvida pela SRN durante o
triénio 2011-2013 deixou uma nova marca gravada no património institucional da OM, ao associar coragem e firmeza na defesa dos médicos
e dos doentes a uma organização optimizada,
traduzida em níveis elevados de eficácia e eficiência, e a transparência, expressa na clareza das
contas, no cumprimento dos orçamentos, na
planificação das actividades. Desta nova forma
de encarar o trabalho associativo resultou provavelmente o mandato mais produtivo e eficiente da SRN. O aumento no número de intervenções, documentos e pareceres produzidos foi
inequivocamente evidente e a diminuição de
custos uma realidade indesmentível. Os espaços da SRN nunca foram tão utilizados. Foram
realizadas dezenas de reuniões, com centenas
de médicos, em que foram debatidas questões
e apontadas soluções para vários problemas
socioprofissionais.
A actividade social e cultural cresceu em quantidade e qualidade, mantendo a matriz tradicional dos nossos eventos. Inauguraram-se dois
novos espaços na SRN, um no Porto e outro em
Viana do Castelo. A nossa aposta na solidariedade entre os médicos, e em particular entre
os médicos inscritos na nossa SR, deu passos
muito positivos que se irão consolidar num futuro muito próximo.
E não abdicamos de exercer de forma completa
as nossas funções de auto-regulação nas áreas
da formação médica, do exercício da medicina
e da ética e deontologia, traduzida no exercício
do poder disciplinar. Só assim é possível defender de forma plena a qualidade da medicina
e dos cuidados de saúde prestados aos nossos
doentes.
O nosso trabalho na liderança da SRN já é conhecido. O nosso património institucional
também. Quero, aliás, aproveitar este momento
para agradecer de forma especial a cada um dos
colegas que deram o seu valioso contributo a
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direito à dignidade de todos os seres humanos.
nível nacional, regional e distrital para a qualiNa Saúde têm sido muitas as medidas dedade do desempenho da SRN no mandato que
cretadas e aplicadas por este Governo. Umas
agora termina. De igual forma não posso deixar
presumivelmente necessárias, outras comde agradecer a qualidade do trabalho desenpletamente dispensáveis e incompreensíveis,
volvido por todos os colaboradores internos e
e algumas inaceitáveis pois constituem uma
externos da SRN, que demonstraram um nível
ameaça aos direitos dos doentes e à dignidade
elevado de eficácia e lealdade no desempenho
do exercício da profissão médica. Todas com o
das suas funções. A todos o meu muito obrigado
único intuito de diminuir os custos em saúde.
por contribuírem para marcarmos a diferença
A qualquer preço. De tal forma que a percenna nossa forma de ser e de estar.
tagem do PIB para a Saúde diminuiu consideA nova equipa que agora inicia funções alia a
ravelmente nos últimos anos. E o nosso PIB é,
experiência e a capacidade de trabalho à força,
como todos sabem, muito baixo. No Orçamento
irreverência e sentido de inovação da juventude
de Estado para 2014 a situação agrava-se ainda
e de quem aderiu ‘de novo’ a este projecto. Temais. A despesa pública anual per capita em
mos agora a missão de contribuir de forma deSaúde, em 2011, foi de 868.7 euros. Um dos valocisiva para uma OM mais consequente e mais
res mais baixos da Europa.
próxima de todos os médicos, de continuar a
De resto, o desinvestimento na área da Saúde
defender os médicos e os doentes, de não desisé preocupante, como é atestado pelo recente
tir de lutar pela Medicina em que acreditamos,
relatório da OCDE ‘Health at a Glance 2013’ ou
pelo futuro dos jovens médicos e pela solidariepelas preocupações recentemente reveladas
dade interpares. Só assim é possível defender
pela OMS relativamente aos cuidados de saúde
o direito dos doentes ao acesso a cuidados de
primários em Portugal. Por outro lado, reforsaúde qualificados e unir os Médicos.
mas de fundo que permitam dotar todo o sisTal como aconteceu nos últimos três anos,
tema de mais equidade, rigor, responsabilidade,
nunca deixaremos de assumir posições clatransparência e qualidade, e
ras em matérias essenciais para
diminuir os custos de forma
o dia-a-dia dos médicos e para a
Queremos
sustentada, não foram até ao
saúde dos portugueses, e vamos
momento apresentadas ou
aprofundá-las em sede do CNE. contribuir para
O estado da Saúde
Esta actividade, que se quer firme
uma Ordem mais discutidas.
merece de todos nós, médicos
e consequente, terá que continuar
e potenciais doentes, uma rea ter como base estudos bem di- proactiva, que
reccionados e de cariz científico,
marque a agenda flexão cuidada e consequente.
Não podemos nem devemos
que suportem a credibilidade dos
aceitar que, de forma reitenossos pareceres e das nossas da política de
rada, se pretenda desqualifiposições. A Ordem tem que ser o saúde com a
car os médicos e desumanizar
expoente máximo da defesa da
a relação médico-doente.
ética e da qualidade do exercício apresentação
Remunerações inaceitáveis,
da medicina. Queremos continuar de propostas
separação entre sectores púa dar o nosso contributo para uma
concretas
blico e privado sem a devida
Ordem mais coesa, mais dinâponderação e compensação,
mica, mais próxima dos médicos em questões
conflitos de interesse especíe dos doentes, mais interventiva
fundamentais…
ficos para médicos, prescrição
e, sobretudo, mais proactiva. Este
por DCI, violação de compeé o compromisso que definimos
tências profissionais, condenação pública de
em campanha e que entendemos renovar após
médicos sem qualquer julgamento prévio, raa eleição. Continuaremos a respeitar o direito à
cionamento de terapêuticas, concursos públicos
diferença de opiniões no seio da comunidade
fechados com normas inconstitucionais, taxas
médica e da Ordem dos Médicos, e a aceitar as
moderadoras desajustadas, condições de tradecisões que melhor servem os médicos e os
balho inapropriadas, regras de licenciamento
doentes.
de unidades privadas de saúde aberrantes,
A situação de crise que o nosso país e a Europa
modelo/regime de Convenções injusto e deseatravessam centra-se, nas suas raízes mais proquilibrado, critérios e indicadores de avaliação
fundas, nos valores e princípios que servem de
da qualidade e competência incompreensíveis,
alicerces à nossa própria democracia. A falta de
modos de financiamento de unidades de saúde
respeito pela educação e pela justiça social tem
injustos, financiamento per capita desigual nas
aqui um papel nuclear, pois esteve subjacente
várias regiões do país e sem qualquer respeito
a muitas das aberrações que atingiram a nossa
pela Constituição Portuguesa e pelas mais elesociedade nos últimos 30 anos. Só assim foi posmentares regras do Estado de Direito. Enfim, são
sível que princípios económicos e financeiros
muitas as questões que devem merecer a nossa
sem base estrutural sólida pudessem ter tido
atenção e reflexão profunda e nos devem unir
sucesso sem contraditório forte durante todo
em torno do essencial na defesa da Medicina
este tempo. Temos agora todos a obrigação de
que escolhemos quando decidimos ser Médicos.
contribuir activamente para a reforma de todo
Aliar à competência técnica a competência huo sistema. O nosso papel já não pode centrarmana, tratar da pessoa e não apenas tratar os
-se apenas nas questões da Saúde. Temos que ir
sintomas e as doenças, e acompanhar os doenmais além, para preservar as grandes conquistes até ao fim, com respeito pela sua dignidade,
tas sociais da nossa Democracia. Só assim posão linhas mestras que não devemos ignorar.
demos defender de forma justa e equilibrada o

De resto é essencial entender ‘Onde Falham os
Médicos’. O que os médicos não sabem, o que
não dizem aos doentes e como a verdade pode
fortalecer a relação médico-doente.
Sondagens realizadas recentemente entre os
doentes demonstram que estes sentem a falta
de tempo, de comunicação e de um contacto
de qualidade com o seu médico. Por outro lado,
sondagens efectuadas entre os médicos mostram que estes sentem um distanciamento
crescente e incómodo em relação aos doentes.
A nossa proposta de trabalho centra-se em 11
temas e 59 pontos, e foi publicada na ROM, distribuída a todos os médicos do norte e está disponível no site da SRN.
Neste momento de reflexão não posso deixar
de salientar algumas questões, propostas e
orientações que me parecem essenciais para
preservar a qualidade da medicina portuguesa,
defender o direito dos doentes ao acesso à saúde
e restituir a dignidade aos médicos como pessoas e profissionais de saúde.
1. Queremos contribuir para uma Ordem mais
proactiva, que marque a agenda da política da
Saúde com a apresentação de propostas concretas em questões fundamentais como aconteceu
com o ‘Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional de Saúde’, e que veio
reforçar a nossa posição na defesa do respeito
absoluto pela equivalência das capacidades
formativas dos cursos de Medicina existentes com as capacidades formativas das várias
unidades de saúde portuguesas para formar
especialistas.
Nesta medida e no mesmo sentido, é prioritário
que a Ordem apresente publicamente e às entidades oficiais competentes uma proposta, a
sua proposta, de reforma do Sistema Nacional
de Saúde.
Uma proposta que respeite os princípios fundadores do SNS, que centre o sistema no cidadão e
na qualidade dos cuidados de saúde e que organize e valorize as pessoas e os recursos financeiros no sentido de obter melhores resultados
e combater com maior eficácia os desperdícios
existentes.
Uma proposta que fortaleça a relação médico-doente. Que defina regras e princípios de boas
práticas médicas a que devem obedecer todas
as unidades de saúde, públicas e privadas.
Uma proposta que preserve a dignidade das
consultas médicas, que estabeleça o tempo
adequado à interacção médico-doente, que preserve a essência de uma medicina mais humanizada, que salvaguarde os direitos dos doentes,
que faça respeitar as condições de trabalho e os
tempos para a realização de exames complementares de diagnóstico, que considere o tempo
necessário para formação médica contínua, que
inclua os tempos adequados para o ensino médico aos estudantes de medicina, aos internos
do ano comum, aos internos de especialidade.
Uma proposta que estabeleça as condições físicas, técnicas e humanas adequadas para que o
exercício da medicina possa ter níveis de qualidade referenciáveis.
Uma proposta que defina claramente a massa
crítica necessária para a constituição de unidades e serviços, que inclua indicadores e
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respectivos critérios de qualidade por patologia
e especialidade, que estabeleça a existência de
centros de referência para determinadas doenças, que defina a experiência anual necessária para a realização de determinados tipos
de cirurgias, que estabeleça em definitivo as
necessidades de médicos para todas as especialidades em termos de número de especialistas
por mil habitantes, que defina de forma clara a
relação entre os cuidados de saúde primários, as
diferentes unidades hospitalares, os cuidados
continuados e os cuidados paliativos.
Uma proposta que inclua um código de nomenclatura e valor relativo de actos médicos actualizado, que permita avaliar de forma justa a
complexidade relativa dos actos médicos.
Uma proposta que promova a Governação Clínica no sistema nacional de saúde.
Uma proposta que defina com rigor a qualidade
do exercício da profissão médica e a experiência, resultados e necessidades essenciais exigíveis à actividade dos diferentes serviços de
saúde e dos centros de referência.
Uma proposta que inclua a promoção da qualidade da saúde dos cidadãos, a prevenção da
doença e a promoção do envelhecimento activo.
Uma proposta que inclua uma reforma objectiva, séria e integrada dos serviços de urgência,
emergência e atendimento permanente.

2. Queremos contribuir para uma Ordem que
seja mais aberta, que esteja mais próxima dos
médicos e estimule uma maior aproximação
entre médicos e doentes.
Nesta matéria é essencial que a Ordem, através dos seus órgãos regionais e distritais, visite
mais os médicos nos seus locais de trabalho. No
sector público e no privado. E que disponibilize
de forma permanente um gabinete específico
de apoio aos médicos. E que os médicos visitem
mais a sua Ordem e sintam o apoio necessário
para continuarem a exercer a sua profissão de
acordo com as boas práticas médicas. A participação activa dos Presidentes dos Conselhos
Distritais nas reuniões do Conselho Regional
e a descentralização de algumas actividades
da SRN vão reforçar o papel e as funções dos
Conselhos Distritais na relação de proximidade
com os médicos.
3. Queremos contribuir para uma Ordem que
invista de forma plena na defesa da qualidade da formação pré-graduada, da formação
pós-graduada e da formação médica contínua.
Neste sentido, é essencial continuar a promover
a participação da OM nos processos oficiais de
acreditação e na avaliação dos cursos que dão
acesso à profissão médica, monitorizar activamente as condições de funcionamento e a qualidade dos internatos médicos e da formação

médica continua, defender a existência de um
Regulamento do Internato Médico que corresponda às expectativas dos jovens médicos e
consagre mudanças essenciais que melhorem
a transparência e a qualidade dos internatos,
propor a redefinição do papel nuclear do orientador de formação criando condições para que
possam ter formação específica, defender as
Carreiras Médicas como suporte fundamental
do SNS e da qualidade da medicina portuguesa
e pugnar para que a qualificação médica e a
competência em gestão clínica sejam requisitos
essenciais para ocupar cargos de direcção.
De resto, é imperioso reafirmar a necessidade
de respeitar, fortalecer e aplicar na prática as
Carreiras Médicas, exigindo que o mecanismo
do concurso público para provimento de vagas seja assumido como essencial quer para
o acesso, quer para a progressão na carreira.
Nesta medida, os concursos deverão ser abertos
e permitir a mobilidade de profissionais médicos entre as diferentes unidades de saúde.
Adicionalmente, é essencial promover uma autêntica formação médica contínua, decorrente
da prática clínica diária e da frequência de acções de formação, traduzida na aquisição de conhecimentos e manutenção de competências
técnicas que permitam encarar o processo de
recertificação de forma integrada com a nossa
Carreira Médica.
4. Queremos contribuir
para uma Ordem reforçada na sua função
de auto-regulação disciplinar, a funcionar
de forma eficaz e em
tempo útil. Queremos
dar um exemplo ao
país, tendo uma justiça em que as pessoas
confiem. Em que os médicos tenham o mesmo
tratamento e os mesmos direitos que todos os
outros cidadãos. Em que, até prova em contrário, o acusado se presume inocente. Em que o
médico não seja a priori publicamente condenado só porque existe uma queixa. Em que
seja penalizado quem viola a Ética e o Código
Deontológico.
É com muito orgulho que os médicos exercem
a sua missão ao serviço da Saúde e da Vida,
desempenhando uma relevante função social
única, ao serviço do Homem e da Comunidade.
Neste sentido, é para nós um privilégio poder
servir os doentes e o país. E fazemo-lo com responsabilidade disciplinar, civil e penal, o que
parece não acontecer em muitas outras actividades. Os médicos têm sido os principais responsáveis pela melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos e pelo
sucesso internacional do nosso SNS, cujos méritos têm sido regularmente reconhecidos pela
OCDE e pela OMS. A sociedade confere-nos o
direito de autonomia, de nos autorregularmos,
e em troca exige da nossa parte competência,
rigor e responsabilidade no exercício da nossa
profissão. Provavelmente não existe outra profissão em que as capacidades teóricas e de desempenho sejam tão permanentemente avaliadas, postas à prova e vigiadas.

É imperativo que os médicos continuem a cumprir o seu dever de proteger a qualidade de vida
e preservar a dignidade do ser humano, respeitando as boas práticas médicas, a Ética e o Código Deontológico.
5. Queremos contribuir para uma Ordem que
defenda de forma intransigente a qualidade
do exercício da profissão médica. Que defenda o SNS na sua determinação constitucional como base estruturante da organização da
Saúde em Portugal. Que defenda a complementaridade da medicina privada e convencionada.
Que defenda a continuidade dos consultórios
e pequenas clínicas médicas. Que defenda os
cuidados de proximidade e a integridade da relação médico-doente. Que defenda a equidade
no sistema nacional de saúde com as mesmas
regras de funcionamento para os sectores público, social e privado. Que promova visitas e
auditorias regulares a unidades de saúde do
sector público, social e privado, no sentido de
avaliar o cumprimento das condições físicas,
técnicas e humanas essenciais para o exercício
da medicina.
6. Queremos contribuir para uma Ordem que
seja mais solidária. Com os jovens médicos.
Com os médicos seniores. Com os médicos em
maiores dificuldades.
Uma Ordem em que a solidariedade interpares
se faça realmente sentir. Através do Fundo de
Solidariedade. Através da garantia de financiamento do Fundo com base numa percentagem
das quotas dos médicos. Através da criação de
uma ‘Casa de Apoio Social do Médico’. Através
da negociação de melhores seguros de saúde e
planos de poupança reforma mais favoráveis.
7. Queremos contribuir para uma Ordem que
mantenha uma relação de cooperação profícua e prática com os Sindicatos Médicos, com
as Faculdades de Medicina e as Associações de
Estudantes, com as Sociedades e Associações
Científicas, com as Associações de Doentes.
8. Queremos contribuir para uma Ordem que
defenda os doentes. Defendendo a qualidade
da Medicina com base nas boas práticas médicas e no respeito pela Ética e Deontologia. Não
permitindo que as competências médicas sejam violadas por outros profissionais de saúde.
Defendendo a liderança médica nas equipes
multidisciplinares de saúde.
Insistindo no enquadramento legal do Acto
Médico como referência essencial da prática
médica. Defendendo o direito dos doentes à segurança da confidencialidade e protecção dos
dados pessoais e clínicos.
Continuando a defender uma política do medicamento que seja adequada às necessidades
dos doentes, equitativa e que respeite as boas
práticas médicas. Rejeitando todas as propostas
que promovam o racionamento em saúde.
Termino com o desejo de que todos nós possamos encontrar nas nossas diferenças aquilo que
nos une. Como ontem, hoje e no futuro. A bem
dos Doentes, da Medicina, do SNS e do País.
Muito obrigado pela vossa presença
e pela vossa atenção.
Desejo a todos um Feliz 2014.
Miguel Guimarães n
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Discurso do
Bastonário da
Ordem dos Médicos
na cerimónia de
Tomada de Posse –
Triénio 2014/2016
10 janeiro 2014

Caros Colegas e Amigos,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Algumas pessoas perguntaram-me porque
é que decidi tomar posse no Porto e não em
Lisboa. A minha resposta foi simples, o Porto
também é Portugal e a Ordem dos Médicos vai
de Bragança ao Funchal, passando por Santa
Cruz das Flores.
Mas pretendi, simultaneamente, transmitir
uma mensagem de unidade e coesão da Ordem dos Médicos, com o Bastonário a tomar
posse em conjunto com uma Secção Regional.
Neste clima, e estando no Norte, não posso
deixar de, na pessoa do Dr. Miguel Guimarães,
a quem dou os parabéns pela sua merecida
reeleição, reconhecer e agradecer o trabalho
excepcional desenvolvido pela Secção Regional do Norte durante o mandato que hoje se
conclui e que foi essencial para o desempenho

positivo alcançado pela Ordem dos Médicos,
permitindo-lhe afirmar-se activa e genuinamente como Provedora dos Médicos, dos
Doentes e da Saúde, não obstante a ecologia
interna e o ambiente externo particularmente
adversos, atravessando um dos mais graves
períodos da história recente de Portugal, com
uma profunda crise política, económica e financeira, mas sobretudo dos valores éticos e
morais e da solidariedade social.
Estou convicto que os objectivos essenciais da
nossa missão foram conseguidos e que Ordem
dos Médicos reconstruiu a sua imagem de unidade, alicerçada na diversidade, recuperou o
reconhecimento público e dos doentes, readquiriu a sua dignidade e prestígio, conquistou
o respeito dos parceiros da Saúde e dos responsáveis políticos, mesmo daqueles que de nós
discordam, fortaleceu a sua capacidade de
influência e intervenção na política da Saúde
e, com os bons resultados de todos conhecidos, soube respeitar e trabalhar em conjunto
com as outras organizações representativas
dos médicos.
Acredito que foi isso mesmo que os médicos
reconheceram ao apoiarem de forma enérgica
a minha reeleição para mais um triénio como
Bastonário da Ordem dos Médicos, concedendo-me mais de 91% dos votos expressos, no
ano em que, com grande significado, a Ordem
dos Médicos completou 75 anos de vida.
Esta votação positiva e eloquente, que ultrapassou em número absoluto o número daqueles que em mim votaram na segunda volta
das últimas eleições, excedeu as minhas melhores expectativas e certamente expressa
um elevado nível de aprovação, legitimando e
reforçando a Ordem e o seu Bastonário para os
difíceis tempos que vamos enfrentar.
Evoco o Dr. Fernando Gomes e o Prof. Pereira
Coelho para reconhecer e agradecer a qualidade do trabalho dos Colegas pertencentes aos
corpos sociais que agora cessam funções, pois
deram à Ordem o seu melhor.
No Dr. Jaime Mendes e no Dr. Carlos Cortes, por
cujas vitórias parabenteio, saúdo a nova vaga
de dirigentes da Ordem e desejo o maior êxito
para todos aqueles que, em continuidade ou de
novo, receberam a imensa e complexa responsabilidade de participarem mais directa e activamente na exigente, consumptiva e babélica
gestão e condução interna e externa dos destinos da Ordem dos Médicos. No que respeita
à vida interna da Ordem, olho o futuro com
mais confiança do que o passado. Quem sai
deixa nostalgia, mas quem entra traz novas
expectativas, novas propostas, novas exigências e uma nova esperança.
Fernando Pessoa perguntou “Que homem de
génio não é obcecado por um sentido de missão?”. Obviamente, não somos génios, somos
sim servidores eleitos, mas ao sermos empossados devemos interiorizar que fomos investidos de uma importante missão de cidadania,
defender os Doentes, proteger 99% dos Médicos, preservar as boas práticas médicas e lutar
pela Qualidade da Saúde.
Não posso deixar de dirigir uma merecida palavra aos funcionários da Ordem dos Médicos,

na sua generalidade de inexcedível dedicação,
experiência e qualidade, pois sem eles quase
nada teria sido possível.
Porque sozinho ninguém consegue fazer
nada de muito relevante, igualmente fundamentais foram, e continuarão a sê-lo, todos
os Amigos, com A grande, que, de múltiplas
formas, com a frontalidade das suas opiniões,
sugestões e críticas, por vezes bem vincadas e
assertivas mas sempre leais e respeitadoras,
me ajudaram a crescer e a desempenhar com
maior equilíbrio as difíceis e surpreendentes
funções de Presidente da Ordem dos Médicos.
A vida ensinou-me a distinguir as verdadeiras
das falsas amizades, a acarinhar as primeiras
e a ser imune às segundas. Permitam-me que
a todos agradeça de forma humilde e sincera,
que saliente e manifeste o respeito que me
merecem os meus mandatários regionais e
nacional, que voltaram a aceitar empenhar
o seu nome na minha reeleição, os Professores Castro Lopes, Vilaça Ramos, Fernandes e
Fernandes e Linhares Furtado, e que nomeie
aquele que me acompanhou de perto durante
estes três anos, por vezes bem problemáticos,
de uma amizade já com 35 anos, o José Mário
Martins.
Tal como em 2011, volto a convocar todos os
médicos para o trabalho e para as lutas futuras, recordado que a Ordem não é uma entidade abstracta, que tenha a obrigação e os
meios para fazer tudo sozinha, a Ordem somos todos nós e o somatório de todas as nossas
contribuições.
São inesgotáveis os desafios que se colocam
perante nós. Já os tenho referido, mas faz sentido e devo repeti-los aqui e agora.
As interferências na relação médico-doente e
na prescrição médica, a proletarização da medicina, a desqualificação do trabalho médico,
o numerus clausus desmedido, o excesso de
alunos e a deficiente formação pré-graduada,
a insuficiente capacidade formativa pós-graduada, a potencial perda de qualidade dos internatos médicos, internos da especialidade
abusivamente utilizados com sobrecarga de
trabalho, os ilegais concursos fechados para
contratação de jovens especialistas, geradores
de tremendas iniquidades, que abrem vagas
colocando especialistas sozinhos, até da área
cirúrgica, o que os impediria de trabalhar,
com queixas dos próprios hospitais e a serem
contestados nos tribunais, a demasiado lenta
recuperação das Carreiras Médicas, a ausência
de concursos abertos que permitam a muitos especialistas regressarem ao SNS (onde
são necessários), o desemprego, a emigração,
os cortes contínuos e excessivos na Saúde, o
comprometimento progressivo da qualidade,
acessibilidade, capacidade de resposta e desígnios constitucionais do SNS, os serviços hospitalares com taxas de ocupação de 200% e
doentes em macas por falta de camas hospitalares, equipas médicas de urgência abaixo
dos limites mínimos de segurança, com os
doentes a chegarem a esperar 24 horas por
um atendimento em serviço de urgência, a
descaracterização e lentificação da Reforma
dos Cuidados de Saúde Primários, a imposição
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de indicadores impossíveis de cumprir, em
processos de falsa contratualização que estão
a reduzir a prestação de cuidados de saúde a
meras estatísticas que esquecem as verdadeiras necessidades dos Doentes e colidem com
a humanização dos cuidados, o preocupante
aumento das taxas de mortalidade bruta
e infantil e das listas de espera cirúrgicas e
para a realização de MCDTs, a transferência
de custos da Saúde para os doentes, que cada
vez mais faltam às consultas por insuficiência
económica, as faltas recorrentes de material
médico, a dispensa de medicação hospitalar
de ambulatório por períodos absurdamente
curtos, obrigando os doentes a múltiplas viagens e custos adicionais, as dificuldades de
acesso à inovação terapêutica, as desigualdades regionais no tratamento dos doentes, o
task-shifting profissional, o ataque à pequena
e média iniciativa privada médica, as empresas de mão-de-obra médica de baixo preço e,
muito frequentemente, de baixa qualidade, o
errado método de financiamento hospitalar,
que obriga os hospitais a tentarem livrar-se de
muitos doentes sob pena de falência, criando a
inesperada situação de termos uma Directiva
Transfronteiriça de Serviços que
permite aos doentes portugueses
irem tratar-se à Alemanha mas que
proíbe um doente do Algarve de escolher tratar-se no Hospital de Sta
Maria, etc., etc.
Para juntar ao rol das preocupações,
o Guião da chamada Reforma do
Estado, apresentado recentemente
pelo Governo, é de uma limitação e
indefinição impressionantes, o que
permite perceber que, para além
da voracidade dos cortes permanentes na
Saúde, acima do exigido pela Troika, não há
neste momento em Portugal um programa
explícito de Saúde, embora cada vez mais se
subentenda a filosofia do Estado mínimo, o favorecimento da progressiva concentração do
sector privado, com prejuízo da medicina de
proximidade e da capacidade de resposta do
Sistema de Saúde, descentrando-o do Doente
para o focar na estatística e no economicismo.
Como Ordem, continuaremos a intervir empenhada e construtivamente em todas as frentes da Saúde, porque todas são importantes e
não estamos dispostos a abdicar da Qualidade
da medicina portuguesa, nem da Dignidade
dos Médicos, muito menos de nenhum dos valores e princípios Éticos e Deontológicos que
regem esta nobre profissão.
Alguns insistem na ausência de alternativas, que é obrigatório cortar a fundo, que o
racionamento é inevitável. Mas há sempre
alternativas!
Como prova disso mesmo não posso deixar
de transcrever algumas passagens do livro
“O País que não resgatou os seus Bancos”, de
Marc-Pierre Dylan. Cito: “No momento em que
o mundo assiste a uma das mais graves crises
económicas e sociais, um país com pouco mais
de 310.000 habitantes mostrou às potências
europeias como a soberania popular ainda é a
verdadeira força da mudança. Saindo às ruas,

os seus cidadãos lutaram pelos seus direitos e
por se fazerem ouvir, negando-se a aceitar as
decisões governamentais. Criaram toda uma
nova forma de enfrentar a vida e a política.
Ólafur Ragnar Grímsson, atual presidente
da Islândia, afirmou: “As condições de pagamento da dívida são muito injustas, os islandeses vão ter de carregar com uma dívida que
são os bancos que têm de assumir”. E depois
convocou um referendo em que os islandeses
escolheram por esmagadora maioria o “não”
ao pagamento da dívida. Grímsson disse
ainda: “A Islândia é uma democracia, não um
sistema financeiro”.
A verdade é que o Tribunal de Haia deu razão à Islândia na acção interposta pela Grã-Bretanha e Holanda, ilibando a Islândia do
pagamento da dívida da falência de um banco
privado.
Enquanto os restantes países europeus afundados na crise aumentam exponencialmente
a sua dívida e a taxa de desemprego, resgatados pela Troika, a Islândia vive tempos de
crescimento e de recuperação num clima de
satisfação social e sem austeridade.
Este movimento do povo islandês ficou co-

nhecido como “Revolução Silenciosa”. Graças
a ela, agora são os cidadãos que comandam o
seu destino e os políticos articulam organicamente os desejos da maioria e não o contrário”.
Fim das citações.
Caros Amigos e Colegas, há sempre alternativas! Como escreveu Luís Vaz de Camões, “Todo
o mundo é composto de mudança, tomando
sempre novas qualidades”.
No seu livro “O meu programa de Governo”,
José Gomes Ferreira aponta muitos caminhos
alternativos, como, por exemplo, 1) proibir todos os novos investimentos públicos feitos em
nome de privados e pagando mais do dobro
do que seria suposto o Estado pagar se fizesse
directamente as obras, 2) nacionalizar ou expropriar os contratos das PPPs que envolvem
as ex-SCUT, bem como das subconcessões
mais onerosas para o Estado, 3) nacionalizar
ou expropriar o “monstro” do défice tarifário
da electricidade, que já vai em 3800 milhões
de euros e continuará a crescer pelo menos até
2016, etc., etc.
Especificamente na Saúde também há várias
decisões que devem ser tomadas para reduzir
o desperdício e para acabar com redundâncias,
conflitos e inoperacionalidade entre estruturas, como promover a imediata fusão entre as
ARSs e a ACSS.
É esta firme consciência de que há alternativas
reais e concretas que nos confere autoridade

moral e legitimidade formal para sermos críticos e para defender os Médicos, os Doentes e
a Saúde, particularmente o Serviço Nacional
de Saúde e a sua estrutura basilar, as Carreiras
Médicas, contra os cortes extremos, desnecessários e políticos a que estão a ser submetidos.
Mas somos construtivos e estamos sempre
disponíveis para o diálogo, como é nossa obrigação, em cumprimento e respeito pelas funções que nos são delegadas pelo Estado.
A prova disso mesmo são os protocolos assinados com a Direcção Geral da Saúde e com a
Entidade Reguladora da Saúde, a participação
activa da Ordem na Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, do Infarmed, e o relacionamento cordial e profícuo com a Inspecção
Geral das Actividades em Saúde, cujos Presidentes aqui cumprimento com todo o respeito
e com os quais temos trabalhado de forma
séria, construtiva e com resultados positivos.
Não posso deixar de saudar com satisfação,
não obstante o atraso, a comparticipação dos
novos medicamentos para a hepatite C e o modelo adoptado para o acompanhamento da
sua utilização, sedeando-o no Grupo de Trabalho da CNFT, onde a Ordem está representada,
permitindo garantir a transparência nacional do processo, o cumprimento das leges artis e a avaliação
epidemiológica dos resultados.
É um caminho muito positivo que
se abre e que deverá substituir os
opacos Centros Regionais Especializados para a Utilização Excepcional
de Medicamentos, aos quais solicitámos informação pormenorizada
das decisões tomadas e respectiva
fundamentação ao abrigo da Lei
46/2007, que regula o acesso aos documentos
administrativos. A Ordem dos Médicos permanecerá atenta a esta temática.
Quero louvar o Ministério da Saúde pelo combate à fraude e à corrupção e pelos excelentes
resultados que têm vindo a ser alcançados.
Aos médicos que forem condenados nestes
processos, demonstrando-se que confundiram o exercício hipocrático da medicina com
comércio ilícito, estamos determinados a aplicar penas de expulsão. Iremos separar definitivamente o trigo do joio. Aliás, neste triénio
foram propostas três penas de expulsão pelos
Conselhos Disciplinares da Ordem, cujos processos se aproximam do trânsito definitivo
em julgado.
Mas não podemos deixar de lamentar que, ao
contrário dos processos do circuito do medicamento, em que há sempre muitos presos,
noutros processos de fraude e corrupção não
haja presos nenhuns. Não posso deixar de lamentar que as televisões tenham mais facilidade em detectar fraudes na facturação do
que as auditorias oficiais do Governo. Vai ser
aberto um inquérito às falhas dos auditores?
Ninguém vai ser responsabilizado? Porque
não abre o Ministério de imediato o regime
das Convenções, tornando-o de adesão livre
e competição pela Qualidade, sendo os preços
definidos administrativamente pela tutela?
E o que se passa com o BPN, onde se queimou o
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equivalente ao orçamento de um ano do SNS, e
tantos outros processos de corrupção que verdadeiramente contribuíram para a bancarrota do país? 100 milhões de fraudes na Saúde
já originaram tantos presos, e os tantos milhares de milhões de outras tantas fraudes foram
todos roubados por gente inocente?
É óbvio que temos uma Justiça a duas velocidades, mas lutaremos incansavelmente para
que não se institucionalize a mesma cultura
na Saúde.
A propósito da reportagem televisiva de ontem, sobre mais um caso de alegada fraude na
Saúde, o Ministério da Saúde, e bem, emitiu
um comunicado sobre o Reforço da Transparência no Exercício da Medicina Pública. Pode
contar com a máxima colaboração da Ordem
dos Médicos. Mas exigimos que a discussão
desta problemática envolva o mesmo grau de
empenhamento e decisão lá, nos subterrâneos
do poder, onde o Sol se faz sombra, como escreve António Arnaut no prefácio do seu “Rio
de Sombras”.
Li o capítulo “Acabar com a Central de Negócios no Parlamento” do livro de José Gomes
Ferreira e, dado o mote do comunicado do
Ministério da Saúde, não posso deixar de
transcrever um parágrafo desse capítulo: “A
mesma maneira de fazer negócios em Portugal, pendurados no Estado, à custa de todos
nós, continuará a existir enquanto não for
imposto um estatuto do exercício do cargo de
deputado que preveja um rigoroso regime de
incompatibilidades”.
Em consequência, propomos que todas as regras a implementar na Saúde sejam em primeiro lugar instituídas obrigatoriamente na
Assembleia da República e que o comunicado
do Ministério da Saúde seja transformado
numa iniciativa do Governo relativa ao “Reforço da Transparência e Independência no
Exercício de Funções Públicas”.
Os bons exemplos devem começar pelo topo
da pirâmide, onde as decisões tomadas efectivamente condicionam o futuro do país. Não
o fazer desta maneira, é pensar que as pessoas
vão continuar a aceitar passivamente uma
‘transparência a duas velocidades’. Penso que
isso vai deixar de acontecer.
E num país que já recebeu o FMI por três vezes,
em 40 anos de muitas liberdades, muita corrupção e pouca justiça, é evidente que quase
tudo tem de mudar no nosso sistema político,
porque esse é o cerne dos nossos problemas!
Se não resolvem a génese dos ciclos de bancarrota, também não nos podem obrigar a aceitar
cortes absurdos no SNS, o afastamento dos
Cuidados de Saúde dos cidadãos mais carenciados, as urgências a rebentar pelas costuras,
colocando em risco profissionais e doentes,
serviços hospitalares com taxas de ocupação
superiores a 200% e a total desqualificação do
trabalho médico, com hospitais a quererem
pagar 11 euros brutos/hora pelo trabalho médico de elevado risco e exigência nas VMERs.
Será que os cidadãos portugueses devem copiar os cidadãos islandeses para forçar a reforma de um sistema que se revela incapaz de
se autorreformar?

Depois deste desvio por outros temas, apenas
para demonstrar que há mesmo muito a fazer e muitas alternativas, e só referi algumas,
para evitar os cortes destruidores do SNS, volto
a sublinhar que a Ordem dos Médicos quer
colaborar com o Ministério da Saúde e com
todos os parceiros da Saúde para construir as
melhores soluções que permitam construir
um Portugal sustentável para os nossos reformados e para os nossos filhos.
Como sempre esteve, a Ordem dos Médicos
está totalmente disponível para trabalhar honestamente com o Ministério da Saúde e produzir documentos que norteiem o futuro da
Saúde em Portugal e promovam as Reformas
necessárias para verdadeiramente produzir
ganhos em Saúde para a população.
Já evidenciámos que temos respostas, só falta
quererem-nos ouvir. E quando não nos auscultam na fase de ideação e construção, terão
de aceitar as nossas críticas no período de
avaliação.
Quais são os nossos principais objetivos para o
próximo triénio? Referi-os no programa eleitoral, pelo que saliento apenas alguns.
– Aprovar os Estatutos. Desejamos o início breve dos trabalhos com o Ministério da
Saúde. É natural que os novos corpos sociais
da Ordem pretendam até propor algumas modificações à proposta apresentada quase há
um ano.
– Aprovar um novo Regulamento do Internato
Médico, que permitirá ultrapassar os graves
constrangimentos actuais quanto ao número
de vagas, ao concurso B, ao acesso de candidatos sem qualificações mínimas e à atribuição de autonomia. Aguardamos a proposta
do Ministério da Saúde há quase dois anos e
estamos completamente abertos ao diálogo.
– Investir na requalificação das Carreiras Médicas e na discussão de um processo integrado
de recertificação médica adaptado à realidade
nacional.
– Estimular a continuidade da única Reforma
em Curso na Saúde, a reforma dos Cuidados
de Saúde Primários, alicerce central do Serviço Nacional de Saúde, colaborar na revisão
da organização dos Cuidados Continuados,
que tem muitas deficiências de base, e lançar
dois grandes debates, sobre financiamento e
contratualização.
– Procurar que o Ministério da Saúde ouça a
Ordem dos Médicos sobre a Reforma Hospitalar, que ainda não existe, e sobre Planeamento
e Organização em Saúde! Reproduzo uma
frase paradigmática de uma carta do Colégio
de Infecciologia, que se poderia repetir quiçá
em todos os Colégios: “A rede de referenciação de Infecciologia, aprovada formalmente
pelo Ministério da Saúde em 2001, nunca foi
posta em prática, do mesmo modo que a Carta
Hospitalar para a especialidade de Infecciologia elaborada pela ERS não tem sido considerada na abertura de vagas a concurso”. À
Ordem dos Médicos também não foi pedido
nenhum parecer sobre Reforma Hospitalar. E
no entanto, como referem Katherine Baicker
e Helen Levy, num artigo de Agosto de 2013 do
New England Journal of Medicine, intitulado

“Coordination versus competition in Health
Care Reform”, muitas propostas para melhorar o valor dos cuidados de saúde nos Estados
Unidos focam-se na melhoria da coordenação.
É aqui que Portugal deve investir.
Permitam-me que pergunte como se pode
“melhorar a eficiência global do sistema de
saúde” sem planeamento efectivo e consequente e sem uma boa organização do sistema, publicamente escrutinados e com a participação dos parceiros do sector? Documentos
têm sido produzidos muitos, todos sabemos,
mas nada ou muito pouco de concreto tem
sido aplicado no terreno.
– Dar prioridade às questões dos Licenciamentos, em defesa da pequena e média iniciativa
privada médica independente e de proximidade, impedindo uma reengenharia e extinção forçada deste importantíssimo sector da
actividade médica.
Neste aspecto regozijamo-nos a agradecemos
ao Ministério da Saúde ter aberto um espaço
de diálogo e adiado a obrigatoriedade da legislação por um ano. Já enviámos as nossas propostas à ACSS e aguardamos agora a marcação
de uma reunião de trabalho.
– Propor a natural revisão da legislação da
prescrição de medicamentos, agora que passaram dois anos da sua aprovação, para corrigir algumas imperfeições e, sobretudo, para
garantir que o doente tem acesso efectivo aos
medicamentos mais baratos, conforme prescrição médica.
– Efectuar um périplo por todo país, com as
Secções Regionais e os Distritos Médicos, para
avaliação do estado real da Saúde em Portugal,
com a elaboração de relatórios, elencando problemas e apresentado respostas, a enviar ao
Ministério da Saúde.
– Institucionalizar o Diálogo permanente com
os Doentes. Procurar-se-á organizar um Congresso com as Associações de Doentes para
discutir as dificuldades e soluções para a acessibilidade dos doentes ao Serviço Nacional de
Saúde e ao estado da Arte Médica.
– Colaborar com a DECO, que já tomou essa
iniciativa, no estabelecimento de um plano
global de combate à utilização indevida de antibióticos, recordando que 80% da utilização
de antibióticos é não humana.
Enfim, esperam-nos a todos enormes desafios
e grandes tarefas, que procuraremos desempenhar em equipa, com espírito de entreajuda, com empenho, assertividade, dedicação
e determinação.
Da Ordem dos Médicos poderão esperar sempre verdade, frontalidade, disponibilidade e a
defesa intransigente dos Doentes.
Olho o futuro com alguma esperança e estou
pronto para o trabalho.
Obrigado aos médicos pela confiança que depositaram em mim e nos Colegas eleitos.
Obrigado aos presentes pela gentileza de testemunharem este acto solene.
Boa noite e um abraço a todos
José Manuel Silva
Bastonário da Ordem dos Médicos n
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Cumprimento das normas
do internato médico no CHEDV
Visita ao Serviço de Urgência do
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga
O CRNOM saúda a atitude
da administração do
CHEDV, por ter reposto a
normalidade no internato
médico de especialidade e
respeitado as disposições
constantes do Regulamento
do Internato Médico
em vigor, bem como se
congratula pela parceria
com o SIM na defesa da
qualidade da formação
médica e do exercício
técnico da medicina.

Conselho Regional do Norte
comunicado

Na sequência da intervenção efectuada no mês de Outubro para resolução
do conflito entre os médicos internos
do Hospital São Sebastião e a administração do Centro Hospitalar de
Entre Douro e Vouga (CHEDV), após
diversas imposições por parte desta
entidade relativamente ao trabalho
prestado pelos médicos internos em
Serviço de Urgência (SU), o Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) promoveram uma visita àquela unidade de
saúde no passado dia 12 de Novembro.

recomendar fortemente o respeito pela formação
dos médicos internos e a necessidade imperiosa da
existência de recursos humanos tecnicamente qualificados, e de acordo com o estatuto de urgência
médico-cirúrgica, que garantam aos doentes cuidados de saúde de qualidade.
O CRNOM saúda a atitude da administração do
CHEDV, por ter reposto a normalidade no internato
médico de especialidade e respeitado as disposições
constantes do Regulamento do Internato Médico em
vigor, bem como se congratula pela parceria com o
SIM na defesa da qualidade da formação médica e
do exercício técnico da medicina.
O relatório final da visita será apresentado brevemente, com realce específico para o conjunto de
recomendações que consideramos necessárias.

Foi verificado no local as condições de
trabalho, funcionamento e escalas de
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
urgência. Adicionalmente, foi possível
Porto, 15 de Novembro de 2013 n
detectar as dificuldades e as eventuais
irregularidades existentes através do contacto pessoal com os
…o CRNOM […]
médicos presentes e os
não pode deixar
responsáveis pelo SU.
A delegação registou
com agrado a informação transmitida que,
desde o dia 1 de Novembro, nenhum
médico interno do Hospital São Sebastião é destacado para prestação de
trabalho extraordinário em urgência
geral no SU. Os responsáveis da instituição garantiram ainda que todo o
trabalho realizado pelos internos no
SU é supervisionado e orientado por
médicos especialistas.
Tal como o SIM, o CRNOM reconhece toda a problemática relacionada com a organização do SU, mas
não pode deixar de mais uma vez

de mais uma
vez recomendar
fortemente o
respeito pela
formação dos
médicos internos
e a necessidade
imperiosa da
existência de
recursos humanos
tecnicamente
qualificados…

21

Centros Especializados para
Utilização Excepcional de
Medicamentos (CEUEM)
Despacho n.º 13877-A/2013, do Gabinete do
Secretário de Estado da Saúde
Há muitos centros
de excelência no
tratamento de doenças

Conselho Nacional Executivo
comunicado

A Ordem dos Médicos foi surpreendida com o teor do Despacho nº 13877oftalmológicas e oncológicas
A/2013, publicado no Diário da Repúfora dos três grandes centros
blica no dia 30/10/2013. É um Despacho
atentatório da Saúde dos Doentes, geramédicos do país, o acesso ao
dor de profundas desigualdades regioconhecimento científico e
nais, afastando os doentes do interior
aos protocolos terapêuticos
do país da acessibilidade a potenciais
terapêuticas, potenciador de racionaé universal, as AE são
mento e que se baseia em explicações
autorizadas pelo INFARMED,
sem fundamento.
o que garante o seu rigor de
Os Doentes que não forem das regiões
de Lisboa, Porto ou Coimbra são discriaprovação, pelo que o presente
minados negativamente no acesso a teraDespacho é totalmente
pêuticas inovadoras que careçam de audesprovido de necessidade e
torizações especiais de utilização (AE).
Doentes que não forem das regiões de
de sentido.
Lisboa, Porto ou Coimbra, pelas longas
distâncias que passam a ser obrigados a percorrer,
alguns já em condição mais débil, são mais rapidamente condenados à morte.
Alguns dos maiores hospitais do país passam a ser
proibidos de tratar alguns doentes que possam beneficiar de terapêuticas que necessitem de AE do
INFARMED!
O Despacho refere que “Com o objetivo de reforçar a racionalidade, equidade e excecionalidade do
recurso a estas Autorizações Excecionais (AE) para
medicamentos dependentes de avaliação prévia pelo INFARMED, I.P.
(...)”. São explicações enganadoras e
as consequências serão as opostas.
1 – A autorização de AE não depende
do hospital de origem do pedido mas
sim do caso clínico e da fundamentação técnica e científica da utilização
do medicamento proposto.
2 – Obrigar doentes do interior a percorrer grandes distâncias para poderem ser tratados não gera equidade,
bem pelo contrário, agrava tremendamente as desigualdades.
3 – Ao afastar os doentes da acessibilidade à terapêutica não se introduz
racionalidade mas sim racionamento
geográfico!

4 – Os Hospitais que, prejudicando doentes, bloqueavam pedidos de AE, manterão o mesmo comportamento, agora não enviando os doentes para os ditos
e limitados Centros Especializados para Utilização
Excecional de Medicamentos (CEUEM).
5 – Ao concentrar mais doentes em Hospitais que
já têm tempos de espera, vai atrasar-se ainda mais a
análise e o processo terapêutico destes doentes, que
correrão o risco de morrer antes de receberem o tratamento que lhes pode prolongar significativamente
e melhorar a qualidade de vida.
6 – Há muitos centros de excelência no tratamento
de doenças oftalmológicas e oncológicas fora dos
três grandes centros médicos do país, o acesso ao conhecimento científico e aos protocolos terapêuticos
é universal, as AE são autorizadas pelo INFARMED,
o que garante o seu rigor de aprovação, pelo que o
presente Despacho é totalmente desprovido de necessidade e de sentido.
7 – O Despacho contraria a responsabilidade científica no exercício da profissão médica e a relação de
confiança entre médico e doente para os médicos
especialistas que trabalham fora destes centros, porque a sua decisão passou a ter que ser validada por
colegas destes centros (quiçá até menos graduados
e com menor tempo de exercício da especialidade).
8 – O significativo número de AE utilizadas pelos médicos para poderem tratar os seus doentes
deve-se penas ao extraordinário atraso, em muito
casos de vários anos, imposto artificialmente pelo
INFARMED à aprovação de inovação terapêutica,
com graves prejuízos de muitos doentes. Por exemplo, há fármacos na área da Oncologia, sem alternativas terapêuticas, com um atraso de quatro anos
na decisão de comparticipação, numa forma explícita e intolerável de racionamento. Neste contexto,
a Ordem dos Médicos apela à suspensão imediata
deste Despacho e propõe o início imediato de um
diálogo que vise a procura de soluções adequadas
ao correcto e racional tratamento dos Doentes, sem
quaisquer disparidades geográficas, que tenha em
consideração a situação actual do país. A Ordem dos
Médicos não deixará que este assunto possa cair no
esquecimento.
CNE da OM, Lisboa, 1 de Novembro de 2013 n
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desvio de doentes
do sector público para
o sector privado de saúde
“Desviados - A Promiscuidade entre o Público e o Privado no SNS”.
Reportagem da TVI (11 de Novembro de 2013)

Conselho Regional do Norte
nota de imprensa

Lamentamos
profundamente a
gravidade de alguns dados
apresentados e a forma pouco
edificante como diversos
profissionais médicos terão
actuado no desempenho das
suas funções públicas (...)
O CRN reitera a sua confiança
nos milhares de profissionais
médicos que, diariamente e
fruto da sua inquestionável
competência, dignificam
a Medicina e respeitam os
Doentes.

A reportagem divulgada pela estação de
televisão TVI, sobre o alegado desvio de
doentes do sector público para o sector
privado de saúde, merece as seguintes
considerações da parte do Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem dos
Médicos:

1. Lamentamos profundamente a gravidade de alguns dados apresentados e a
forma pouco edificante como diversos
profissionais médicos terão actuado no
desempenho das suas funções públicas,
em flagrante conflito com os princípios
éticos e deontológicos que devem reger a nossa profissão. Por esta razão, e
sem prejuízo da intervenção de outras
instituições como a IGAS e o Ministério Público, defendemos a abertura de
procedimentos disciplinares a todos os médicos
potencialmente envolvidos, para um cabal apuramento da veracidade dos factos e respectivas responsabilidades. Consideramos ainda que devem
ser aplicadas de forma rigorosa as sanções disciplinares previstas pela violação da Ética e do Código
Deontológico da Ordem
dos Médicos, caso seja
comprovado comportaID: 51120530
mento doloso por parte
dos profissionais envolvidos. Neste sentido, o
conteúdo da reportagem divulgada pela TVI
foi remetido em 13-112013 para o Conselho
Disciplinar do Norte da
Ordem dos Médicos.
2. Não ignorando este
enquadramento disciplinar, o CRN considera
que na reportagem em
causa e num lamentável
exercício de “tomar a

árvore pela floresta”, o trabalho jornalístico acaba
por sugerir que o tipo de comportamentos episódicos nele denunciados são uma prática corrente
dos médicos. Esta inferência constitui uma enorme
falsidade e afecta a reputação e o bom nome de uma
classe profissional que, na sua esmagadora maioria,
defende o interesse das populações com invulgar
dedicação e nobreza.
3. O CRN reitera a sua confiança nos milhares de
profissionais médicos que, diariamente e fruto da
sua inquestionável competência, dignificam a Medicina e respeitam os Doentes.

ID: 51120530

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 15 de Novembro de 2013 n
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mapa de vagas para o
1º Ano da Especialidade do
Internato Médico

Em reunião com a ACSS, Ordem dos Médicos alertou para a exigência de
não serem abertas vagas em locais sem idoneidade

ID: 50354344

Conselho Regional do Norte
comunicado

O Conselho Regional do Norte participou de
uma reunião ontem promovida entre a Ordem
dos Médicos e a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), na qual foi discutida a
divulgação do Mapa de Vagas para ingresso no
1º Ano da Especialidade do Internato Médico.
Como é do conhecimento público, a ACSS
abriu um grave precedente nesta matéria ao
ultrapassar o número de vagas atribuídas pelo
Conselho Nacional do Internato Médico e pela
coordenação dos internatos na especialidade
de Medicina Geral e Familiar. A Ordem dos
03-12-2013
Médicos demonstrou uma posição clara sobre
esta situação, alertando a ACSS para a não abertura de vagas em locais sem idoneidade, para
a exigência de uma formação de qualidade e
para a necessidade de corrigir rapidamente esta
irregularidade.
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Desemprego deve
Desemprego deve
chegar à classe médica
chegar à classe méd
já em 2014
já em 2014
ID: 50354344
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ENRIC VIVES-RUBIO

Crise
Mariana Correia Pinto
Vagas para especialização
não chegam para os
médicos que estão a ser
formados. Emigração é cada
vez mais uma saída
Com a capacidade formativa das faculdades de Medicina portuguesas
“largamente ultrapassada”, os alunos que concorrem às vagas de internato deixaram de ter lugar garantido
e não têm como se especializar. Resultado? “Quebra de qualidade” no
ensino e nos serviços prestados aos
cidadãos e, já a partir do próximo
ano, “desemprego médico”.
O alerta é feito por Miguel Guimarães, presidente da Secção Regional
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM), que fala de um desequilíbrio
entre as vagas para a entrada no
curso de Medicina e as vagas para
a futura especialização. “Os alunos
que estão na faculdade concorrem
para as vagas do internato médico,
para se especializarem. No próximo
ano, já não devem conseguir entrar
todos. A medicina como a conhecemos hoje não é compatível com esta
situação”, disse Miguel Guimarães ao
PÚBLICO, no dia em participou no
“1.º Meeting de Empregabilidade e
Empreendedorismo em Medicina”,
na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).
A situação tende a piorar e, “a
partir do próximo ano, já deverá
haver desemprego médico”. É uma
questão numérica, aclara o dirigente: “A capacidade [para o internato]
está limitada a 1500/1600 vagas [por
ano] e o número de médicos a saírem
das faculdades ultrapassa os 1700.
Depois há que contar com quem se
forma fora do país e depois concorre
cá, mais 100 a 140 por ano.”
O cenário leva a que a emigração
seja já “uma realidade muito presente na proﬁssão”. Só em 2012, a
Ordem dos Médicos recebeu “mais
de 1000” pedidos de documentos para trabalhar fora. “Nem todos emigraram, mas isto signiﬁca que, pelo
menos, ponderam essa hipótese”,
lamenta o presidente da SRNOM. Para colmatar o déﬁce de vagas para
internato, a emigração é, no entanto,
uma solução “extraordinariamente
cara” e, só por isso, se seguram mais
proﬁssionais no país.
Nuno Ferreira apostou tudo no
Brasil. Em 2006, mudou-se para
São Paulo e em três anos completou
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Sobre a “taxa para suportar
custas processuais” na proposta
de Estatutos da OM
Artigo de opinião do Presidente do CRNOM no jornal Público em
resposta a artigo do Dr. Rosalvo Almeida

Mais Disciplina, Melhor Medicina!
A leitura do artigo da autoria do Dr. Rosalvo Almeida publicado no jornal Público
de 18-12-2013 justifica os comentários que
se seguem.
O autor expressou a sua indignação por a
“As funções exercidas
proposta de Estatutos da Ordem dos Médicos (OM), que aguarda aprovação oficial,
pela OM interessam a
incluir a previsão de uma taxa para suportodos os médicos,
tar custas processuais. Nas suas palavras:
a todos os doentes e a
“pagar pelas queixas? Era o que faltava!”
todos os cidadãos, nestas
Naturalmente o autor tem todo o direito a
se incluindo a actividade
ter e expressar a sua opinião. Mas, vamos
disciplinar. Esta constitui
aos factos:
- Não existe, pelo menos na Secção Reum serviço
gional do Norte da Ordem dos Médicos,
eminentemente público
qualquer pedido de esclarecimento ou de
comparável a outros
documentos sobre a questão das queixas e
serviços públicos
das taxas ou dos Estatutos feito pelo autor.
na dependência
- O autor confunde queixas com inquéritos
do Estado, que são
e processos disciplinares. Uma queixa pode
ou não dar origem a um inquérito/processo
maioritariamente
disciplinar e, como tal, a queixa em si não é
financiados pelos
motivo para o pagamento de qualquer taxa.
impostos de todos os
- O que se propõe nos novos Estatutos da
portugueses. Será que
OM é que “é devido o pagamento de cusum serviço dirigido
tas pelo participante que deu causa ao proa todos os cidadãos
cesso, entendendo-se que dá causa às custas se o processo for arquivado sem que o
portugueses deve ser
médico arguido tenha sofrido condenação”.
apenas financiado pelos
De resto, a mesma proposta diz que o valor
médicos?”
e regras das custas e taxas serão definidos
em regulamento próprio, sem prejuízo de
dispensa em virtude de insuficiência económica do
participante. Ou seja, o valor e regras ainda não estão
definidos.
- Adicionalmente, esta actividade, suportada integralmente por todos os médicos através das quotas
que regularmente pagam à OM, aumentou de forma
muito considerável nos últimos anos e consome centenas de milhares de euros por ano. A tendência é
para aumentar e não para diminuir.
- A OM é uma entidade pública de estrutura associativa representativa da profissão médica e está
sujeita, cumulativamente, ao controlo do respectivo
acesso e exercício, à elaboração de normas técnicas
e de princípios e regras deontológicas específicas e
a um regime disciplinar autónomo, por imperativo

de tutela do interesse público prosseguido (artigo 2º
da Lei 2/2013, de 10 de Janeiro). Assim, as funções
exercidas pela OM interessam a todos os médicos,
a todos os doentes e a todos os cidadãos, nestas se
incluindo a actividade disciplinar. Esta constitui um
serviço eminentemente público comparável a outros
serviços públicos na dependência do Estado, que
são maioritariamente financiados pelos impostos de
todos os portugueses. Será que um serviço dirigido
a todos os cidadãos portugueses deve ser apenas
financiado pelos médicos? Será “um disparate, uma
insensatez, um erro e um susto”, propor a sustentabilidade do sistema ao incluir que todos os cidadãos que tenham capacidade económica suportem
parcialmente as custas processuais? O que é que
acontece na Justiça e nomeadamente nos tribunais?
Queremos ou não Conselhos Disciplinares a funcionar de forma eficaz e em tempo útil? Ou queremos
manter o amadorismo e a lentidão do passado? Queremos ter na OM uma justiça à imagem do país ou
queremos dar um exemplo ao país tendo uma justiça
que funcione e em que as pessoas confiem? Deverá
esta função ser cofinanciada
pelo Governo?
- Diz o autor que o queixoso
tem sempre razão. Compara
se o queixoso
um doente a um cliente, a
medicina com a indústria ou
tem sempre
o comércio de circunstância.
razão, por que
Mas, então, se o queixoso tem
é necessário
sempre razão, por que é necesfazer uma
sário fazer uma investigação?
Não é verdade que, até prova
investigação?
em contrário, o acusado se
presume inocente? Quer o autor, à semelhança do
que se vai fazendo por aí, condenar um médico só
porque existe uma queixa?
- Quanto aos novos Estatutos da OM, os mesmos
foram, nos termos da citada lei, amplamente discutidos e aprovados nos órgãos próprios, nomeadamente
na reunião magna da OM (Plenário dos Conselhos
Regionais) em que todos os médicos estão representados pelos cerca de 200 médicos que abrangem
todos os distritos médicos do país.
Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM n
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PAGAMENTO DE
INCENTIVOS NAS USF

Tiragem: 38013
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CRNOM saudou o bom senso do
Ministério da Saúde ao recuar na
anunciada suspensão do pagamento de
incentivos aos profissionais das USF

Conselho Regional do Norte
nota de imprensa

O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRN)
regista com agrado o bom senso
demonstrado pelo Ministro da
Saúde ao recuar na anunciada
suspensão do pagamento da
componente variável das remunerações devidas aos profissionais das Unidades de Saúde Familiares (USF).
O CRN congratula-se com o consenso alcançado, na reunião realizada no Porto em 27/12, entre
Sindicatos Médicos, Associação
Portuguesa de Medicina Geral e
Familiar, Associação Nacional
das Unidades de Saúde Familiar
e a Ordem dos Médicos.
O CRN continuará a colaborar e
a promover as iniciativas necessárias e a cooperação entre todas
as instituições médicas na defesa
da dignidade dos médicos, dos
doentes, da qualidade dos cuidados de Saúde e do SNS.
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
[29.12.2013] n
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Ministério da Saúde
insiste nos concursos fechados
Conselho Regional do Norte toma posição sobre o Despacho 180-A/2014
do Secretário de Estado da Saúde

Conselho Regional do Norte
comunicado

Tomando conhecimento do
conteúdo do referido despacho,
cuja finalidade continua a ser a
da abertura de procedimentos
de selecção restritos para
contratação de pessoal médico,
o CRN da Ordem dos Médicos
não pode deixar de lamentar
a insistência do Ministério da
Saúde em violar os preceitos
constitucionais nos seus
processos de recrutamento.

Foi publicado no passado dia 06 de Janeiro o Despacho 180-A/2014 que, à semelhança de anteriores despachos, veio
autorizar a abertura de procedimento
concursal para celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado ou de contrato
individual de trabalho por tempo indeterminado ao abrigo do Código do
Trabalho, consoante o caso, com vista
à contratação dos médicos internos que
concluíram o internato médico e obtiveram o grau de especialista na respetiva
área profissional de especialização na
2.ª época de 2013.
Tomando conhecimento do conteúdo
do referido despacho, cuja finalidade
continua a ser a da abertura de procedimentos de selecção restritos para contratação de
pessoal médico, o CRN da Ordem dos Médicos não
pode deixar de lamentar a insistência do Ministério
da Saúde em violar os preceitos constitucionais nos
seus processos de recrutamento.
O Despacho acima referido limita a abertura de
vagas a médicos que tenham obtido a sua especialidade na 2.ª época de 2013, excluindo todos os restantes profissionais que aspiravam legitimamente
ao preenchimento de uma vaga no Serviço Nacional
de Saúde.
Este procedimento, tal como está definido, viola o
direito de igualdade de acesso ao emprego no sector
público (artigo 47.º da Constituição da República
Portuguesa) e coloca em causa referenciais de transparência, equidade e igualdade de oportunidades
na administração pública. Além disso, é uma medida que favorece a injustiça do sistema, premiando
a idade dos candidatos em detrimento do seu desempenho e competências adquiridas.
O CRN da Ordem dos Médicos não pode deixar
de manifestar a sua mais profunda surpresa pelo
facto do Ministério da Saúde, depois de receber um
extenso parecer jurídico da Provedoria de Justiça

a considerar ilegais os anteriores concursos fechados e a instar à reposição da legalidade, reiterar na
repetição do mesmo tipo de concursos fechados,
ultrapassando a Lei com um estranho, inaceitável e
desnecessário desprezo pelo Estado de Direito.
Acresce ainda que o Despacho 180-A/2014 continua a pôr em causa a autonomia administrativa,
financeira e patrimonial das unidades locais de
saúde e dos centros hospitalares, desrespeitando
as competências destas entidades em matéria de
recrutamento do pessoal médico.
Deste modo, o CRN da Ordem dos Médicos apela a
que o Ministro da Saúde ponha termo ao presente
despacho e informa que irá remeter os mesmos à
Provedoria de Justiça e
à Procuradoria Geral da
República para que estas
entidades possam agir
O Despacho limita
em defesa do Estado de
a abertura de vagas Direito, sem prejuízo de,
a médicos que
desde já, estar disponível
tenham obtido a
para apoiar juridicamente
todos os médicos que se
sua especialidade
sintam lesados por este
na 2.ª época de
tipo de concursos.
2013, excluindo

todos os restantes
profissionais
que aspiravam
legitimamente ao
preenchimento
de uma vaga no
Serviço Nacional de
Saúde.

O Conselho Regional
do Norte da Ordem dos
Médicos n
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fusão das unidades de neonatologia
e cuidados intensivos pediátricos
no hospital de braga
Resposta ao pedido de parecer jurídico dos médicos
neonatologistas do Hospital de Braga
Parecer Jurídico

Dra. Inês Folhadela

Consultora Jurídica da SRNOM

A decisão de fusão ou não de departamentos/unidades inscreve-se no poder de auto-organização
interna que o Hospital possui, não estando, nesta
sede, limitada a sua acção e sendo inúmeros os modelos orgânicos que podem ser adoptados.
Quanto à questão de os Médicos se verem integrados numa nova estrutura orgânica que irá implicar
o atendimento de situações para as quais consideram não possuir qualificações ou competência técnica, caberá salientar que, nos termos do artigo 36.º
do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, “1
– O médico não deve ultrapassar os limites das suas
qualificações e competências. 2 – As especialidades,
subespecialidades, competências e formações reconhecidas pela Ordem devem ser tidas em conta.
3 – Quando lhe pareça indicado, deve pedir a colaboração de outro médico ou indicar ao doente um
colega que julgue mais qualificado. (...) 5 – Excepto
em situações de emergência em que não possa recorrer em tempo útil a colega competente, o médico
não pode, em caso algum, praticar actos médicos
para os quais reconheça não ser capaz ou não possuir a competência técnica e capacidade física e
mentais exigíveis”. Ora, é este o preceito que os
Médicos Neonatologistas devem expressamente invocar na exposição/resposta a enviar ao Hospital
no que toca à proposta de fusão das unidades. Salientamos ainda que, no nosso entender, a própria
proposta de fusão das unidades admite a falta de
preparação de alguns Médicos, até porque evidencia a necessidade de formação interna em cuidados
intermédios e intensivos, pelo que, assumir uma
fusão sem antes garantir a qualidade e a adequação
dos Médicos às funções a desempenhar, facilmente
poderá fazer incorrer o Hospital em responsabilidade pelos actos e omissões que os
mesmos médicos pratiquem ou omitam
por não terem as qualificações e competência técnicas adequadas.
Outro aspecto que poderá e deverá ser
salientado pelos Médicos é o de que
não é correcta a afirmação de acordo
com a qual, com a fusão de unidades,
termina a distinção entre horário normal e de urgência. Nos termos da lei,
a prestação de trabalho em unidades

de cuidados intensivos e cuidados intermédios, é
equiparada ao serviço de urgência e, como tal, sujeito aos limites máximos de 12h00/semana e/ou
18h00/semana (cfr. artigos 15º-A dos DL 176/2009
e 177/2009, com a redacção que foi dada pelo DL
266-D/2012, de 31/12). Assim, os horários a fixar
na nova unidade têm que obedecer ao preceituado
por lei no que toca à carga horária semanal, quer
sejam horários fixos ou por turnos.
Finalmente, salientamos que o procedimento a
adoptar pelos Médicos deverá ser o seguinte:
1. Manifestar por escrito as razões da discordância
da fusão das unidades utilizando, para além de
outros argumentos técnicos e logísticos, os argumentos anteriormente referidos;
2. Solicitar expressamente a não fusão das unidades (pelo que não deverá, salvo melhor opinião,
ser apresentada qualquer propostas alternativa);
3. Afirmar que, no caso de eventual situação que
possa desencadear a responsabilidade médica,
o Hospital será responsabilizado pela deficiente
organização da unidade. No caso de a fusão ser
levada a cabo, os médicos terão que trabalhar
na nova unidade, devendo sempre chamar um
colega quando não se sentirem qualificados, devendo colocar por escrito todas as situações em
que tal suceda e colocar por escrito no diário
clínico todas as situações em que chamaram ou
pediram auxílio; nessa altura os horários que forem fixados aos médicos devem ser cumpridos,
mas deverá ser efectuada uma análise quanto
à respectiva legalidade; da decisão de fusão do
Hospital poder-se-á recorrer para o tribunal (acção a configurar de forma diferente conforme
se trate de médicos de funções públicas ou de
contrato individual de trabalho).
NOTA do CRN:
A SRNOM estará, como sempre tem acontecido, disponível
para apoiar juridicamente todos os médicos que se sentirem pressionados a ultrapassarem as suas qualificações e
competências, e actuará em conformidade, apresentando
queixa junto das entidades competentes, caso não seja
encontrada uma solução satisfatória que respeite o artigo
36.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. n

28

Artigo
Alterações ao IRS
O Orçamento de Estado (OE) para 2014, aprovado pela Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro, contempla novas alterações legislativas em sede de IRS, das quais se destacam:

1 – Alteração dos limites de enquadramento
no Regime Simplificado de IRS – Categoria B
Trabalho Independente
Passam a estar abrangidos por este regime todos os titulares de rendimentos que no período de tributação imediatamente anterior tenham obtido um montante anual ilíquido
de rendimentos da categoria B igual ou inferior a 200.000 €.

2013

2014

Cat. B: ≤ 150.000 €

Cat. B: ≤ 200.000 €

NOTA: Por força da alteração destes limites, é necessário
que os médicos revejam os regimes de enquadramento em
vigor, para efetuarem, se necessário, nova opção até 31 de
março de 2014.

O Orçamento
de Estado
para 2014,
a Reforma
do IRC e o
impacto
fiscal na
atividade
médica

Rui Cabral . Armando Carvalho

[CCL – Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.]
Consultores da SRNOM

Estabelece-se a possibilidade de os sujeitos passivos de IRS,
abrangidos pelo regime simplificado, poderem optar pelo
regime da contabilidade organizada até 31 de janeiro de
2014.

2 – Tributações autónomas sobre os encargos
dedutíveis com viaturas ligeiras de passageiros,
aplicável a partir de Janeiro de 2014 aos
médicos com contabilidade organizada em sede
de IRS:
Viaturas Ligeiras de Passageiros
Custo
Aquisição

Tributação
Autónoma Base

< 20.000 €

10%

≥ 20.000 €

20%

Até 2013, a taxa aplicável a estes encargos era de 10%.

3 – Alteração dos coeficientes do Regime
Simplificado de IRS
Para efeitos de determinação do rendimento tributável
neste regime, os coeficientes a aplicar evoluíram da seguinte forma:
Coeficientes

2013

2014

Actividades profissionais da
tabela anexa - artigo 151.º CIRS

0,75

0,75

Propriedade intelectual ou
industrial, know-how

0,75

0,95

Rendimentos de capitais,
prediais, mais-valias e
incrementos patrimoniais

0,75

0,95

Restantes rendimentos
da categoria B

0,75

0,10

4 – Taxas aplicáveis aos rendimentos coletáveis
e dedução de benefícios fiscais
A alteração dos escalões e das taxas de IRS (Artº 68º do
CIRS) bem como dos benefícios fiscais ocorrida em 2013
permanece inalterada para o ano de 2014.
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Rendimento
Coletável

2013/2014
Taxas Limite das Limite para a
despesas dedução de
dedutíveis benefícios
à coleta
fiscais
14,5% Sem limite Sem limite

Até 7.000 €
De mais de 7.000 €
28,5%
até 20.000 €
De mais de 20.000 €
37%
até 40.000 €
De mais de 40.000 €
45%
até 80.000 €
Superior a 80.000 €
48%

1.250 €

100 €

1.000 €

80 €

500 €

60 €

0€

0€

Ao limite da soma das despesas, acresce 10% por cada dependente ou afilhado civil.
Assim, para rendimentos coletáveis superiores a
80.000,00 €, aplicar-se-á a taxa de 48% de IRS, escalão
onde não são possíveis quaisquer deduções, continuando,
por isso, a forte pressão sobre os rendimentos das famílias
portuguesas, em particular da classe média.
• Sobretaxa de IRS (Artº 72-A do CIRS)
Em 2014, mantém-se a tributação de 3,5% de sobretaxa de
IRS.
• Taxa Adicional de Solidariedade (Artº 68-A do CIRS)
Manteve-se também a taxa adicional de solidariedade, que
continua a constituir uma enorme penalização em IRS aos
contribuintes com rendimentos coletáveis superiores a
80.000 €:
Rendimento Coletável

Taxa

De 80.000 € até 250.000 €

2,5%

Superior a 250.000 €

5%

Reforma do IRC
A reforma de IRC foi aprovada pela Lei 2/2014, de 16 de
janeiro e apresenta as seguintes alterações:
• Taxa Geral do IRC

2013

2014

Taxa IRC: 25%

Taxa IRC: 23%

• Taxa Reduzida para PME’s
Matéria Coletável

Taxa IRC

Até 15.000 €

17%

Superior a 15.000 €

23%

1 – Novo regime simplificado de IRC
Este regime caracteriza-se por ser um regime “opting in”, o
que significa que só ficarão enquadrados neste regime os
sujeitos passivos que expressamente façam essa opção. Assim, podem optar por este regime os sujeitos passivos que
cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
• Rendimentos inferiores a 200.000 €;
• Total de Balanço inferior a 500.000 €;
• A sociedade não esteja sujeita à Certificação Legal de
Contas;
• O capital social não seja detido em mais de 20%, direta
ou indiretamente, por entidades que não cumpram os
requisitos anteriormente mencionados;

• Adotem o regime de normalização contabilística
aplicável a Microentidades, previsto no Dec.Lei nº 36A/2011 de 9 de março.
A opção por este novo regime deve ser feita mediante a entrega de declaração de alterações, em papel, a apresentar
até ao final do mês de fevereiro de 2014.
A matéria colectável relevante para efeitos da aplicação do
regime simplificado obtém-se através da aplicação dos seguintes coeficientes:
Rendimento

Coef.

1ºano 2ºano

Vendas de mercadorias e
produtos; Serviços actividades
hoteleiras, restauração e
bebidas

4%

2%

3%

Actividades profissionais da
tabela art. 151.º CIRS

75%

-

-

Restantes prestações de
serviços; Subsídios destinados
à exploração

10%

5%

7,5%

Subsídios não destinados à
exploração

30%

-

-

Royalties, know-how,
rendimentos capitais, saldo
positivo de rendimentos
prediais, saldo positivo de mais
e menos-valias e restantes
incrementos patrimoniais

95%

-

-

Incrementos patrimoniais
obtidos a título gratuito

100%

-

-

A matéria coletável do regime simplificado não poderá ser
inferior a 60% do valor anual da retribuição mínima mensal
garantida (485*14*60% = 4.074 €), sendo que, os coeficientes aplicáveis às vendas (4%) e prestações de serviços (10%)
são reduzidos em 50% e 25% no primeiro e segundo períodos posteriores ao início de atividade, respetivamente.
Este é um regime que pode ser bastante favorável para determinados sujeitos passivos, pois para além de ter coeficientes bastante apelativos, beneficiam ainda da dispensa
do pagamento especial por conta e da derrama municipal.
No entanto existem alguns aspectos menos positivos, nomeadamente para as empresas que têm reporte de prejuízos fiscais de anos anteriores, pois ao optarem por este
novo regime perdem o direito à dedução dos mesmos durante o período em que nele fiquem enquadrados.
Por fim, este regime cessa quando:
• Deixem de verificar-se os requisitos anteriormente
mencionados
• O sujeito passivo renuncie à aplicação do regime
• O sujeito passivo não cumpra a obrigação de
comunicação das facturas.

2 – Regime da Transparência Fiscal
Uma das alterações mais significativas do Código IRC foi a
alargamento do conceito de Sociedades de Profissionais.
Embora o diploma apenas tenha sido publicado a 16 de
janeiro de 2014, os seus efeitos retroagem a 1 de janeiro,
pelo que, dadas as mudanças estruturais introduzidas no
referido Código, e o impacto fiscal negativo que afetaria
certas sociedades de profissionais por ele abrangidas, foi
necessário proceder no final de 2013 a modificações nos
respetivos Estatutos.
Anteriormente, as sociedades do Regime de Transparência
Fiscal tinham que ser constituídas obrigatoriamente por
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profissionais da mesma atividade: dois médicos, dois enfermeiros, dois engenheiros, etc.
O novo regime passa a prever que os rendimentos devam
provir em mais de 75% do exercício conjunto ou isolado de
atividades profissionais da lista do artigo 151.º do Código
do IRS, desde que, cumulativamente, em qualquer dia do
período de tributação:
• O número de sócios não seja superior a cinco,
• Nenhum deles seja pessoa coletiva de direito público, e
• Pelo menos 75% do capital social seja detido por
profissionais que exercem as referidas atividades, total
ou parcialmente, através da sociedade
A particularidade deste regime é de que a matéria coletável
apurada na sociedade é tributada em sede de IRS e não em
IRC.
Novas sociedades profissionias
MÉDICO
95%

MÉDICO
50%

OUTRO
5%

Serviços médicos
≥ 75% do rendimento

ENFERMEIRO
50%

Serviços médicos e de
enfermagem

3 – Tributações Autónomas sobre viaturas
ligeiras de passageiros, motos e motociclos
Outra das medidas da reforma de IRC que terá forte impacto fiscal nas sociedades médicas, será ao nível das tributações autónomas sobre as viaturas ligeiras de passageiros,
motos e motociclos, excluindo veículos elétricos, cujo custo
de aquisição seja igual ou superior a 25.000 €.
As novas taxas de tributação, de acordo com o n.º 3 do art.º
88 do CIRC, aplicar-se-ão a todos os encargos com este tipo
de viaturas independentemente da respectiva data de
aquisição ou locação das mesmas. Assim, o ano de aquisição das viaturas passou a ser irrelevante para a aplicação
destas taxas.
Custo Aquisição
< 25.000 €
≥ 25.000 € e < 35.000 €
≥ 35.000 €
≤ 25.000 €
> 25.000 €

2014
10%
27,5%
35%
2013
10%
20%

NOTA : Estas taxas continuam a ser agravadas em 10 pontos
percentuais sempre que os sujeitos passivos apresentem
prejuízo fiscal no período.
• Faturação
A recente alteração à certificação de programas informáticos de faturação, regulamentada pela Portaria n.º 340/2013
de 22 de novembro de 2013, traz algumas alterações importantes no que respeita à exclusão da obrigatoriedade de
utilização de Programas Certificados de Faturação.
Determina a referida Portaria que a partir de 01/01/2014,
todas as empresas que no ano anterior tenham atingido
um volume de negócios superior a 100.000 €, independentemente do nº de faturas emitidas, sejam obrigadas a
aderir à faturação através de Programas Informáticos Certificados e a abandonar definitivamente a faturação manual.

parecer jurídico

orçamento de estado
para 2014

Dra. Inês Folhadela

Consultora Jurídica da SRNOM

A

través da Lei 83-C/2013, de 31 de Dezembro
foi publicado o Orçamento de Estado para
2014 de onde se destacam duas normas
com impacto na área da saúde. Assim,
orçamento de 2014 continua a manter a
proibição da prática de atos que impliquem valorizações e quaisquer outros acréscimos remuneratórios – artigo 39º da Lei 83-C/2013 – designadamente
as valorizações e outros acréscimos resultantes de
alterações de posicionamento remuneratório, progressões, promoções, nomeações ou graduações em
categoria ou posto superiores aos detidos. Acresce
ainda que esta norma prevê, no seu n.º 15, que “o
tempo de serviço prestado durante a vigência do
presente artigo (…) não é contado para efeitos de
promoção e progressão, em todas as carreiras, cargos e ou categorias, incluindo as integradas em corpos especiais, bem como para efeitos de mudanças
de posição remuneratória ou categoria nos casos
em que estas apenas dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito.
Finalmente, salienta-se que a Lei do Orçamento de
Estado de 2014, aditou ao Estatuto do SNS, o artigo
22º-C referente aos procedimentos concursais no
âmbito das carreiras da saúde e que determina o
seguinte:
“1 — Sempre que ocorram situações de carência,
podem os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da administração Pública e
da saúde autorizar a abertura de procedimento de
recrutamento, a nível nacional ou regional, para
preenchimento de postos de trabalho no âmbito
das carreiras especiais aplicáveis aos profissionais
de saúde, independentemente da natureza jurídica
da relação de emprego a constituir. 2 — Os procedimentos abertos nos termos do número anterior
podem estabelecer no respetivo aviso de abertura
a obrigatoriedade de permanência mínima de três
anos de ocupação de posto de trabalho do mapa de
pessoal do serviço ou organismo. 3 — O profissional
de saúde que proceda, por sua iniciativa, à resolução do contrato, no decurso dos primeiros três anos
de vigência do mesmo, com o serviço ou estabelecimento onde foi colocado nos termos do procedimento concursal referido no número anterior, fica
inibido de celebrar novo contrato de trabalho, pelo
período de dois anos, com qualquer entidade integrada no SNS.” n
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Albino Aroso
1923 - 2013

O médico que mais contribuiu para a elevação do
nível de Saúde em Portugal – assim o considerou o
Director-Geral da Saúde,
Francisco George – faleceu
no dia 26 de Dezembro, na
sua residência, aos 90 anos.
Num notável percurso profissional e cívico, o Dr. Albino Aroso foi o percursor
das consultas de planeamento familiar
em Portugal e o principal responsável
pela impressionante redução da taxa de
mortalidade infantil verificada no nosso
país nos anos 70 do século XX, posicionando o Serviço Nacional de Saúde
como um dos sistemas mais eficientes do
mundo neste indicador.
Nascido em Vila do Conde, em 1923,
licenciou-se na Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto com 24 anos,
iniciando a sua actividade clínica como
ginecologista no Hospital Santo António.
Foi nesta unidade que criou, em 1969,
a primeira consulta pública e gratuita
de planeamento familiar, numa altura
em que este recurso era desconhecido
da maior parte das mulheres e a prescrição de contraceptivos era proibida legalmente. Dois anos antes, havia fundado
a Associação Portuguesa para o Planeamento Familiar, instituição que realizou
diversas campanhas de informação pelo
Norte do país.
A defesa do planeamento familiar e a
promoção da saúde materno-infantil
foram causas cívicas em que se empenhou de forma obstinada. No pós-25 de
Abril, percorreu inúmeras localidades
um pouco por todo o país em sessões
de esclarecimento sobre contracepção,
quebrando o tabu e obscurantismo que
prevalecia na sociedade portuguesa daquela época sobre esta matéria. A sua
mentalidade percursora levou-o a defender intransigentemente os direitos e
a dignidade das mulheres, chegando a
afirmar publicamente que “são donas da

sua vida e corpo”. Nesse sentido, foi igualmente um defensor precoce da despenalização do aborto.
Do seu percurso cívico constam também
diversas incursões pela actividade política. Em 1976 integrou, a convite do amigo
Francisco Sá Carneiro, o VI Governo
Constitucional como Secretário de Estado
da Saúde, deixando como marcas fundamentais do seu mandato a publicação da
Lei do Planeamento Familiar e a criação
dos Centros de Saúde. Regressaria à Secretaria de Estado em 1987, pela mão de Leonor Beleza, liderando a Comissão Nacional
de Saúde Materno-Infantil que determinou o encerramento de 150 maternidades sem condições para se manterem em
funcionamento. Esta reforma revelar-se-ia
crucial para a extraordinária redução de
77% das mortes antes dos cinco anos de
idade entre 1990 e 2011. Disponível para
este combate cívico até ao final da sua vida
activa, contribuiu ainda para a comissão
nomeada por Correia de Campos que fechou 15 blocos de parto em 2006.
O Dr. Albino Aroso mereceu um raro consenso na sociedade portuguesa, pelo seu
extraordinário contributo público e pela
cordialidade e serenidade com que sempre
defendeu as suas convicções políticas. A
sua carreira foi merecidamente distinguida
com o primeiro Prémio Nacional de Saúde
atribuído em 2006, bem como pelo facto
de a Associação Médica Mundial o ter elegido como um dos 65 médicos mais dedicados às causas públicas no ano anterior.
O Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos lamenta profundamente o desaparecimento do Dr. Albino Aroso, uma
das personalidades mais marcantes da
Medicina portuense e nacional das últimas décadas. O seu legado, na construção
de um serviço de saúde público humanizado e inclusivo, na defesa empenhada da
saúde materno-infantil e no respeito pela
dignidade e pelos direitos das mulheres,
permanecerá intacto no seio da comunidade médica. n
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Histórias que
fazem História
OU Como a teoria
da relatividade
relaciona
Einstein
com três
Professores da
Universidade do
Porto

Pedro Saavedra

Presidente da Direcção
da Casa-Museu Abel Salazar

A

o tratar carinhosamente a correspondência do meu Pai, Alberto Saavedra, deparei-me com a
seguinte história peculiar.
Junho de 1955, Alberto Saavedra
recebe uma carta com o seguinte remetente:

Devidamente carimbada pela censura, a carta
de Ruy Luís Gomes informa a conclusão do artigo sobre a teoria da relatividade de Einstein,
que Alberto Saavedra lhe pedira.
Afirma que pensou tratá-lo mais desenvolvidamente mas deteve-o “a preocupação fundamental (…) de (o) tornar acessível a um público largo mas interessado numa das teorias mais apaixonantes dos últimos cincoenta
anos (1905-1955).” E acrescenta: “E sobretudo
sem a chumbada de qualquer aparelhagem
matemática!”
Refere ainda ser-lhe “particularmente grato associar a este trabalho, em que pus toda
a minha boa vontade, a impressão profunda
que me causou a forma expressiva e documentada como V.ª Ex.ª quis manifestar-me a
sua solidariedade, até com sacrifício de toda a
sua actividade profissional!”
Na verdade o meu Pai assumiu
frontalmente a defesa de Ruy Luís
Gomes no julgamento político a
que foi sujeito pelo Governo de
então, que aliás o conduziu frequentemente à prisão e o levou
posteriormente a exilar-se durante 16 anos na Argentina e Brasil.
A importância de Ruy Luís Gomes
como cidadão e matemático é conhecida de todos. Já a sua participação na génese da Casa-Museu Abel Salazar é menos comentada e foi fundamental. Desde a
primeira hora, logo após a morte
do médico cientista/artista, em
1946 assumiu a liderança da Comissão Executiva e iniciou os primeiros passos para a perpetuação da memória do seu grande
amigo, nomeadamente através
da preservação da sua casa e do
seu espólio.
Durante o exílio foi substituído
na Direcção da Casa-Museu por
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Alberto Saavedra. Terminado o exílio, isto é,
logo após o 25 de Abril, o meu Pai obviamente solicitou a renúncia ao seu mandato, o que
não foi aceite, por questões de cordialidade e
amizade. Assim, a mudança na Direcção da
Casa-Museu acabou por se efectivar apenas
em 1979, ano de falecimento de Alberto Saavedra, altura em que o Prof. Ruy Luís Gomes,
então Reitor Honorário da Universidade do
Porto, o substituiu.
A razão do artigo sobre a teoria da relatividade, publicado na revista Lusíada (n.º 7/1955,
págs 215-220) então dirigida por Carlos de Passos, um amigo íntimo de meu Pai, teve certamente a ver com uma manifestação de cidadania para um Professor de alta craveira que
estava a ser vilipendiado, humilhado e escorraçado pelo Estado Novo.
O artigo foi também publicado em separata
como aliás é pedido nesta carta.
O artigo publicado, “Albert Einstein E=mc2: o
mais urgente problema do nosso tempo” reproduz o título de um documento do próprio
Einstein. O problema em causa era a utilização
da bomba atómica.
Começa por referir a utilização da bomba atómica e os seus “efeitos devastadores” salientando a posição militante de Einstein,“o maior
físico teórico da primeira metade do nosso século” na luta contra aquele flagelo.
Dá-nos também uma ideia da importância da
descoberta, situando-a historicamente no desenvolvimento da física e da matemática.
Ilustramos esta singela homenagem aos três
participantes referidos na carta – Einstein, Ruy
Luís Gomes e Alberto Saavedra – com um desenho de Abel Salazar, ele também um grande divulgador da teoria da relatividade. n

34

Artigo

Recordando
Tomé Ribeiro
Quando uma semana antes da sua morte visitei o Prof. Tomé
Ribeiro, de imediato
pressenti que deveria ser a última vez
que o veria, pois era
já grande a sua debiHenrique Lecour
lidade e prostração.
Professor jubilado da
Embora com certo
Faculdade de Medicina
alheamento, acomda Universidade
panhou a conversa
do Porto. Professor
que a Teresa, sua
convidado do Instituto
Mulher, e eu fomos
de Ciências da Saúde
desfiando, por vezes
da Universidade
sorrindo e num ou
Católica, Porto.
noutro ponto intervindo, mas com marcada dificuldade de expressão. Por isso, quando em 29 de Agosto passado recebi o telefonema a informar-me do seu falecimento, não
foi com surpresa que tomei conhecimento da
triste notícia. De imediato perpassou no meu
espírito o recordar de tantos acontecimentos e factos que se tinham cruzado na nossa
vivência de muitas décadas. Era a perda de
um Amigo, de alguém com quem tinha tido
o privilégio de compartilhar momentos bons
e dificuldades várias.
Por isso passadas umas semanas, já com alguma serenidade, tentei recordar a sua figura e
o papel interventivo que sempre assumiu em
prol da sua Faculdade e do seu Hospital, instituições que serviu com dedicação e sentido
de entrega.
António Tomé Ribeiro em toda a sua vida foi
um cidadão exemplar, sempre empenhado
no bem público, chefe de família dedicado,
profissional distinto e universitário de mérito.
O seu percurso académico e hospitalar merece ser referido já que é exemplo a não olvidar
pelas gerações mais novas.
Ainda estudante universitário logo se empenhou em prol dos princípios e ideais porque
sempre norteou a sua vida, integrando-se em
associações estudantis, onde o seu labor e o
seu carácter cedo o levaram a assumir cargos
directivos não só locais, como a nível nacional,
mostrando bem a probidade e a lealdade do
seu carácter.
Após a conclusão do curso em 1956, com a elevada média de 16 valores e em que defendeu
a dissertação de licenciatura “Metabolismo
proteico nos traumatizados vertebro-medulares”, logo foi incorporado no serviço militar
como oficial miliciano médico. Terminado o

serviço militar em 1958, começou a frequentar como estagiário o Serviço de Propedêutica
Médica, ainda no Hospital de Santo António,
sob a direcção do saudoso Professor Emídio
Ribeiro. Com a ascensão a professor catedrático do Professor Manuel Cerqueira Gomes e
a consequente direcção do Serviço, logo este o
propôs para assistente voluntário da disciplina e, pelo merecimento e reconhecimento do
seu trabalho que cedo lhe são reconhecidos,
no ano seguinte para 2.º assistente da cadeira.
A sua carreira docente e hospitalar foi interrompida por ser mobilizado em 1961 para
Angola, logo no início da guerra do Ultramar.
De realçar que a prestação do serviço militar
decorreu no norte de Angola, onde na época
a guerra era intensa na área. Nesses tempos
difíceis a sua personalidade forte logo se evidenciou, justificando plenamente o louvor
que no final da sua comissão lhe foi atribuído pelo comandante-chefe da Região Militar
de Angola pela “competência, dedicação e
bravura demonstradas no exercício das suas
funções”.
Regressado em 1963 retomou as suas funções
docentes e hospitalares. Com a jubilação do
Professor Cerqueira Gomes em 1964, o Professor Emídio Ribeiro retomou a direcção do
serviço. Figura grada da Medicina Interna,
Emídio Ribeiro, cujo centenário do seu nascimento ocorreu em 2010, deu então grande
impulso ao serviço. Rodeado de uma plêiade
de colaboradores, todos jovens entusiasmados pelo incentivo do Director, cedo o Serviço
foi cotado como o melhor serviço de Medicina Interna do Hospital. Pouco a pouco se foi
estruturando a génese de vários ramos da
Medicina Interna, que anos mais tarde se
foram progressivamente individualizando
em unidades e depois em serviços autónomos de especialidades no âmbito da Medicina Interna. Como referência dessa época
em que o Serviço atingiu enorme prestígio
no meio clínico, recordam-se as reuniões das
terças-feiras à noite, que atraiam médicos de
outros serviços e mesmo de fora do Hospital,
reuniões não só anátomo-clínicas, como também de revisão da literatura, acontecimento
que até então não era prática habitual na
vida hospitalar. Tomé Ribeiro foi nessa fase
de grande actividade do Serviço o braço direito de Emídio Ribeiro, desdobrando-se com
entusiamo, no trabalho de enfermaria e no
trabalho docente, período que perdurou até
1974, ano em que o Professor Emídio Ribeiro
abandonou a direcção por doença.

É nesse ambiente estimulante que Tomé
Ribeiro começou a pensar no doutoramento, escolhendo para tema a área a que se
queria dedicar. Assim, em Fevereiro de 1972,
apresentou-se a provas, com a tese “Gastroenteropatia exsudativa” e tendo como prova complementar o trabalho “Patogenia da
Hipoalbuminemia”, em que fez uma revisão
de 139 casos estudados com albumina marcadas com I131, no início de uma colaboração
com o Laboratório de Radio-isótopos da Faculdade de Medicina, que se iria tornar frutuosa
na sua carreira de investigador clínico
Aprovado por unanimidade com distinção
e louvor, logo foi contratado como professor auxiliar de Medicina Interna. Ainda em
Março desse ano prestou provas de especialista na Ordem dos Médicos, ingressando, assim, no Colégio da Especialidade de
Gastroenterologia.
Para melhor poder concretizar o sonho de
criar uma estrutura que a nível hospitalar se
dedicasse à especialidade que ansiava, nesse
mesmo ano estagiou como bolseiro do Instituto de Alta Cultura na Cidade do Cabo, onde
enriqueceu a sua formação clínica nessa área
e apreendeu as técnicas de endoscopia disponíveis na época.
No seu regresso, com o apoio de Vasconcelos
Teixeira, na época seu único colaborador na
área, criou no Serviço de Propedêutica Médica
do Hospital de São João, nesse ano de 1972 uma
denominada Secção de Gastroenterologia.
O desejo de progressão na carreira académica
levou-o a requerer provas de agregação em
Medicina Interna, que prestou em Outubro
de 1978, proferindo a lição de síntese “Sobre
a patogenia da doença hepática crónica”, em
que pode expor a sua visão de investigador
clínico na área a que fundamentalmente
sempre se dedicou. Dois anos passados, com
dispensa de provas públicas por ter já o título de agregado, foi aprovado como professor
extraordinário de Medicina Interna, e em
1982, após concurso público, foi aprovado
professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto. Se a sua ascensão académica
terminou quando atingiu esse grau, o seu
interesse pela vida da Faculdade foi cada vez
maior, envolvendo-se em tudo o que considerasse ser em prol da sua Escola. Assim, quer
como membro da Comissão Coordenadora do
Conselho Científico em mais do que um mandato, quer como membro do Departamento
de Medicina da Faculdade, quer ainda como
membro do Conselho Pedagógico, sempre foi
notório o empenho e seriedade das suas intervenções. Por tudo isso se compreende que
em 1991 fosse eleito Presidente do Conselho
Directivo da Faculdade para o triénio de 19901993, função que exerceu com dignidade e
firmeza, sem nunca assumir sobranceria, pois
sabia ouvir e procurar ser conciliador.
Mas para além do exercício de todas essas
funções académicas, sempre com elevado
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grau de dedicação, Tomé Ribeiro nunca descurou a obrigação académica de estimular a
progressão na carreira dos seus colaboradores
e desse modo contribuir para a sua ascensão.
Assim, foi o promotor e orientador de nove
dissertações de doutoramento, seis delas no
âmbito da Gastroenterologia, as restantes no
domínio da Medicina Interna, da Pediatria e
da Infecciologia. De relembrar a propósito, as
suas participações como arguente em inúmeros júris de provas de doutoramento e de
agregação nas três Faculdades de Medicina
então existentes, e que, por sua proposta, foi
atribuído pela Universidade do Porto o grau
académico de Doutor “Honoris causa” aos Professores Jesus Prieto e Michel Kremer, figuras
notórias da Gastroenterologia europeia, por si
muito justamente apadrinhados.
Naturalmente que a par do seu labor como
docente, fundamentalmente no âmbito da
Gastroenterologia, quer no ensino pré-graduado, quer no pós-graduado, foi também,
um investigador clínico nessa área, criando
e liderando linhas de investigação, muito em
particular no domínio da Hepatologia. De
sublinhar a sua ligação íntima à Anatomia
Patológica, em especial à figura ímpar do Professor Daniel Serrão, dando assim prova de
uma visão alargada para a compreensão dos
mecanismos de doença. E é ainda com esse
objectivo que criou a Associação Universitária Porto-Navarra de Estudos Hepatológicos,
de que foi o primeiro presidente.
A Faculdade e o Hospital foram sempre a
sua casa de trabalho. Por isso mesmo o seu
percurso como médico hospitalar não foi
menos brilhante, fazendo jus à sua visão de
que um docente da área clínica tinha de ser
simultaneamente um hospitalar prestigiado,
só assim podendo fazer um ensino de mérito,
posição que sempre defendeu com denodo.
Assim, na carreira hospitalar atingiu o grau
de chefe de serviço de Gastroenterologia. Em
1990 e por jubilação do Professor Cerqueira Magro, assumiu a direcção do Serviço de
Medicina I, correspondente ao antigo Serviço de Clínica Médica. Por mera curiosidade,
refira-se que seu tio, o Professor Rocha Pereira, figura respeitada da Medicina portuense,
tinha sido director do Serviço de Clínica Médica da Faculdade nos anos 40 e 50 do século
passado.
Criada a Secção de Gastroenterologia, e no
desejo de poder concretizar o grande objectivo de haver no Hospital uma área para a
prática e investigação, e ensino da especialidade, secção que logo no final desse frutuoso
ano de 1972 teve a idoneidade reconhecida
pela Ordem dos Médicos para a obtenção da
especialidade, Tomé Ribeiro foi pouco a pouco
agregando a si mais colaboradores e melhorando o apetrechamento técnico de que a secção dispunha. O seu objectivo de uma maior
autonomia foi alcançado em 1977, quando
a direcção do Hospital criou a Unidade de

Gastroenterologia, entregando-lhe merecidamente a sua direcção. Pouco a pouco foi
conseguindo equipar a Unidade com a aparelhagem diferenciada necessária para o diagnóstico e tratamento dos doentes que a ela
recorriam. Pese embora as múltiplas resistências e obstáculos de índole diversa que teve
de enfrentar, muitas vezes mais justificados
por interesses mesquinhos do que por motivos de rentabilidade, conseguiu ultrapassá-los com mérito e persistência, vencendo por
fim essa luta de alguns anos. A Unidade foi
progressivamente alargando-se em espaço,
com uma área de ambulatório e uma área de
internamento próprio, crescendo em número
de colaboradores, que se foram diferenciando
em campos diversos da Gastroenterologia, e
enriquecendo o seu equipamento, tornando-se uma das mais prestigiadas unidades do
País. O facto de ter sido alfobre de formação
de muitos especialistas que depois se foram

dispersando ou criando mesmo serviços da
especialidade, particularmente no norte do
País, é prova evidente do modo prestigiante
com que Tomé Ribeiro norteou a sua Unidade, criando uma verdadeira escola de Gastroenterologia. Por fim, em 1992, a direcção do
Hospital instituiu o Serviço de Gastroenterologia, culminando o lapso de duas décadas
que mediaram desde o embrião que Tomé
Ribeiro criou em 1972 até à sua maturidade
como serviço hospitalar autónomo sob a sua
direcção. O seu sonho tinha-se finalmente
concretizado. Acumulou então a direcção dos
Serviços de Medicina I e de Gastroenterologia,
que dirigiu até à sua jubilação em Novembro
de 2001.
A nível hospitalar exerceu ainda as funções
de Director do Departamento hospitalar de

Medicina durante oito anos na década de 90 e
foi eleito para integrar a direcção do Hospital
de São João no triénio de 1987-89, assumindo
as funções de director clínico no último ano
do mandato.
Mas o seu labor em favor da especialidade a
que se dedicou não se limitou às actividades
docente, hospitalar e de investigador, já que
foi ainda um dos grandes obreiros que se
empenharam no desenvolvimento e afirmação da especialidade em Portugal, particularmente na região norte. Assim, foi organizador ou co-organizador de inúmeras sessões
clínicas no âmbito da Gastroenterologia e da
Hepatologia, realizadas em variados locais
do País. Se a nível da Ordem dos Médicos foi
presidente do colégio da especialidade, o seu
papel não foi menos importante no âmbito
da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, nela tendo desempenhado vários cargos,
desde presidente da Direcção e da Mesa da
Assembleia- Geral a Presidente do Núcleo
de Hepatologia e da Associação Portuguesa
para o Estudo do Fígado, e vice-presidente do
Clube do Pâncreas. O seu interesse pela área
a que sempre se dedicou, levou-o em 2001 a
escrever a “História da Sociedade Portuguesa
de Gastroenterologia – os primeiros 40 anos”.
A sua actividade como docente, médico hospitalar e investigador clínico pode ser apreciada pelas cerca de 300 publicações de que
foi autor ou co-autor, muitas delas em revistas internacionais, e pelas inúmeras conferências e comunicações que em toda a sua
vida proferiu.
Nos anos 90 a doença neuro-imune que o
iria vitimar começou a manifestar-se e progressivamente a causar-lhe limitação da
sua actividade, embora ainda pouco marcada. Após a sua jubilação, o agravamento
lento mas inexorável do seu mal começou a
ser cada vez mais evidente que, consciente
dos parcos recursos terapêuticos para a sua
doença, sofreu com grande estoicismo, mostrando bem a determinação do seu carácter,
a grandeza da sua personalidade e a firmeza
das suas convicções. Cada vez mais limitado
na sua motilidade, o seu espírito continuou
como sempre activo. Permita-se-me na oportunidade a minha homenagem sentida à
Teresa, sua companheira dedicada de mais de
meio século, e que sempre viveu com ele tanto as horas boas, como os momentos maus
até ao seu final.
Uma referência última ao amor que sempre
dedicou à sua terra natal, a Maia, pela qual
sempre pugnou e defendeu. Reconhecendo a sua valia, a Câmara Municipal da Maia
atribuiu-lhe em 2001 a Medalha de Ouro de
Alto Mérito.
Permiti-me fazer uma evocação de Alguém
que teve uma vida exemplar e que por isso
merece ser relembrado num tempo em que
a falta de valores e de referências abunda.
Assim o tenha conseguido. n
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Exortação
à ética
e à cidadania
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Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

A Casa da Música acolheu,
uma vez mais, a cerimónia
do Juramento de Hipócrates
da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos.
No discurso de abertura,
o presidente do Conselho
Regional considerou
“inaceitáveis” algumas
das medidas adoptados
pelo Governo. O bastonário
reforçou as críticas e falou
de um amanhã difícil
para os 500 médicos que
se iniciaram na profissão.
Ambos deixaram um forte
apelo para que os jovens
profissionais sejam factor
de mudança na Saúde e no
País.

M

vais de 500 méd ic o s, ac ompanhados por
muitos familiares, lotaram a Sala Guilhermina
Suggia na Casa da Música para
cumprirem o ritual de iniciação
à profissão. Após um momento
musical protagonizado pela Orquestra de Jazz de Matosinhos,
seguiu-se o início da cerimónia
protocolar com as intervenções
do presidente do Conselho Regional do Norte e do bastonário
da Ordem dos Médicos.
Miguel Guimarães começou
por constatar que a crise que o
país e a Europa atravessam tem
origem na perda de valores que
fundaram a nossa democracia.
“A falta de respeito pela educação e pela justiça social têm aqui
um papel nuclear pois serviram
de mola activadora das muitas aberrações que atingiram a
nossa sociedade nos últimos 30
anos”, considerou o dirigente,
apelando a que os jovens médicos contribuam activamente
para uma reforma estrutural
do sistema político e social: “O
nosso papel já não pode apenas centrar-se nas questões da
Saúde. Temos que ir mais além,
para preservar as grandes conquistas sociais da nossa democracia. Só assim podemos defender de forma justa e equilibrada
o direito à dignidade de todos os
seres humanos”.
Sobre a Saúde, o presidente do
Conselho Regional dirigiu fortes
críticas às medidas adoptadas
pelo Governo, considerando algumas “completamente dispensáveis e incompreensíveis” e outras
ainda “inaceitáveis” por constituírem “uma ameaça
aos direitos dos doentes e à dignidade do exercício
da profissão médica”. “Todas com o único intuito
de diminuir os custos em saúde a qualquer preço”,
acrescentou, citando o estudo “Health at a Glance
2013”, que coloca Portugal como o quinto país da
OCDE que mais diminuiu o investimento no sector
entre 2009 e 2011, numa redução aproximada de
2,2%.
As opções do actual Ministério da Saúde, acrescentou Miguel Guimarães, mereceram uma forte

oposição da Ordem dos
Médicos. O dirigente
recordou as inúmeras
intervenções políticas
realizadas no último
mandato, com destaque
para o apoio prestado
aos sindicatos na Greve
Nacional de 2012, para
a contestação à prescrição por DCI e para a
defesa da qualidade da
formação médica, pré e
pós-graduada. “A OM
tem o dever e a obrigação de exigir qualidade
em todos os processos
que conduzem à formação de médicos, para
que não seja comprometido o futuro dos jovens
médicos e a própria
qualidade dos cuidados
de saúde. Temos que ter,
cada vez mais, um papel
mais relevante na defesa
do direito dos doentes a
uma medicina de qualidade e aproximar em
definitivo a formação
pré e pós-graduada”,
incitou o responsável,
concluindo que é necessário “melhorar a ponte
entre a Academia e a
Enfermaria”.
Numa mensagem de
confiança aos profissionais que agora iniciam o seu percurso, o
responsável lembrou o
contributo que a classe
médica tem prestado à
comunidade e ao país. “Os médicos têm sido os
principais responsáveis pela melhoria da qualidade
dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos e
pelo sucesso internacional do nosso SNS, cujos méritos têm sido regularmente relatados pela OCDE
e pela OMS”, sublinhou, acrescentando que “provavelmente não existe outra profissão em que as
capacidades teóricas e de desempenho sejam tão
permanentemente avaliadas e vigiadas”.
Miguel Guimarães concluiu apelando aos jovens
para que contribuam para a “existência de uma
Ordem dos Médicos sólida e consequente” e para
que aprofundem o seu compromisso ético: “Pela
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defesa da Medicina que escolhemos
quando decidimos ser médicos, temos todos a obrigação de continuar
a defender a saúde e os doentes e
não desistir de lutar”.

Ordem disponível
para ajudar
O bastonário da Ordem dos Médicos começou por dar as boas-vindas
à “mais escrutinada, exigente e gratificante profissão do mundo” e passar uma mensagem de confiança:
“Os portugueses podem estar tranquilos porque está assegurada a reconhecida qualidade da Medicina
portuguesa”.
José Manuel Silva, no entanto, não
deixou de antecipar dificuldades
aos jovens profissionais, dizendo
mesmo que lhes espera um “amanhã muito difícil”. “São imensos os
desafios que se colocam aos médicos, as interferências na relação
médico-doente e na prescrição, a
proletarização, o numerus clausus, o
excesso de alunos e a deficiente formação pré-graduada, a insuficiente
capacidade formativa pós-graduada, a perda de qualidade dos internatos médicos”, aprofundou o bastonário, fazendo um apelo à união da
classe: “Sozinhos somos cordeiros
indefesos, juntos temos uma força
imparável”.
O responsável máximo da OM não
perdeu a oportunidade de criticar a
publicação do mapa de vagas para o
internato médico que ultrapassava,
na especialidade de Medicina Geral e Familiar, o tecto definido pelo
colégio de especialidade. “A concretizar-se este facto constituiria uma
das graves declarações de hostilidade por parte do
Ministério. A Ordem não procura litígios, mas não
os receia. Faço um apelo ao Ministério para que
não abra vagas da especialidade sem a chancela
da Ordem dos Médicos”, frisou José Manuel Silva,
antecipando a discussão com a tutela que, dias mais
tarde, resultaria na redefinição do mapa.
José Manuel Silva deixou, no final, um “enorme
desafio” aos jovens médicos: “Para além de excelentes médicos sejam cidadãos de corpo inteiro.
Participem mais na vida política, onde se decide o
futuro deste país”. O bastonário citou, a propósito,
Adriando Moreira que, recentemente, apelou aos
jovens para não “permitirem que Portugal seja governado por pessoas menos íntegras e preparadas”.
“O futuro está nas vossas mãos, usem-nas bem e
de forma integral, inteligente, criteriosa e exigente,
porque há sempre soluções alternativas e melhores
para o futuro do país”, exortou.
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Depoimentos
Em dia de festa, a maior parte
dos presentes partilhou as preocupações assinaladas pela Ordem dos Médicos, mas mostrou
também sinais de esperança e
optimismo para o futuro. Cristina Neves, “satisfeita por atingir
um objectivo há muito tempo sonhado”, fez questão de salientar a
sua confiança na qualidade dos
colegas: “Acredito muito nesta
geração. São excelentes profissionais, muito trabalhadores e, além
de merecerem um grande futuro,
vão fazer muito pela Saúde em
Portugal”. A colega Bárbara Prucha, por seu lado, partilhou “o
receio que toda a gente sente
ao ver o mapa de vagas [para o
internato] que foi publicado” e
assumiu que a prioridade passa
por encontrar uma especialidade
que a realize: “Está tudo muito
incerto, mas queria ter uma vaga
numa especialidade em que houvesse trabalho, porque há várias
que não têm saída”.
Uma das alternativas que hoje
se coloca aos médicos recém-formados é a emigração. André
Graça confessa que o assunto
é “cada vez mais comum”. “As
pessoas estão a apontar o estrangeiro como uma opção, sobretudo dadas as circunstâncias que
o país atravessa”, acrescentou,
afirmando-se “optimista, apesar
de tudo”.
Carolina Marinho encarou o
Juramento de Hipócrates como
um momento “muito recompensador” e, simultaneamente,
de “esperança que as coisas se
resolvam”. “Partilho das críticas
que aqui foram feitas. Acompanhamos esta situação de perto,
porque temos a noção de que nos
pode afectar de forma muito negativa no futuro.
Vamos dar um passo de cada vez”, assinalou a médica que já tem especialidade em vista, mas espera
que “o Ano Comum ajude a decidir muita coisa”.
Cristiano Antunes revelou-se comprometido com
o espírito do Juramento, mostrando vontade em
“contribuir, com este conhecimento adquirido, para
um mundo melhor e para ajudar mais pessoas”. Tal
como os colegas, o jovem médico revela-se preocupado com o futuro, mas deixa uma mensagem
de confiança: “Apesar do panorama não ser muito
favorável e não estar fácil para ninguém, temos de
manter a esperança”.
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Discurso do
Presidente do
CRN na cerimónia
do Juramento de
Hipócrates 2013:
O Estatuto da Ordem dos Médicos, nos seus artigos 4º e 6º,
recorda-nos questões essenciais que nos devem acompanhar durante a nossa vida
como médicos e cidadãos.
Na defesa dos legítimos interesses dos médicos e dos doentes e do seu direito a uma
medicina qualificada, devemos respeitar e
defender: o direito ao acesso a cuidados de
saúde para todas as pessoas, o exercício de
uma medicina humanizada, a observância
constante da ética e da deontologia, a qualificação profissional médica, o SNS e a carreira
médica, um ensino médico pré e pós-graduado de qualidade, uma melhor organização
dos serviços de saúde, as competências médicas e o acto médico, a segurança dos doentes
e dos próprios médicos.
A situação de crise que o nosso país e a Europa atravessam centra-se, nas suas raízes
mais profundas, nos valores e princípios
que servem de fundações à nossa própria

democracia. A falta de respeito pela educa- mais valias ao ensino médico e não oferecem
ção e justiça social têm aqui um papel nuclear garantias minimamente aceitáveis de qualipois serviram de mola activadora das muitas dade (curso de medicina de Aveiro, cursos privados de medicina envolvendo
aberrações que atingiram a
a CESPU e a Universidade Fernossa sociedade nos últimos
A situação de
Pessoa).
30 anos. Só assim foi possível
crise que o nosso nando
Defendemos de forma justa e
que princípios económicos e
país e a Europa
racional o respeito integral pefinanceiros sem base estrulas capacidades formativas das
tural sólida pudessem ter suatravessam
Faculdades de Medicina e a elicesso sem contraditório forte
centra-se, nas
minação imediata dos 15% de
durante todo este tempo.
suas raízes mais vagas exclusivas para licenciaTemos agora todos a obridos. Portugal não se pode dar
gação de contribuir activaprofundas,
ao luxo de oferecer duas licenmente para a reforma de
nos valores e
ciaturas a algumas pessoas. Ou
todo o sistema. O nosso papel
estar a investir na formação de
já não pode apenas centrarprincípios que
médicos para exportação.
-se nas questões da Saúde.
servem de
A OM tem o dever e a obrigação
Temos que ir mais além,
fundações à
de exigir qualidade em todos
para preservar as grandes
os processos que conduzem
conquistas sociais da nossa
nossa própria
à formação de médicos. Para
democracia. Só assim podemocracia
que não seja comprometido o
demos defender de forma
futuro dos jovens médicos e a
justa e equilibrada o direito
própria qualidade dos cuidados
à dignidade de todos os seres
de saúde. Temos que ter, cada vez mais, um
humanos.
Na Saúde têm sido muitas as medidas de- papel mais relevante na defesa do direito
cretadas e aplicadas por este Governo. Umas dos doentes a uma medicina de qualidade
presumivelmente necessárias, outras com- e aproximar em definitivo a formação pré e
pletamente dispensáveis e incompreensíveis, pós-graduada. É necessário melhorar a ponte
e algumas inaceitáveis, pois constituem uma entre a Academia e a Enfermaria.
ameaça aos direitos dos doentes e à digni- Por isso, temos defendido de forma reiterada
que é obrigatório integrar e alinhar as capacidade do exercício da profissão médica.
Todas com o único intuito de diminuir os cus- dades formativas das escolas médicas com as
tos em saúde. A qualquer preço. De tal forma capacidades formativas dos serviços das unique a percentagem do PIB para a saúde dimi- dades de saúde com idoneidade para formar
nuiu consideravelmente nos últimos anos. E o especialistas.
nosso PIB é como todos sabem, muito baixo. É a única solução que temos de garantir forNo orçamento de Estado para 2014 a situação mação específica e especializada a todos os
candidatos, de forma a que não existam em
tende a agravar-se ainda mais.
De resto, o desinvestimento na área da saúde Portugal médicos de primeira e de segunda
é preocupante, como é atestado pelo recente categoria.
De resto, e porque consideramos essencial a
relatório da OCDE ‘Health at a Glance 2013’.
Portugal gastou menos 2.2% na saúde entre existência de uma boa organização dos cui2009 e 2011, o que significa ter sido o quinto dados de saúde, a OM patrocinou o ‘Estudo
país em que a redução deste indicador foi de Evolução Prospectiva de Médicos no Sismais acentuada. A despesa pública anual per tema Nacional de Saúde’ produzido pela Unicapita em saúde em 2011 foi de 868.7 euros. versidade de Coimbra e da autoria da equipa
liderada pela Prof. Paula Santana.
Um dos valores mais baixos da Europa.
Por outro lado, reformas de fundo que permi- Os dados deste estudo são essenciais para
tam dotar todo o sistema de mais equidade, permitir que a OM possa defender e definir,
rigor, responsabilidade, transparência e qua- com a certeza dos números, que médicos e
lidade, e diminuir os custos de forma susten- quantos médicos são necessários para os prótada, não foram até ao momento apresenta- ximos anos, e assim defender em simultâneo
das ou discutidas. O estado da saúde merece a qualidade da educação médica e dos cuidade todos nós, médicos e potenciais doentes, dos de saúde. É o que vai ter que acontecer.
Este estudo, que deve ser analisado atentauma reflexão cuidada e consequente.
A OM e o CRN estão atentos e continuamente mente, está disponível para todos os médicos
empenhados em lutar por um futuro melhor, no site da SRNOM.
para os médicos e para os doentes. No cum- O mapa de vagas para o internato médico
primento das suas competências e respon- 2013 foi conhecido na passada 6ª feira. A OM
sabilidades foram várias as intervenções e desenvolveu, através dos seus Colégios de
iniciativas da Ordem que hoje merecem ser Especialidade, todos os esforços para, sem
comprometer a qualidade da formação nos
lembradas:
1. Na defesa da qualidade da formação pré- internatos médicos, apresentar um mapa de
-graduada, o nosso contributo para ‘travar’ a idoneidades e capacidades formativas que
existência de mais cursos de medicina total- fosse o mais adaptado possível às necessimente desnecessários, que não acrescentam dades dos candidatos. Foi com surpresa que
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verificamos que a ACSS não respeitou o trabalho realizado pelos nossos Colégios, e em
particular pelo Colégio de Medicina Geral e
Familiar. Esta situação que consideramos ser
uma violação grave das competências atribuídas à OM e coloca em causa a qualidade da
formação médica, não está de acordo com a
seriedade e entendimento que deve presidir
a uma relação saudável entre instituições, e
terá da parte da OM a resposta adequada.
2. O diálogo e trabalho permanente com as direcções regionais e nacionais das AE’s e os jovens médicos (através do CNMI) e o clima de
bom entendimento com as direcções das Escolas Médicas e do CNIM tem permitido uma
abordagem mais eficaz de todos os problemas relacionados com a formação pré-graduada e o acesso à formação pós-graduada.
3. O estímulo constante aos Colégios de
Especialidade da OM para que a revisão e

actualização dos programas de formação e
a fundamentação da atribuição das idoneidades e capacidades formativas aos vários
serviços seja realizada de forma regular e
transparente, no sentido de proporcionar a
melhor formação a cada médico.
4. A Greve Nacional de Médicos de 11 e 12 de
Julho de 2012, que a OM apoiou de forma inequívoca e que se traduziu num movimento
único de cidadania e responsabilidade em
defesa do património genético do SNS e da
qualidade dos cuidados de saúde, marcou
publicamente uma nova e decisiva etapa na
defesa da maior conquista da democracia
portuguesa: o direito à saúde e à dignidade
de todas as pessoas.
A manifestação de unidade e solidariedade
dos médicos estendeu-se a todos os cidadãos.
Permitam-me realçar a organização exemplar dos corpos directivos dos Sindicatos
Médicos e o papel essencial protagonizado
pelo nosso Bastonário, que conseguiu gerir de
forma sábia e destemida o apoio da Ordem
dos Médicos a uma greve justa e necessária.
Nas circunstâncias actuais, o grito de insatisfação de todos nós poderá ter que novamente e de forma mais marcada procurar um
eco mais profundo no sentir de toda a sociedade civil.
5. Na sequência da Greve, o acordo assinado
entre os Sindicatos Médicos e os Ministérios

da Saúde e das Finanças, considerado posi- e exames complementares de diagnóstico,
tivo pelo nosso Bastonário e pelo CRN da OM, e contrariamos enérgica e fundamentadadefendeu e preservou o património das Car- mente a defesa dos benefícios dos partos em
casa);
reiras Médicas.
A solução de compromisso alcançada con- d) A consagração legal do acto médico com
templou condições aceitáveis do ponto de base na proposta devidamente fundamenvista da dignidade profissional, contrariando tada apresentada pela OM (em nome do dia desregulação contratual verificada nos úl- reito constitucional dos doentes à protecção
timos anos e da qual os jovens médicos eram da saúde e conforme os padrões de qualidade
que sempre defendemos);
as primeiras vítimas.
6. A dificuldade de entendimento entre a Or- e) A alteração do modelo de receita médica
dem e o Ministério da Saúde tem sido uma de modo a conferir aos doentes o poder de
realidade indesmentível. A violação perma- escolher o medicamento do princípio activo
nente, por parte do MS, de questões essen- prescrito no acto médico; de resto, a OM tem
ciais, das quais não abdicamos, ferem no seu reiterado publicamente a ausência de imconjunto a garantia da qualidade em saúde pacto significativo da legislação sobre DCI na
quota de mercado dos genéricos e a necessique todos temos a obrigação de exigir:
a) A aplicação na prática da Carreira Médica dade de definir um modelo de receita médica
(por isso não concordamos com os despa- que defenda o doente;
chos entretanto publicados, cuja finalidade f) A participação da OM, através dos seus Cotem sido a abertura de concursos restritos légios de Especialidade, na definição de propara contratação tocolos terapêuticos e de utilização e reutilide médicos espe- zação de dispositivos médicos.
A
cialistas, violando A defesa da verdadeira equidade no acesso
dificuldade de
o princípio de li- aos cuidados de saúde em todas as instituientendimento berdade de acesso ções do SNS e o combate eficaz e coerente ao
pública desperdício com base em mais organização e
entre a Ordem àe função
colocando em eficiência máxima das unidades de saúde, são
e o Ministério
causa referenciais condições prévias absolutamente essenciais
de transparência, para que se considere a possibilidade de disda Saúde tem
equidade e igual- cutir na sociedade de forma aberta e abransido uma
dade de oportuni- gente a questão das prioridades éticas com
realidade
dades na adminis- base em critérios de legitimidade e justiça.
tração pública, não Por isso temos sido sistematicamente contra
indesmentível
cumprindo os pre- as diferentes formas de racionamento admiceitos constitucio- nistrativo que lesam de forma irreversível a
nais que deveriam saúde dos doentes. A discussão sobre esta
garantir; temos sistematicamente defendido matéria, a ser necessária, deve ser centrada
que os concursos públicos para a Carreira Mé- em prioridades éticas em saúde e nunca nas
dica sejam abertos a todos os médicos habili- várias formas de racionamento que têm sido
abusivamente aplicadas no SNS.
tados e interessados em concorrer);
b) A transparência de processos e procedi- Na verdade “o estabelecimento de prioridamentos nas nomeações de gestores públi- des na saúde para ser eticamente aceitável
cos (por isso nos insurgimos publicamente, pressupõe que situações mais graves tenham
e por diversas vezes, contra a nomeação dos prioridade sobre situações menos graves”. De
directores executivos para os ACES da região resto, a proposta de adopção do utilitarismo
norte pela sua total ausência de experiência no acesso aos cuidados de saúde sugerida
profissional na área da gestão da saúde e na pelo famoso parecer do CNECV, a propósito
da discriminação com base
governação clínica);
na idade, é contrária aos
c) A consagração do respeito
princípios fundamentais
pelas competências médicas e o
Sistematicaplasmados nos direitos hupapel essencial do médico como
manos que têm como base
coordenador das equipas multimente contra
a igual dignidade de todos os
disciplinares de saúde (por isso
as diferentes
seres humanos.
rejeitamos a circular normativa
formas de
Na sequência da aprovação
da ARS Norte que colocava em
na AR da Lei-Quadro das Ascausa o tratamento de doenracionamento
sociações Públicas Profissiotes com patologia respiratória
administrativo
nais, a OM apresentou uma
crónica, intentamos uma acção
proposta de revisão do seu
administrativa especial contra a
que lesam
Estatuto, que incluí todos os
ERS e a sua deliberação que perde forma
documentos estruturantes
mitiu autonomia aos técnicos
irreversível
da OM, como é o caso do
de MFR e não aceitamos a posCódigo Deontológico, Regusibilidade de os “enfermeiros de
a saúde dos
lamento Disciplinar, Regulafamília” poderem acompanhar
doentes
mento de Inscrição e Regude forma autónoma grávidas
lamento de Autonomia. É
de baixo risco, doentes crónicos,
uma oportunidade ímpar de
prescreverem medicamentos
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tornar a OM mais eficiente sem
os médicos que diariamente
É com muito
perda da sua democraticidade,
exercem o seu papel na socieorgulho que
e resolver temas fracturantes,
dade de forma diversa, e deicomo por exemplo a questão da
xam a sua marca de cidadania
os médicos
atribuição de autonomia ou a
indelevelmente associada à sua
exercem a
da recertificação de competênprofissão, ao seu saber, ao seu
sua missão
cias integrada no conceito da
sentir, ao seu ser.
Carreira Médica.
A existência de uma OM sólida
ao serviço da
Muitas outras intervenções e
e consequente depende muito
Saúde e da
iniciativas da OM, de que resulde todos vós.
Vida
taram centenas de posições púA nossa educação, atenção, disblicas e pareceres em defesa da
ponibilidade, serenidade e cobase do nosso Estado Social, o
nhecimento, ajudam-nos a ser
SNS, poderiam ser hoje lembramais responsáveis e a transmitir
das. Mas não é este o momento certo.
mais felicidade e confiança a todos aqueles
É precisamente nos momentos de crise que que nos procuram. Nos bons e nos maus
se deve apostar mais na solidariedade social momentos.
e na valorização das pessoas, distinguindo o Em nome da SRNOM aproveito esta oportuessencial do acessório. Para que se possam nidade, para vos dar os parabéns e desejar as
alcançar os objectivos desejados e preten- maiores alegrias pessoais e profissionais, exdidos. E o país possa sair da crise em que se tensíveis a todos os jovens médicos e a todos
encontra.
os vossos Mestres e familiares.
É com muito orgulho que os médicos exer- O nosso sincero e sentido agradecimento por
cem a sua missão ao serviço da Saúde e da terem abraçado esta nobre profissão. São voVida, no respeito pela dignidade do ser hu- cês, e todos os outros jovens médicos premano, pela Ética e pelo Código Deontológico, sentes e futuros, o núcleo da massa crítica
desempenhando uma relevante função so- essencial que regularmente tem permitido
cial ao serviço do Homem e da comunidade. a evolução da medicina e de todo o Sistema
Neste sentido é para nós um privilégio poder Nacional de Saúde, conduzindo a saúde porservir os doentes e o país. E fazêmo-lo com tuguesa a patamares superiores de qualidade
responsabilidade disciplinar, civil e penal, o a nível internacional.
que parece não acontecer em muitas outras Têm o direito mas também o dever de manactividades, como todos os portugueses bem ter viva a arte do exercício da medicina, dedisabem.
cando uma parte substancial do vosso tempo
Os médicos têm sido os principais responsá- aos seres humanos doentes.
veis pela melhoria da qualidade dos cuidados Pela defesa da Medicina que escolhemos
de saúde prestados aos cidadãos e pelo su- quando decidimos ser Médicos, temos todos
cesso internacional do nosso SNS, cujos mé- a obrigação de continuar a defender a saúde
ritos têm sido regularmente relatados pela e os doentes e não desistir de lutar:
OCDE e pela OMS.
Pela dignidade dos doentes e dos médicos.
Os médicos portugueses são internacional- Pelo SNS, as carreiras médicas e a formação
mente reconhecidos como excelentes profis- médica.
sionais, e os que mais prestigiaram um ser- Pela qualidade da medicina e dos cuidados
viço público em Portugal.
de saúde.
Sentem todos os dias o peso da responsa- Pela qualificação, a ética e a deontologia da
bilidade dos seus actos médicos potencial- nossa profissão.
mente influenciarem e determinarem a vida Pelo respeito pelas competências médicas e
de outros seres humanos, e que qualquer erro pelo acto médico.
ou descuido pode ser fatal ou impossível de Pelo futuro dos jovens médicos e pela solidacorrigir.
riedade interpares.
A sociedade confere-nos o direito de auto- E nunca esquecendo que a ética e qualidade
nomia, de nos autorregularmos, e em troca nos devem acompanhar sempre no exercício
exige da nossa parte competência, rigor e da nossa profissão, prevalecendo sobre todas
responsabilidade no exercício da nossa pro- as outras matérias. É que, em última análise,
fissão. A actualização permanente de conhe- dependem mais de nós, médicos, e menos
cimentos constitui um dever inerente à con- dos outros.
dição de ser médico e à progressão na carreira Deixo-vos por agora com o desejo de que toprofissional.
dos nós possamos encontrar nas nossas difeProvavelmente não existe outra profissão em renças aquilo que nos une. Como ontem, hoje
que as capacidades teóricas e de desempe- e no futuro. A Bem dos Doentes, da Medicina,
nho sejam tão permanentemente avaliadas do SNS e do País.
e vigiadas. E não será por acaso que as várias
Bem Hajam.
sondagens realizadas ao longo dos anos reUm Feliz Natal e um Bom Ano de 2014.
velam que os médicos são os profissionais
Muito obrigado pela Vossa atenção. n
em quem a população portuguesa deposita
maior confiança.
A Ordem é uma instituição com o prestígio
e a dignidade que lhe é conferida por todos
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Juramento de Hipócrates
realizou-se em Braga pela
primeira vez

Estreia
emocionada
no Theatro
Circo
Num “dia memorável”, o belíssimo Theatro Circo
acolheu a primeira cerimónia do Juramento

de Hipócrates na cidade de Braga. Ao todo, 110
jovens médicos cumpriram o solene ritual de

iniciação e ouviram, quer do responsável pelo
Distrito Médico, quer do presidente da Secção

Regional do Norte da Ordem dos Médicos, apelos
à ética e comprometimento com a profissão.
No final, os participantes não esconderam
a felicidade pelo facto de o evento ter sido
realizado na capital minhota.

Texto Nelson Soares › Fotografia Carlos Ribeiro

BRAGA

N

a imponente sala neo-barroca do Theatro Circo, a música de Antonín Dvorák, interpretada por quatro instrumentistas da Orquestra do Norte, foi
um começo inspirador para uma não menos solene
estreia do Juramento de Hipócrates na cidade de
Braga.
Aposta dos responsáveis do distrito médico, com a
estreita colaboração da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, a cerimónia concretizou-se
pela primeira vez no passado dia 24 de Novembro
e reuniu 110 jovens médicos, na sua esmagadora
maioria formados na Escola de Ciências da Saúde
da Universidade do Minho.
“Espero que este seja um dia memorável”, enfatizou Jaime Rocha, presidente do Conselho Distrital
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de Braga, na nota de
abertura da cerimónia.
“É um virar de página
para todos. Ser médico
é uma das profissões
mais nobres, escrutinadas e difíceis do mundo”,
acrescentou. O responsável recordou um dos
preceitos fundamentais
de Hipócrates – “A saúde
do meu doente será a
minha primeira preocupação” – para transmitir
aos jovens médicos a importância do momento
em que se iniciam na
profissão. “A vida dos
nossos doentes é algo
que imediatamente acolhemos como nosso,
com o qual nos responsabilizamos muito para
além da nossa existência
e necessidades. Saber o
doente que o médico
é um complemento de
si próprio e que dele se
ocupa em todos os momentos e quaisquer que
sejam as circunstâncias é
o reconhecimento de um
estatuto ímpar que nos
foi conferido por força da
nossa opção. Ser médico
é, além de uma profissão,
uma missão”, considerou
Jaime Rocha.
O dirigente, num dos últimos actos como presidente do Conselho Distrital de Braga, não deixou de fazer uma referência à
actualidade do sector da Saúde, contestando uma
mudança de paradigma que está a “transformar a
arte de curar numa lógica de produção e os doentes
em meros consumidores”. Para contrariar esta realidade, Jaime Rocha preconiza um regresso aos valores essenciais: “É por uma Medicina hipocrática,
humanizada, que nós médicos temos obrigação de
lutar, em prol da saúde dos nossos doentes. Em momentos como este só o conseguimos unidos”. Nesta
matéria, concluiu, exige-se à Ordem dos Médicos
que “seja um órgão moralizador, que aos olhos dos
media e da sociedade seja reconhecido como isento
e imparcial, que possa influenciar com o seu saber o
poder político-legislativo a ter uma adequada planificação na Saúde”.
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Participação dos jovens
O presidente do Conselho Regional começou por
felicitar a direcção do Distrito Médico de Braga pela
forma “dedicada e empenhada” com que cumpriu o
objectivo de organizar o Juramento de Hipócrates.
Após as notas iniciais, Miguel Guimarães enumerou os principais temas que marcaram o primeiro
mandato como líder da Secção Regional do Norte.
Um período que coincidiu, segundo o próprio, com
uma política governativa para a Saúde orientada
para a diminuição de custos “a qualquer preço”.
“Reformas de fundo que permitam dotar todo o
sistema de mais equidade, rigor, responsabilidade,
transparência e qualidade e diminuir os custos de
forma sustentada, não foram até ao momento apresentadas ou discutidas”, sublinhou, considerando
ainda que “o estado da Saúde merece de todos nós,
médicos e potenciais doentes, uma reflexão cuidada e consequente”.
Entre as iniciativas citadas pelo dirigente, destacou-se a defesa da qualidade da formação médica pré e
pós-graduada, com a contestação ao curso de Medicina de Aveiro e à tentativa de abertura de cursos
no sector privado, bem como o lançamento de um
trabalho inédito na Ordem dos Médicos sobre a
demografia médica: o Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional de Saúde.
“A Ordem dos Médicos tem o dever e a obrigação
de exigir qualidade em todos
os processos que conduzem à
formação de médicos, para que
não seja comprometido o futuro
dos jovens médicos e a própria qualidade dos cuidados de
saúde”, destacou o presidente do
CRNOM. A defesa das competências médicas, a colaboração
na Greve Nacional de 2012, as
tomadas de posição em prol da
preservação das carreiras médicas e a apresentação de uma
nova proposta de estatutos para
a Ordem dos Médicos foram outros dos assuntos destacados por
Miguel Guimarães.
Dirigindo-se aos jovens médicos que cumpriam o primeiro
Juramento de Hipócrates em
Braga, o responsável pelo CRNOM deixou uma mensagem
de incentivo: “É com muito
orgulho que os médicos exercem a sua missão ao serviço da
Saúde e da Vida, no respeito
pela dignidade do ser humano,
pela Ética Médica e pelo Código
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Deontológico, desempenhando uma relevante função social ao serviço do Homem e da comunidade”.
“Neste sentido”, acrescentou, “é para nós um privilégio poder servir os doentes e o País”. O reconhecimento internacional de que os médicos portugueses
são alvo, prova que se trata dos profissionais “que
mais prestigiaram um serviço público em Portugal”.
Miguel Guimarães deixou, nesta sequência, um
apelo a que os médicos dignifiquem a profissão e
contribuam para prestigiar a Ordem: “A existência
de uma Ordem dos Médicos sólida e consequente
depende muito de todos vós”. Desejando “as maiores alegrias pessoais e profissionais” aos jovens colegas, o presidente do Conselho Regional alertou para
“o direito mas também o dever de manter viva a arte
do exercício da medicina, dedicando uma
parte substancial do vosso tempo aos seres
humanos doentes”. “Nunca esquecendo
que a ética e qualidade nos devem acompanhar sempre no exercício da nossa profissão, prevalecendo sobre todas as outras
matérias”, concluiu.

Braga merecia-o
Na primeira edição do Juramento de Hipócrates em Braga, a opinião foi unânime
quanto à solenidade e justiça do evento. “É
uma honra para a cidade e um momento
de grande prestígio para todos. Há muitos médicos formados em Braga e acho
que faz todo o sentido que se realize cá”,
considerou Cláudia Lemos. Fernanda Vilela admitiu surpresa pela forma como foi
organizado o Juramento: “Sinceramente,
não estava à espera. Acho que foi uma cerimónia muito bem conseguida e o resultado foi muito bonito”. “É a primeira vez
que se realiza num espaço emblemático
para a cidade de Braga. Foi importante, é
uma jornada de seis anos que se cumpre
com bastante esforço. No final, chegamos
à conclusão de que valeu a pena. Acho que
era importante que a Ordem dos Médicos
desse este reconhecimento ao nosso curso
que, apesar de ser recente, está a evoluir
de forma muito positiva”, reforçou o colega Bruno Melo.
Numa altura em que está para breve a entrada no mercado de trabalho, os discursos oscilaram entre a emoção própria do
momento, a responsabilidade e a ambição
de quem vai pisar o terreno e o receio alimentado pela conjuntura difícil. “Sinto-me muito honrada e ao mesmo tempo
a pensar no futuro e a pensar no dever
de que estamos incumbidos. A saúde das

pessoas é de facto uma responsabilidade muito
grande e é algo em que temos de pensar quando
estamos sob juramento”, sublinhou Sibila Amaral,
que pensa seguir Medicina Geral e Familiar por
ser “uma das áreas mais necessárias” e onde há
“uma grande diversidade em termos de idades e de
patologias”. Joana Pestana manifestou “orgulho e
sentimento de realização”. “Ver um percurso longo
chegar ao fim é uma satisfação enorme”, acrescentou, confessando ter uma “inclinação para a área
cirúrgica” que está dependente do mapa de vagas:
“Tenho de ver como está o panorama. Há o receio de
não haver vagas suficientes e de haver desemprego a
curto prazo. Seria muito mau se não houvesse especialidade para todos”. Fernanda Vilela assumiu que
o Juramento de Hipócrates significou “cumprir um
objectivo de vida” para o qual começou a trabalhar
“desde muito cedo”. “Sinto felicidade, apenas isso.
Agora é esperar e começar a fazer aquilo que mais
queria e para o qual me preparei. Logo se vê o que
surgirá”, completou. A escolha da especialidade
também não é, por enquanto, a prioridade de Cláudia Lemos: “Ainda não. Preciso do Ano Comum
para tomar uma decisão mais consciente”. n
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Pedro Pacheco foi eleito

presidente do Conselho de
Administração da União

Médica Mutualista (UMM),
na primeira Assembleia-

Geral desta nova associação,
realizada nas instalações

da SRNOM. O responsável

mostrou-se simultaneamente

optimista e preocupado com o

desafio de fazer a mútua evoluir
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

e alertou para o longo caminho

Assembleia Geral

União
Médica
Mutualista
elegeu
primeiros
órgãos
sociais

que há a percorrer para chegar

à meta dos 10% de toda a classe
médica como associada.

N

o dia 15 de Novembro cumpriu-se
mais uma etapa na construção da primeira associação mutualista médica,
com a realização da primeira Assembleia-Geral e respectiva eleição dos órgãos sociais.
Antes das votações ocorrerem, Pedro Pacheco, na
qualidade de presidente da Comissão Instaladora,
fez um balanço do trabalho até então desenvolvido
e antecipou algumas dificuldades até ser concluído
o processo de homologação pela Segurança Social.
“O que dependia de nós já foi feito. Temos a aprovação na Segurança Social dos estatutos e do regulamento de benefícios, o estudo técnico está praticamente concluído e estamos perante um processo
que pode ser mais ou menos demorado. Nesta fase
não podemos prever o tempo que vai demorar até
termos a mútua homologada na Segurança Social”;
clarificou o responsável, acrescentando que “isso
não é confortável em termos de autonomia e de
cumprimento de objectivos”.
Apesar do “caminho demorado e difícil”, o jovem
médico revelou-se optimista quanto ao futuro da
UMM e garantiu estar “no bom caminho”. “Estamos
certos que estamos a fazer algo que nunca foi feito
em Portugal, estamos a abrir caminho e vamo-nos
deparar com algumas dificuldades. Temos bons
parceiros e alguns planos de contingência para dar
a volta ao que pode surgir, isso deixa-nos algum optimismo”, acrescentou, considerando ainda que “a
principal dificuldade”, que passou pela mobilização
dos colegas, “foi ultrapassada com distinção”.
A reunião prosseguiu com o principal ponto da
ordem de trabalhos: a eleição dos órgãos sociais da
associação União Médica Mutualista para o triénio
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“A partir do
momento que
tivermos uma
representatividade
de cerca de 10% da
comunidade médica,
a mútua ganhará
uma força tal que
dificilmente poderá
ser parada”
Pedro Pacheco

2014-2016. A lista única candidata aos diferentes
corpos gerentes – Mesa da Assembleia-Geral, Conselho Fiscal, Conselho Geral e Conselho de Administração (CA) – foi eleita por unanimidade, tendo
sido Pedro Pacheco nomeado para o cargo de presidente do CA.
Igualmente eleito, no caso presidente da Mesa da
Assembleia-Geral, Miguel Guimarães fez uma
breve intervenção para desejar que “o trabalho neste
próximo mandato seja frutuoso e que se avance
rapidamente com as
ideias essenciais da
UMM, sobretudo a
possibilidade de os
médicos se associarem e conseguirem
resultados positivos
nos seus locais de
trabalho, porque os
médicos estão a precisar de se sentirem
mutuamente apoiados”, recordando as
propostas de trabalho
“absolutamente inaceitáveis” que estão a
ser colocadas à classe
médica. O dirigente
apelou, por fim, a que
“todos os dirigentes
dos diferentes órgãos
sociais participem
activamente como
se fossem membros
do C on s el ho de
Administração”.
Já na qualidade de
presidente do CA,
Pedro Pacheco mostrou-se igualmente
“ deter m i n ado” e
“preocupado” face aos desafios que tem pela frente
e também à expectativa gerada pelos colegas. “Os
médicos estão a depositar grandes expectativas e
isso traz-nos responsabilidades acrescidas para
encontrar soluções o mais rapidamente possível e
conseguirmos operacionalizar o nosso plano de actividades, sem fugir aos pressupostos que estiveram
na origem da UMM”.
O dirigente deixou também um apelo aos restantes
membros da direcção para que participem na orientação estratégica da mútua e para que colaborem
no trabalho de divulgação, uma vez que o número
de sócios já angariados ainda está longe dos objectivos. “Chegamos ao fim de um mês de abertura das
inscrições e temos pouco mais de 10% do nosso
número alvo de associados. Temos de conseguir
atrair muito mais médicos para a UMM, porque sabemos que a partir do momento que tivermos uma
representatividade de cerca de 10% da comunidade
médica, a mútua ganhará uma força tal que dificilmente poderá ser parada”, concluiu. n
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Magia
gourmet
A 8 de Dezembro, o Natal

chegou à SRNOM para uma
comemoração especial junto

de quem mais intensamente
vive a quadra. Centenas de

crianças tiveram oportunidade de assistir a uma divertida peça de teatro, de se divertirem com um conjunto de
danças acrobáticas e de serem

presenteados com uma oferta
especial da organização.
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F

oram mais de
600, acompanhadas pelos
pais, tios ou
avós. Juntaram-se em
frente ao palco e divertiram-se com um programa
apropriado para a ocasião:
os palhaços Puré e Totó,
dois anfitriões pouco convencionais; uma peça de
teatro sobre a interminável
confecção de um bolo com
a pouco inspirada chefe
Tosta Mista e o desastrado,
porém criativo, ajudante
Luigi; por fim, a dança
acrobática da Momentum
Crew, com uma curiosa
ligação entre futebol, música popular portuguesa e
hip-hop.
No final do espectáculo,
ao qual não faltou o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, Miguel Guimarães, todos os participantes tiveram direito a
uma aula de dança colectiva, a um pequeno lanche
e ao incontornável presente oferecido pelos ‘pais
natais’ da organização.
A maior parte dos presentes já esteve em edições anteriores do “Natal da Ordem” e, pese embora não
se surpreenda como em
anos anteriores, confessa,
através do rosto iluminado
e sorridente, que a magia
da quadra se mantém intacta. “Todos os anos vimos a esta festa, porque é
um momento engraçado,
feliz e bem-organizado.
As crianças divertem-se
imenso”, conta-nos Renato Pinho, pai de Pedro Miguel, que por sua vez gostou dos palhaços e da menina do bolo e confessa estar “à espera da comida”.
Acompanhada pelo filho de sete anos, José Miguel,
Sandra Trigo considerou a festa “diferente dos anos
anteriores”, mas nem por isso menos conseguida.
“Teve momentos muito originais, numa linguagem
acessível para as crianças. Gostei muito”, acrescentou perante o olhar de aprovação do filho, fã dos
“futebolistas” e das suas “acrobacias”. Joana Soares
Ferreira também apreciou a oferta e confessou que
o “Natal da Ordem” é “uma oportunidade para ver
alguns colegas, pessoas de quem gostamos mas que
não vemos todos os dias e a quem aproveitamos

para desejar um bom Natal”. O filho, Miguel Ferreira, de apenas seis anos, estava visivelmente animado: “Gostei mais desta festa. O teatro foi muito
giro e a cozinheira foi muito divertida. A parte da
dança também foi muito bonita porque eu gosto de
dançar”.
Tal como as colegas, Ana Veiga Macedo não dispensa a celebração natalícia da SRNOM, primeiro
por ser “um momento de confraternização com
alguns colegas”, segundo por ser um bom entretimento para os mais novos. “Eles aderem muito
bem a este tipo de iniciativas. O espectáculo é bem
produzido, tem sido diversificado ao longo dos anos
a que tenho assistido e toda a envolvência é muito
interessante”, concluiu. Com nove anos, a sobrinha
Rita, de rosto já devidamente pintado, vem “todos
os anos” e concorda com a avaliação da tia: “Todos
os anos há coisas diferentes para ver. Em anos anteriores havia o espectáculo de magia, agora temos as
pinturas faciais. Mas continuo a gostar muito de vir”.
O Natal da Ordem não teria o mesmo encanto se,
anualmente, o conteúdo do espectáculo não fosse
alterado e reinventado. Um dos toques de originalidade da versão 2013 foi a introdução da dança
hip-hop, salteada com música popular e folclórica,
pela Momentum Crew. Max Oliveira, coreógrafo
do grupo, explicou que a opção por este invulgar
casamento musical se deveu ao público: “Pretendemos dar um carácter humorístico
ao espectáculo,
misturando música mais tradicional, para que as
crianças se identifiquem e se divirtam com a cultura
portuguesa. Acho
que é uma coisa
diferente e que resultou muito bem,
porque vi as crianças a rirem e essa
é a melhor reacção que podemos
desejar”.
Apesar de não ser
a especialidade
d a Momentum
Crew, produzir
um espectáculo
para o público infantil acabou por
ser um desafio
aliciante para os
dançarinos. “Estamos habituados a
um público mais
adulto, mas o mundo infantil é muito bom para
se trabalhar, é muito positivo e há muito para se
fazer. Aprendemos imenso ao ter de criar peças para
crianças”, confessou Max Oliveira. n
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O presidente do CRNOM
foi o orador convidado
pelo ME2MED - Meeting
de Empregabilidade
e Empreendedorismo
em Medicina – para
abordar o tema “Futuro
do Emprego Médico
em Portugal”. Na sua
intervenção, Miguel
Guimarães abordou
as conclusões do
estudo da demografia
médica, realizado
pela Universidade
de Coimbra para a
OM, para justificar a
adequação do numerus
clausus à capacidade
formativa do SNS.

Excesso de
médicos pode
comprometer
empregabilidade

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Me2Med
Conferência
organizada pela
AEFMUP

O

ME2MED, organizado pela
Associação de
Estudantes da
Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
(FMUP) nos dias 19 e 20
de Outubro, propunha-se a
debater a empregabilidade
em Medicina. Convidado a
encerrar um debate sobre o
tema, o presidente do CRN
começou por dar “uma boa
notícia às centenas de estudantes presentes na Aula Magna da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto (FMUP): “A
percentagem de médicos acima dos 50 anos é superior a 50% em Portugal”. Em várias especialidades,
acrescentou, “este valor chega aos 70 e 75%”. Exemplos? A Medicina Geral e Familiar e a Dermatologia.
Outras disciplinas como a Estomatologia, a Patologia Clínica ou a Saúde Pública podem constituir, de
acordo com o dirigente, uma boa oportunidade de
emprego num futuro próximo.
Os números apresentados no “meeting” por Miguel Guimarães resultam do Estudo de Evolução
Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional de
Saúde, realizado pela Universidade de Coimbra a
pedido da Ordem dos Médicos. Este documento
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“É notável que
as faculdades
tenham
capacidade
para ‘xis’ vagas
e acabem por
aceitar quase
o dobro dos
estudantes”

apresenta outros números
relevantes para o futuro do
emprego médico em Portugal, como o aumento em
18% dos médicos hospitalares, entre 2002 e 2011, e
dos médicos internos em
38% no mesmo período,
o que implica “um esforço
muito grande por parte da
Ordem dos Médicos para
dar a possibilidade a todos
Miguel Guimarães
os médicos de fazerem a
sua especialidade”.
A grande questão nesta
matéria, segundo considerou o responsável máximo da SRNOM, é que “não existe falta de médicos
em Portugal”, antes “uma má distribuição geográfica
e carência em algumas especialidades”. “Portugal é
o 4.º país com mais médicos por mil habitantes na
Europa”, clarificou Miguel Guimarães. E o aumento
exponencial do numerus clausus em Medicina nos
últimos 10 anos não antecipa grandes soluções: “É
notável que as faculdades tenham capacidade para

‘xis’ vagas e acabem por aceitar quase o dobro dos
estudantes”. O que resultará deste processo, dito
pelo estudo e reiterado pelo presidente do Conselho
Regional, é que haverá um excesso de profissionais
a médio-longo prazo. “O estudo estima que, em
2025, o excesso possa variar entre 3500 e 8 mil
médicos”. Na conclusão da sua intervenção, Miguel
Guimarães lamentou que no futuro o emprego para
os jovens médicos portugueses não esteja no seu
país. “Não posso aceitar que se formem médicos
para exportar. Não podemos ser um país que aposta
seriamente na formação dos médicos para depois os
exportar para outros países europeus”, afirmou. n
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Projecto SINAS

Formalizado
acordo com a ERS
No dia 30 de Outubro, na

R

epresentada pelo presidente do Conselho Resede da Entidade Reguladora
gional do Norte, Miguel
da Saúde (ERS), no Porto, foi
Guimarães, e pelo bastonário,
formalizado o acordo com a
José Manuel Silva, a Ordem dos
Médicos formalizou a sua parOrdem dos Médicos para uma
ceria com a ERS tendo em vista
parceria no âmbito do Sistema
o desenvolvimento do Sistema
Nacional de Avaliação em
Nacional de Avaliação em Saúde
(SINAS).
Saúde – SINAS.
O SINAS, projecto criado em
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
2011 pelo regulador, é um instrumento que visa “promover
um sistema de classificação de
saúde quanto à sua qualidade global, de acordo
com os critérios objetivos e verificáveis, incluindo
os índices de satisfação dos utentes”. No enunciado
do protocolo apresentado na sede da ERS, este organismo classifica como “fundamental” a cooperação
institucional com as ordens profissionais do sector
e reconhece à Ordem dos Médicos “um conhecimento privilegiado a nível técnico e científico das
diversas especialidades clínicas” que poderá constituir “uma mais-valia para o rigor científico pelo
qual se pauta o SINAS”. “Em todas as dimensões
do SINAS, a ERS pugna pela existência de rigor
científico e técnico, de objetividade e justiça na avaliação, de motivação e envolvimento dos prestadores e profissionais, e de transparência e inteligibilidade, quer para os prestadores e profissionais, quer
para os utentes e público em geral”, acrescenta o
documento.
Após a celebração do protocolo, o presidente da
ERS, Jorge Simões, considerou tratar-se de um acto

“muito importante do ponto de vista simbólico, não
só porque a OM pode trazer ao SINAS o reforço da
sua componente técnica e científica, mas também
porque dá ao projecto um reconhecimento que ele
eventualmente não teria de outra forma”.
O bastonário não escondeu “as reservas” manifestadas pela Ordem dos Médicos na altura em que o
regulador foi criado, clarificando que estas se ficaram a dever “à forma como a ERS foi constituída e à
forma como, durante vários anos, não se percebeu
o seu papel e o nível de intervenção, existindo algumas sobreposições de competências ao nível da
regulação da actividade médica”. Apesar da postura
“crítica” e “exigente”, José Manuel Silva reiterou a
disponibilidade da Ordem para colaborar em projectos que visem promover a qualidade da Saúde
no país. “Há uma complementaridade potencial
que é bastante importante e vemos com um espírito muito positivo e muito construtivo a assinatura deste protocolo”, reforçou. Para o bastonário,
“a Ordem só se dignifica e só cumpre melhor o
seu papel ao participar do seu trabalho com outras
instituições”.
Recorde-se que a participação da OM no SINAS
será feita através do Conselho Nacional de Auditorias e Qualidade (CNAQ). Este organismo será
co-responsável pela definição e validação dos indicadores de qualidade das diferentes áreas clínicas e
terá o apoio, nas designadas “reuniões de consensualização”, dos representantes dos colégios de especialidade e das respectivas sociedades científicas.
Além deste trabalho, o CNAQ irá participar com
peritos médicos nas equipas de auditoria aos prestadores de saúde. n
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A Health Push foi o resultado
deste projecto que a Appylab
TNVROM) é uma
(www.appylab.pt) desenvolveu
aplicação criada
em parceria com a Corrida Consulting, uma empresa que presta
por uma start-up
serviços de consultoria para a
portuense e dirigida
área da gestão em Saúde. “Criaa médicos e outros
mos uma aplicação de acesso
único, disponível em smartphone
profissionais de saúde.
ou tablet, totalmente grátis e
A sua apresentação
que é possível utilizar em modo
decorreu na Secção
offline”, sintetizou o responsável,
descrevendo também o interface
Regional do Norte da
visual da app que permite uma
Ordem dos Médicos, no
pesquisa livre e por categoria,
dia 20 de Dezembro.
bem como adicionar os termos
mais frequentemente usados
pelo utilizador a uma lista de favoritos, para rápido acesso pelo
utilizador. “É uma ferramenta
muito simples de usar e extremamente útil, não só para médicos
como para todos os profissionais
que estejam relacionados com a
Saúde”, acrescentou.
Victor Coelho explicou que a Appylab se envolveu
neste projecto como resposta à crescente evolução
tecnológica que existe no sector e pelo facto de ser
uma aposta segura e viável. “Sendo uma start-up,
temos recursos naturalmente limitados e temos de
“atirar” para o sítio certo. Não podemos fazer apenas aplicações experimentais e esta pareceu-nos, de
facto, muito útil e com bom potencial de mercado”.

Health Push,
aplicação
móvel para iOs
e Android, foi
apresentada na
SRNOM

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

Health Push (Tabela

Nomenclatura
em versão
digital
A aplicação móvel
desenvolvida pela
Appylab nasceu de
uma dificuldade:
“aceder à tabela de
nomenclatura e valor relativo dos actos
médicos de forma
rápida e eficaz”. Victor Coelho, responsável pela start-up tecnológica,
esclareceu que a informação útil “estava dispersa” e
tinha acesso “demorado”, logo havia que integrar os
dados na mesma plataforma, agrupá-los de forma
lógica e colocá-los à disposição do utilizador.

Novos projectos
Os responsáveis pela empresa, Victor Coelho e António Castro, aproveitaram esta oportunidade de
contacto com a classe médica para apresentarem
dois novos projectos que estão a desenvolver na
área da Saúde. O primeiro é uma base de dados de
doentes para aplicações móveis, em que – explicaram – “se pode identificar o paciente no decurso
da recepção de uma chamada telefónica e aceder
a informações relevantes que o médico considere
úteis, contribuindo para a identificação do mesmo e
adequação do discurso em função do caso. Poderá
ainda adicionar notas para enriquecer o perfil do
doente para referência futura”.
O segundo projecto é a grande aposta da start-up
para o próximo ano e chama-se Appybaby. “É o
nosso bebé”, confessou Victor Coelho, explicando
que se trata de um sistema informático e aplicação
mobile que servirá para monitorizar a vida de uma
criança desde o pré-natal até ao fim da idade pediátrica. Entre outras funcionalidades, o produto
irá permitir aos pais saber se a posição do bebé no
berço é a mais segura, medir a temperatura corporal
ou agendar consultas, vacinas e toma de medicamentos. Em fase de execução do projecto, a aplicação recebeu já apoio e financiamento comunitário
QREN e tem lançamento previsto para 2015. n

Mostra de
especialidades
médicas

dificuldades, que vão ser crescentes nos próximos
anos, para atribuir uma colocação a todos os candidatos, o presidente do CNMI reconheceu que “o
momento não é fácil” e acrescentou que “daqui a
cinco anos não vai estar melhor”, numa referência à
colocação no mercado de trabalho. “Nos concursos
actuais temos dificuldades em que os colegas sejam
colocados – e nos últimos foram colocados cerca de
900. Vocês serão 1500, portanto as coisas daqui em
diante não vão estar fáceis de certeza. Por muito que
se olhe para a taxa de médicos especialistas com
mais de 55 anos e para as necessidades futuras das
populações, a verdade é que as coisas vão piorar”,
insistiu Roberto Pinto.
Sobre a escolha da especialidade, o dirigente considerou existir “uma componente de fé” que pode
“cumprir-se mais ou menos”, mas que terá de ser
sempre ponderada. “Deixo este conAo todo 46
selho: reúnam o máximo de inforespecialidades,
mação possível antes de tomar a decisão. Aquela representação idílica
sete workshops e
que muitas vezes levamos na cabeça
muitas centenas de
não tem nada a ver com a realidade”,
participantes. Na edição
acrescentou. Numa alusão final ao
mais concorrida de
mercado de trabalho, Roberto Pinto
lembrou que “o mundo é feito de
sempre do mostrEM –
oportunidades e nós temos de estar
Mostra de Especialidades
dispostos a aproveitá-las”. “EscoMédicas, os dirigentes
lham algo que realmente gostem, é o
da Ordem dos
mais importante”, concluiu.
O presidente do Conselho Regional
Médicos anteciparam
do Norte não deixou de felicitar o
dificuldades na colocação
trabalho realizado pelo CNMI em
dos jovens médicos mas
nova edição do mostrEM e de salienaconselharam a optar
tar a importância de os jovens médicos fazerem um escolha informada
pela especialidade onde
da especialidade. “Hoje em dia um
se sentem confortáveis.
médico que não tenha uma diferenTexto Nelson Soares
ciação específica não consegue exercer com qualidade. Essa escolha tem
a ver com a vocação de cada um, claro, mas cada
vez mais devem ponderar as saídas profissionais”,
assinalou Miguel Guimarães.
O dirigente recordou às centenas de colegas que
lotaram o auditório da SRNOM que a capacidade
formativa nas várias unidades de saúde do país não
ultrapassa os 1600 lugares. “A Ordem dos Médicos”,
referiu, “tem estado atenta a este problema e tem o
objectivo claro de que todos tenham uma formação
específica”.
Pela oitava vez, o Conselho Nacional do Médico
Miguel Guimarães fez uma última alusão ao estudo
Interno (CNMI) reuniu as especialidades médicas
da demografia médica elaborado pela Universidade
para ajudar a dissipar as dúvidas que restam aos
de Coimbra a pedido da Ordem dos Médicos, onde
candidatos ao internato médico. Na edição noros jovens médicos podem recolher “dados importenha do mostrEM, realizada nos dias 4, 5 e 6 de
tantes relativamente às especialidades em que já
Novembro, acorreram centenas de jovens profissioexiste excesso e a outras onde há falta” de profisnais às instalações da Secção Regional do Norte da
sionais. “Acho que este estudo vos pode ajudar na
Ordem dos Médicos para ouvir os depoimentos dos
escolha, mas o mais importante de facto é escolhequase 50 especialistas convidados.
rem algo onde se sintam mais confortáveis, porque
Numa altura em que o mapa de vagas ao internato
um médico que tenha qualidade naquilo que faz em
ainda não havia sido divulgado e antecipando as
princípio tem trabalho assegurado”. n

VIII mostrEM 2013

astroenterologia · Infecciologia · Cardiologia Pediátrica · Hematologia · Nefrologia · Endocrinologia · Neurologia · Cardiologia · Pediatria · Oncologia Médica · Neurorradiologia · Medicina Nuclear · Pedopsiquiatria · Saúde Pública · Imunohemoterapia · Radioterapia · Med. Fís. e de Reabilitação · Cirurgia Plástica · Radiodiagnóstico · Imunoalergologia · Anatomia Patológica · Medicina Geral e Familiar · Genética Médica · Patologia Clínica · Otorrinolaringologia · Urologia · Cirurgia Maxilo-Facial · Cirurgia Vascular · Ortopedia · Oftalmologia · Estomatologia · Anestesiologia · Cirurgia Geral · Cir. Cardíaca + Cir. Toráci
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Realismo
e vocação para fazer
a escolha certa
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António Bagão Félix foi

o convidado especial da

conferência “Ética, Estado

Social e Sustentabilidade”,
uma iniciativa conjunta

da Associação dos Médicos
Católicos Portugueses e da
Associação de Estudantes
da FMUP, que decorreu

na SRNOM no dia 29 de

Novembro. O antigo ministro
abordou a desestruturação
ética da nossa sociedade

como raiz da crise que o país
atravessa.

O

Bagão Félix
na SRNOM a convite
da Associação dos
Médicos Católicos
Portugueses

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

“Ética,
Estado Social e
Sustentabilidade”

tema propunha-se a uma reflexão sobre
a dimensão ética da crise e Bagão Félix
deu vários ângulos para a compreender.
Perante uma plateia composta na Sala Braga, o ex-ministro do Trabalho e da Solidariedade Social (no
XV Governo Constitucional) e das Finanças (XVI)
começou por falar de um “primado do curto prazo”
que se instalou na sociedade contemporânea, onde
“o que interessa é o dia seguinte”. “É uma ideia incompatível com o conceito de desenvolvimento.
A lógica diária torna afunilada a perspectiva do
desenvolvimento no seu mais genuíno significado”,
sustentou.
Este afunilamento verifica-se também no domínio
dos valores onde existe, de acordo com o convidado, uma “assimetria entre direitos e deveres” que
“está na base de muitas disfunções”. “Os jovens e as
crianças são educados numa lógica de combate de
direitos e fala-se menos de obrigações, quando os
deveres até precedem na história os direitos. Uns
não existem sem os outros”, observou. A este nível, Bagão Félix revelou-se também preocupado
com aquilo a que designou de “fragmentação geracional”, revelada pelos “ajustes de contas entre
as diferentes gerações”. “Isto está no discurso político”, sublinhou mais à frente, recordando a célebre
expressão de um deputado que se referiu à “peste
grisalha” a propósito das pensões de reforma. “Goebbels não diria de maneira diferente”, ironizou.
É neste ambiente de fragmentação moral e social
que emerge a crise económica. Para o ex-ministro, o
que mais a caracteriza “é a desconsideração da poupança e o doping do endividamento” que atingiu o
Estado, as famílias e as organizações endividadas.
“Ele [o endividamento] autoalimentava-se. Claro
que após o endividamento vem o empobrecimento”,
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“Há um conjunto
de expectativas que
foram criadas com
uma realidade e que
noutra realidade se
tornam muito difíceis de
assegurar”
Filipe Anacoreta Correia

reflectiu, acrescentando que esta foi a lógica que
“corroeu o mundo” e que o dinheiro foi gasto “em
coisas muito úteis, mas também em coisas muito
fúteis”. Voltando ao campo da ética, Bagão Félix
considerou que a austeridade enquanto valor se
perdeu. “Hoje é uma palavra politizada, mas a austeridade significa a capacidade de escolher, de pôr o
ser antes do ter e de definir prioridades. A crise deve
ser também uma ocasião de discernimento para se
perceber que os Estados não podem escolher tudo
e renunciar a nada. Antes não era preciso escolher,
agora temos de o fazer”, aprofundou.

Crescimento e sustentabilidade
Sobre a crise no modelo do Estado Social europeu,
Bagão Félix compreende o desafio da sustentabilidade nas actuais condições demográficas. No entanto, o professor considera que, se a demografia
é um problema, a solução passa pelo crescimento
económico. “Podemos anular ou diminuir o factor
de agravamento desde que aqueles que trabalham
tenham uma produtividade maior”.
A este nível, porém, coloca-se um problema antes
da falta de produtividade: a falta de emprego. “Se
desconsiderarmos os apoios da segurança social,
a taxa de pobreza em Portugal seria de 41%. É um
esforço exageradíssimo, porque se encarrega a segurança social de resolver um problema que deveria
ser resolvido na distribuição de riqueza por via salarial. O rendimento do trabalho não é suficiente para

“A crise deve ser
uma ocasião de
discernimento para se
perceber que os Estados
não podem escolher
tudo e renunciar a
nada”

combater factores
de pobreza”, aprofundou. “Muito
mais grave do que
a questão da demográfica, strictu
sensu, é a questão
do desemprego.
Portugal tem meBagão Félix
nos 640 mil pessoas empregadas
do que tinha em 2009, no início da crise. O grande
combate a fazer é aqui”, concluiu.
O segundo convidado da sessão, Filipe Anacoreta
Correia, fez uma intervenção mais breve e focada
exclusivamente na questão da sustentabilidade do
Estado Social. Para o conhecido militante do CDS-PP, o debate sobre esta matéria cai frequentemente
na lógica do confronto de valores. “Há o risco de,
para quem vê televisão, opor o valor da sustentabilidade ao valor da ética: quem promove a sustentabilidade tem comportamentos que não são éticos,
ou que são anti-éticos”, explicou. Para o jurista,
essa dicotomia “não tem compromisso com a realidade”. “É no compromisso com a realidade e com
as necessidades futuras que havemos de encontrar
os caminhos que devem ser percorridos”, realçou.
Nesse sentido, a sustentabilidade impõe que “haja
um mínimo capaz de satisfazer as necessidades do
presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer as suas necessidades”.
Olhando com maior cepticismo para a alternativa
do crescimento económico, Anacoreta Correia considerou ser difícil na actual conjuntura evitar uma
revisão sobre os chamados “direitos adquiridos”:
“Há um conjunto de expectativas que foram criadas
com uma realidade e que noutra realidade se tornam muito difíceis de assegurar”, concluiu. n
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O Distrito Médico de Viana
do Castelo organizou a

sua primeira conferência
temática no dia 24 de

Outubro. O tema escolhido
foi o cancro gástrico, uma

das patologias oncológicas
mais frequentes no país e

sobre a qual os especialistas
Lomba Viana, Mário Dinis
Ribeiro e Rui Escaleira

apresentaram diferentes
perspectivas desde a

importância do rastreio

e da detecção precoce ao
tratamento cirúrgico.

O

Cancro
Gástrico
Distrito Médico
de Viana do
Castelo

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

conferência

s números não mentem. O
cancro gástrico constitui um
grave problema de saúde pública no país, com uma taxa de incidência de 27,2 por 100 mil habitantes
[dados da DGS de 2007] e uma taxa de
mortalidade de 22,7 por 100 mil habitantes. A estatística foi apresentada
por Nelson Rodrigues, presidente do
Conselho Distrital de Viana do Castelo
no início da conferência promovida a
24 de Outubro.
Num enfoque regional, o dirigente
lembrou que é na área de intervenção
da ARS Norte que se regista a taxa de
mortalidade mais alta do país, com
uma incidência superior a 10 casos
por 100 mil habitantes relativamente
às restantes regiões do país. No caso
particular do distrito de Viana, a taxa
de incidência no triénio 2008-2010 foi
de 33,6 por 100 mil habitantes, justificando assim as palavras de Lurdes
Gandra, representante do Conselho
Regional do Norte da OM no evento,
que considerou ser este “um dos problemas mais relevantes de saúde a nível local”.
O primeiro convidado do debate, Lomba Viana,
focou o aspecto essencial quando estamos perante
a segunda doença oncológica mais prevalente em
Portugal: a prevenção. Antecipando a apresentação
de um estudo de detecção precoce que coordenou
em diversos concelhos do Norte do país com o apoio
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de alguns clubes Rotários, o
gastroenterologista salientou que “o principal motivo
pelo qual temos de ser optimistas em relação à prevenção do cancro gástrico é que
é precedido por um período
de latência muito longo,
igual ou superior a 10 anos”.
Para o professor, a alteração
dos hábitos alimentares em
Portugal “é extremamente
difícil”, como tal, o rastreio
e a detecção em fase assintomática são fundamentais
para um combate à doença
mais bem sucedido.

Insistir no rastreio
Através do chamado “teste
do pepsinogénio”, o estudo
apresentado recolheu 14777
amostras e apresentou 590
casos positivos. Destes, 353
foram examinados com
endoscopia, registando“O principal motivo pelo
-se quatro casos de cancro
qual temos de ser optimistas
avançado e três em fase
em relação à prevenção
precoce.
do cancro gástrico é que é
Na perpsectiva do conviprecedido por um período de
dado, é necessário “insistir
latência muito longo”
na detecção precoce” para
Lomba Viana
diminuir os números alarmantes que se registam
nesta patologia, mas também apostar em políticas
de sensibilização, recordando que países como o
Japão ou o Chile conseguiram reduzir a prevalência
de cancro do estômago estabelecendo normas de
alimentação.
Mário Dinis Ribeiro, segundo orador da conferência
promovida pelo Distrito Médico de Viana, mostrou que nem tudo são más notícias em matéria de

cancro gástrico. O médico do IPO descreveu a técnica de tratamento por endoscopia, que veio anular
o estigma de que “cancro é igual a cirurgia”.
“O que circulava no nosso meio é que não havia
possibilidade de detectar lesões precoces”, lembrou
o especialista. No entanto, o método utilizado pelo
IPO desde 2003
mostra que não só
a detecção em fase
precoce é possível,
como pode apresentar bons resultados
em termos de tratamento. “Temos cerca
de 200 doentes tratados desde que introduzimos a técnica. A
nossa série mostrou
que em 97% dos casos foi possível tirar a
lesão; houve 7% de recorrência que foram tratados
sem cirurgia e um doente foi alocado a cirurgia por
carcinoma difuso”, acrescentou.
Para Mário Dinis Ribeiro é fundamental “trabalhar
melhor a endoscopia”, percebendo que “todas as
lesões visíveis são para tratar” e que, caso “a previsão de haver adenopatias for zero”, este método “é
potencialmente curativo”.
O tratamento cirúrgico para o cancro gástrico também entrou nesta equação, pela voz do cirurgião-geral Rui Escaleira. O médico da Unidade Local
de Saúde do Alto Minho (ULSAM) explicou em
pormenor os diferentes procedimentos e a respectiva evolução ao longo das últimas décadas, assinalando que, neste momento, as normas de orientação
apontam para a Linfadenectomia D1 ou D2 como
as intervenções cirúrgicas de intuito curativo para
doentes com carcinoma gástrico. A abordagem multimodal, contudo, determina que as cirurgias sejam
acompanhadas por tratamentos de quimioterapia e
radioterapia.
Rui Escaleira exemplificou que o Grupo de Cirurgia Esófago-Gástrica da ULSAM, criado em 2010,
acompanha a evolução multidisciplinar sobre a patologia, com a integração de cirurgiões, anátomo-patologistas, radioterapeutas, internistas com
diferenciação em oncologia, nutricionistas e enfermeiros. “Anualmente observamos na ordem dos
100 doentes, dos quais 50 são submetidos a cirurgia
e, destes, 40 a cirurgia de ressecção com intuito
curativo”, descreveu, acrescentando que “para além
da actividade assistencial cirúrgica também nos
preocupámos com a investigação”. Citando Vivian
Strong, uma das responsáveis pelo Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova Iorque, Rui Escaleira lembrou que é considerado um centro de alto
volume qualquer instituição que faça mais de 14
gastrectomias por ano. n
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Formação
contínua
é essencial
As 10.as Jornadas de Urologia

Presidente do CRNOM
nas 10.as Jornadas de
Urologia do Norte em
Medicina Familiar

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport
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O

papel da Ordem dos Médido Norte em Medicina Famicos ao nível da
liar – organizadas pelo Serformação médica, pré,
viço de Urologia do Hospital
pós-graduada e contínua,
foi o tema central da pada Lapa e que tiveram lugar
lestra de Miguel Guimanos dias 7 e 8 de Novembro,
rães no primeiro dia das
no Porto – contaram com
10.as Jornadas de Urologia
do Norte em Medicina
uma ampla participação
Familiar. O presidente
de dirigentes da SRNOM.
do Conselho Regional do
O presidente do Conselho
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) começou
Regional apresentou uma
por referir a “situação excomunicação dedicada ao
traordinariamente difícil”
tema da formação médica,
que hoje enfrentam as escolas médicas do país, deonde destacou a importância
vido ao excessivo número
da formação contínua. No
de alunos. Como exemplo, o dirigente lembrou
segundo dia do evento, Maque a Escola de Ciências
nuel Rodrigues e Rodrigues,
da Saúde da Universidade
presidente do Conselho Disdo Minho “foi concebida
para ter no máximo 40
ciplinar Regional foi o protaalunos e já tem 150”.
gonista de uma conferência
Este cenário tem segundedicada à “Responsabilidas implicações na formação pós-graduada, de
dade Disciplinar dos Méacordo com o dirigente:
dicos”.
“não vamos ter capacidade para dar seguimento à formação a todos
os jovens médicos que vão terminando o curso”.
Esta realidade significa que “alguns jovens que investiram muito nos seus cursos, depois podem não
entrar numa especialidade” e, com isso, vão ver
comprometido o seu futuro. “No estado de evolução
em que hoje se encontra a Medicina, só faz sentido
exercê-la se houver uma diferenciação específica”,
reforçou.
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A este nível, o presidente do CRNOM
considerou importante a OM assumir
uma posição firme
na defesa da especialização dos médicos
e na qualidade geral
da formação pós-graduada, antecipando
a realização de uma
reunião com a ACSS
que serviu para rever
o mapa de vagas para
o internato e permitiu
que todos os médicos recém-formados
tivessem lugar atribuído em 2014. No
futuro próximo, acrescentou o responsável, “é fundamental que a Ordem monitorize activamente os
internos através dos colégios de especialidades.”
Para Miguel Guimarães, outra peça fundamental
neste campo é o da formação contínua, que durante vários anos esteve eminentemente ligada à
aplicação das carreiras médicas. Na sua perspectiva,
é necessário “encarar de outra forma a formação
médica contínua e isso significa que os colégios
de especialidade, em conjunto com as sociedades
científicas, vão ter de chegar a acordo e definir que
tipo de currículo e competências um médico deve
reunir na sua especialidade para atingir determinados indicadores”. Ainda sobre esta matéria, acrescentou a inevitabilidade de garantir a recertificação
de competências, um procedimento comum na Europa mas ainda não regulamentado em Portugal.
“Na proposta de revisão dos Estatutos da Ordem
dos Médicos defendemos que devemos ser nós a
regular essa recertificação, impedindo que outros
organismos, que nada têm que ver com o exercício
da profissão médica, o façam.”

Erro médico e negligência
A competência disciplinar da Ordem dos Médicos
esteve em particular destaque no segundo dia das
Jornadas, com uma comunicação do presidente do
Conselho Disciplinar do Norte. Manuel Rodrigues
e Rodrigues descreveu as diversas penas previstas
no Estatuto Disciplinar dos Médicos – advertência;
censura; suspensão até cinco anos e expulsão – e
recordou que estas, ao contrário de outras aplicadas
por entidades como a Inspecção Geral da Saúde,
têm jurisdição sobre toda a actividade médica, seja
ela pública ou privada.
A propósito do corporativismo habitualmente
atribuído à Ordem dos Médicos, o convidado

esclareceu que o seu estatuto de auto-regulação disciplinar é a melhor resposta aos críticos: “Defendemos a esmagadora maioria dos médios que exercem
a actividade de forma digna e correcta, penalizando
aqueles que não fazem. Se isso é ser corporativista,
então não me importo de o ser.”
Para Rodrigues e Rodrigues, o erro existe e só não o
comete “quem não faz Medicina”. “Uma outra faceta
do erro”, acrescentou, “é a negligência” e é sobre esta
que se ocupam os diferentes órgãos disciplinares. O
dirigente destacou, a este propósito, as diferenças
claras que existem entre a atitude negligente e a
atitude dolosa. Esta acontece quando “a pessoa sabe
que se cometer um determinado acto vai ter uma
determinada consequência, mas ainda assim quer
fazê-lo na mesma”. Negligência, esclareceu, “é outra
coisa: significa que houve imperícia ou ignorância
e que está em desacordo com aquilo que se designa
por legis artis”.
O conceito de legis artis é, em si próprio, controverso e objecto de análises pouco consensuais. O
presidente do Conselho Disciplinar do Norte esclareceu que este conceito designa “aquilo que devia
ser feito por um médico normal, com competência
normal ou conhecimento normal num determinado caso e circunstância”. Simplificado, a legis artis
enquadra-se na actuação “do médico padrão” e não
“no super-especialista”.
O responsável fez uma análise aos principais motivos de participação à Ordem dos Médicos e demonstrou que, “felizmente”, é o “conflito médico-doente”
a razão mais vezes invocada pelos queixosos. Este
conflito decorre, na maior parte dos casos, de “problemas de comunicação”, o que levou a que Manuel
Rodrigues e Rodrigues deixasse uma advertência
aos colegas presentes: “O doente quer ser atendido,
sobretudo quer ser ouvido, explicado e depois, só às
vezes, é que gosta de ser tratado. Temos de perceber
a importância do acto médico naquele momento
para o doente, que vem não sei de onde, para uma
consulta que está marcada há meses. Se chega ao
consultório e o médico pergunta ‘o que é que você
quer?’, isso não é nada”. O dirigente compreende
que o profissional “nem sempre está com a melhor
disposição”, no entanto, defende que “o doente não
o deve perceber”.
Num segundo e último conselho, depois de ter explicado a importância do consentimento médico,
Rodrigues e Rodrigues alertou para que os colegas
“registem tudo o que fazem”. “Se não estiver lá o
procedimento que seguiram, os passos que deram,
vamos partir do princípio que não aconteceu. Coloquem lá tudo porque, em actos graves susceptíveis
de avaliação, muitas vezes não se pode fazer nada se
não houver informação”. n
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Convívios
Científicos
CMEP

Degenerescência Macular
Relacionada com a Idade
No 31.º encontro promovido pela CMEP, realizado
a 11 de Outubro, Paula Sepúlveda foi convidada
a debater uma patologia directamente associada
ao processo de envelhecimento: a Degenerescência
Macular Relacionada com a Idade (DMI). A médica
oftalmologista do Centro Hospitalar Gaia/Espinho
explicou que a também designada Degenerescência
Macular Senil é uma patologia que se caracteriza
pela perda de visão central – onde se concentra
80% da visão – com desfoque inicial e posterior
aparecimento de mancha no centro do olho. O facto
de ser altamente incapacitante é, como explicou a
especialista, uma das consequências mais nefastas
da DMI: “Não conduz à cegueira total mas cria uma
grande morbilidade porque as pessoas deixam de
ser autónomas, não se podem deslocar sozinhas.”
A DMI é consequência do envelhecimento do organismo. De acordo com Paula Sepúlveda “não se
sabe com rigor qual é a fisiopatologia
A Clínica Médica do Exercício da doença”, mas existem factores que
do Porto (CMEP), em parceria contribuem para o aparecimento. “Há
com a SRNOM, promoveu novos um que sabemos que está implicado,
que é o factor de crescimento vascular
convívios científicos no último endotelial (VEFG) e é para aqui que
trimestre de 2013. O envelheci- a terapêutica está toda direcionada”,
esclareceu, adiantando que esta se
mento esteve, uma vez mais, em
faz através dos anti-VEGF, “medicaanálise, com destaque para uma mentos que se ligam aos receptores
patologia oftalmológica, a DMI, para impedirem a progressão da doença”. Existem ainda factores genétia sexualidade em idade sénior e
cos e ambientais, sendo o consumo
a doença de Alzheimer, uma das de tabaco o mais significativo. “Vinte
doenças neurodegenerativas cigarros por dia correspondem a um
risco duas ou três vezes superior”,
mais preocupantes da actualiaprofundou, acrescentando ainda os
dade.
factores nutricionais, a exposição à
luz solar e outras causas individuais,
desde logo a idade, mas também a doenças cardiovasculares, o IMC ou a hipovitaminose D.
A DMI apresenta-se sobre duas formas. A atrófica,
de evolução mais lenta, mas mais prevalente, representando 80% dos casos; e a húmida ou exsudativa, mais agressiva e com perda de visão mais
acentuada, apesar de ser a forma menos comum. De
acordo com Paula Sepúlveda, há poucos factores de
protecção da doença. Um dos mais recentemente
citados é a suplementação hormonal das mulheres após a menopausa, que diminui a inflamação.
“Em termos de tratamento, nas formas atróficas só
podemos fazer neuroprotecção, reduzir o stress oxidativo, alterar os hábitos alimentares. Temos muitos
suplementos, de composições variáveis, suplementação de antioxidantes e vitaminas”, acrescentou.
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

O envelhecimento
em diferentes
perspectivas

Sexualidade
no envelhecimento
No dia 15 de Novembro, foi a disfunção eréctil que
esteve em debate. Pedro Vendeira, urologista com
largo currículo na área da Medicina Sexual, foi o
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convidado desta sessão, iniciando a sua apresentação sobre “Sexualidade no Envelhecimento” com
a ideia de que esta matéria é considerada pela Organização Mundial de Saúde como “um aspecto
central do ser humano”, não tanto pelo lado disfuncional mas, sobretudo, pelo facto de “contribuir
para um estado de bem-estar emocional e mental”.
O especialista recordou que o crescimento da esperança média de vida coloca um problema em
matéria de saúde sexual, uma vez que “o principal
factor de risco para disfunção eréctil é a idade”.
No entanto, explicou, há que desmistificar alguns
preconceitos que ainda existem sobre a patologia,
desde logo o da associação directa entre o envelhecimento e a diminuição da líbido. “Ao contrário
do que se pensa, o homem idoso não é assexuado.
Não há coisa mais ridícula, apesar de ser algo que
se ouve com frequência”, constatou, explicando que
os números apontam para que “70% dos homens de
65 anos sejam sexualmente activos”. “A importância
que é atribuída ao sexo não diminui com a idade”,
concluiu.
Outro preconceito identificado por Pedro Vendeira
é o de que “o sexo faz mal à saúde”, nomeadamente
por estar associado a riscos cardíacos. “É um mito,
como dizer que faz mal comer à noite. Há o medo
de praticar a actividade sexual, porque
se pode enfartar, ou existe um ponto de
não retorno”, aprofundou, esclarecendo
que o próprio marketing deveria ajudar
a quebrar estes tabus. “Onde é que estão
casais de 60 anos a anunciar o que quer
que seja? O que vemos na publicidade é
juventude, onde há menos disfunções”.
O terceiro e último preconceito é o da
procura de ajuda. Pedro Vendeira constata que ainda existe “grande relutância
em obter ajuda clínica” para este problema, nomeadamente porque o doente
não percebe qualquer vantagem. “Isto
não é doença, não sei porque é que hei-de procurar ajuda”, citou o urologista.
Depois de explicar os factores de risco
tradicionais em matéria de disfunção
sexual e eréctil, o especialista apresentou diferentes soluções farmacológicas
e cirúrgicas para este problema. Apesar
de tudo, esclareceu que “antes de usar
qualquer agente oral, o ideal é que um
homem não fume, coma bem a faça exercício.” Ou seja, “a prevenção é fundamental.” O convidado considerou igualmente
importante a educação sexual: “Não é
só nas escolas e na puberdade que ela
deve existir, porque a sexualidade vai
mudando com a idade. Essa informação
tem de existir em todas as idades.”

Doença de Alzheimer
No último Convívio Científico do trimestre, a 6
de Dezembro, debateu-se a doença de Alzheimer,
uma patologia com impacto social crescente e que

o Prof. António Leuschner, Director do Hospital
Magalhães de Lemos, considerou um “problema de
saúde pública”.
Convidado para debater aspectos não clínicos desta
doença neurodegenerativa, o psiquiatra procurou
medir o seu impacto sócio-ecónomico e apresentou
números impressionantes: 27 mil milhões de euros
gastos anualmente a nível global e 33 mil euros de
despesa anual estimada por doente. Esta realidade,
acrescentou António Leuschner, é acentuada pelo
facto de 50% das despesas serem imputadas aos
designados “cuidadores informais”, 40% serem custos sociais e apenas 5% serem despesas de saúde
directas.
Perante as consequências elevadíssimas da doença,
financeiras e sociais, a preocupação tem vindo a
aumentar nas instâncias internacionais e, recordou
o psiquiatra, foi mesmo tema de reflexão numa das
últimas reuniões do G8. António Leuschner considerou ser necessária uma “mudança de paradigma”
na abordagem que é feita ao Alzheimer, partindo da
premissa de que “não há saúde sem saúde mental”
como define a Organização Mundial de Saúde.
O director do Hospital Magalhães de Lemos sublinhou que a mudança passa, desde logo, por “despsiquiatrizar”. O mesmo princípio, esclareceu, que
está subjacente à ideia de que “uma depressão não
tem que ser tratada com medicamentos”. “É das
boas práticas correntes que a saúde mental deixe de
estar circunscrita aos asilos, seja hoje uma parceira
dos hospitais e dos serviços de saúde em geral e
que a comunicação da psiquiatria com as outras
especialidades seja cada vez mais de duplo sentido”,
aprofundou.
Para António Leuschner é necessário “ter a consciência que não podemos intervir apenas no tabuleiro
biológico, por mais sofisticado que sejam os nossos instrumentos de investigação”. Nesse sentido,
o psiquiatra acrescentou que se exige o trânsito de
“um modelo baseado na doença, para um modelo
baseado na saúde e nas necessidades”. Ou, noutro
prisma, passar “de um modelo baseado nas instituições para um modelo baseado na comunidade”.
O Alzheimer e as restantes demências devem, na
perspectiva do convidado, ser vistas de forma estrutural respeitando as directrizes que a OMS tem lançado sobre o tema. “É tempo de agir, construindo
uma sociedade amiga das pessoas com demência,
fazendo desta uma prioridade da saúde pública”,
acrescentou.
Ao nível da prevenção e recordando que “não há
tratamentos disponíveis”, António Leuschner deixou uma recomendação fundamental: “Tudo o que
se possa fazer para reduzir os riscos, tirando a idade
e o genético, pode ser benéfico”. A este nível, especificou, o exercício físico, não sendo um recurso comprovado, “ajuda a pessoa a manter-se no máximo
da sua vitalidade”, bem como a dieta, o tratamento
das doenças crónicas e a manutenção de “uma vida
efectivamente activa”. n
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Cultura

Sessão
Literária
homenageou
Armando
Pinheiro

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

Médico e poeta
de inexcedível
bondade

Armando Pinheiro,
médico com uma

extensa e reconhecida
obra literária, foi

homenageado por

centenas de amigos,
familiares e colegas

na Secção Regional do
Norte da Ordem dos

Médicos. A sessão, que era
inicialmente literária,

celebrou na totalidade

um ser humano que todos
apodaram de bom.

A

sessão promovida pela SRNOM
versou sobre as diferentes dimensões de Armando Pinheiro:
o médico, o escritor e o poeta. Três faces
de um homem descrito com emoção e
amizade por todos os que tiveram oportunidade de partilhar a sua opinião na
Sessão Literária de 17 de Outubro.
Dirigente do Conselho Regional do
Norte, Amílcar Ribeiro descreveu Armando Pinheiro como alguém que “viveu sempre a vida com eloquência e
bonomia”, ao mesmo tempo que apresentava “inquietações e interrogações
que perpassam em grande parte dos
seus poemas”. Nestas inscrevia-se uma
relação espiritual com Deus, que “interrogava com uma familiaridade própria
das pessoas inquietas no bom sentido,
que não se acomodam, que olham a vida
com um sentido de transcendência”,
revelou Amílcar Ribeiro, justificando
dessa forma a “justa homenagem dos
seus pares”.
Após audição de um poema musicado
do autor, um dos seus amigos mais próximos, António Paes Cardoso, invocou
como merecedores de tributo “todos
quantos durante a sua vida fizeram algo
mais do que foi pedido ou proposto”. “O
Dr. Pinheiro é o exemplo de uma dessas pessoas”, reiterou, acrescentando ser
“justíssimo merecedor desta homenagem que transborda da Casa do Médico para o grande número
de pessoas que não puderam estar presentes e que,
de certeza, no seu íntimo se associam a ela”. “Tenho muita pena que não possa estar connosco em
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Armando
Pinheiro

pessoa para sentir este momento”, lamentou, invocando a frágil condição
de saúde do médico e poeta.
Focando-se no lado profissional de
Nascido no Porto, em 1922,
Armando Pinheiro, Paes Cardoso
Armando Guimarães Pinheiro
lembrou o “privilégio de ter sido seu
formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
aluno” e de receber “mensagens de
em 1945. Foi Interno na Estância
grande utilidade prática, que eram o
Sanatorial do Caramulo desde
reflexo da sua experiência e sabedo1945 até 1947. No regresso do
ria”. “Nunca foi um médico conforCaramulo, foi médico auximado em ver a sua actividade como
liar e depois broncologista no
rotina. A sua energia e capacidade
Sanatório Rodrigues Semide.
intelectual actuaram para que se
Chefiou o serviço de Broncolodeixasse seduzir pelo desafio do esgia do Sanatório D. Manuel II,
pírito e genialidade do Prof. Corino
entre 1955 e 1970. Foi director do
de Andrade”, acrescentou o também
Serviço de Cuidados Intensivos
dirigente da SRNOM, lembrando a
do Hospital de Santo António,
forte ligação de Armando Pinheiro
onde trabalhou desde a sua
criação (1962) até à sua aposenao mestre fundador do ICBAS, o qual
tação (1984). Publicou muitas
homenageou na sua obra “Sílabas
dezenas de trabalhos médicos,
Comuns”.
alguns em revistas estrangeiPaes Cardoso recordou o contributo
ras (França, Espanha, Holanda)
de Armando Pinheiro para a abere proferiu lições na Faculdade
tura de várias unidades de cuidados
de Medicina do Porto. Em Maio
intensivos no país e a fundade 1998 foi condecorado com a
ção da Sociedade Portuguesa
Medalha de Mérito da Ordem
de Cuidados Intensivos, disdos Médicos e, em Novembro
ciplina que conciliou com a
de 1999, foi condecorado com a
Pneumologia. Exerceu tamMedalha de Ouro da Sociedade
Portuguesa de Pneumologia.
bém com distinção na sua
Do seu trajecto de vida é indisclínica privada, num percurso
sociável a consagrada carreira
que Paes Cardoso recordou
literária, sempre no campo
como “dádiva enorme” pelo
poético. Desde 1978, publicou
facto do pneumologista ter
15 títulos originais e diversas
conseguido “ultrapassar os licompilações, entre as quais
mites físicos do consultório” e
uma antologia de sonetos
chegar “às centenas de pessoas
portugueses.
para quem era realmente insubstituível e indispensável”.
“Associava à sua competência uma inexcedível bondade e um certo toque paternal”,
concluiu.
“Armando Pinheiro aspirava a algo mais do
que a Medicina”, confessou o colega de profissão e de especialidade. E é aí que, fruto da
“extrema sensibilidade com que temperava as
suas atitudes” ele “fez um contrato com a poesia”. “Entregando-se a ela, recebia em
troca o seu eflúvio,
a sua influência e
o seu apoio diário indispensável”,
acrescentou Paes
Cardoso, citando:
“A poesia, a ti devo o
que sou e contigo lá
vou de lés a lés na precipitação da corrida”.
A sessão prosseguiu com uma interpretação do médico e cantor lírico, Pedro Cardoso, que ousou declamar alguns poemas do homenageado e lembrou
as “vivas e gratas memórias” de Armando Pinheiro,

dos tempos de criança em que o “ajudava a respirar
melhor”.

Um quase santo
O escritor Mário Cláudio, outro dos convidados especiais, recordou a amizade próxima com Armando
Pinheiro e os elogios que ouvia sobre o médico.
“Referiam-se não apenas à sua qualidade científica
e ao seu talento poético, mas também às qualidades
éticas e humanas que lhe davam uma dimensão de
um quase santo. Não no sentido beatífico, mas no
sentido místico da palavra”, descreveu o escritor
portuense.
Paciente de Armando Pinheiro, o autor de “Tiago
Veiga” recusa reduzi-lo ao rótulo de médico-escritor
ou o inverso. “Dizê-lo redunda absolutamente na
mesma e qualquer uma das expressões faz justiça
ao que ele de facto foi. Se é verdade que não se
aprende poesia numa faculdade de Medicina, a
verdade é que a prática da poesia e o aprendizado
constante da poesia pode ajudar muito o médico
a ser melhor. Foi com certeza isso que aconteceu
com ele”, justificou. Para Mário Cláudio, o homenageado foi “um sonetista de grande qualidade”, uma
forma poética “difícil de concretizar, muito e tantas vezes mal
explorada”. “Só aqueles que têm
muita sabedoria o conseguem”,
acrescentou.
Cláudio citou o poema “Tolerância”, onde Armando Pinheiro faz
um exercício de relativização da
profissão. “Os médicos e os escritores são, muitas vezes, acusados de um determinado tipo
de deformação profissional: a
de pretenderem saber tudo. Os
médicos, quando um doente arrisca fazer uma pergunta, têm
sempre a resposta pronta na
língua. Os escritores também
sofrem dessa pequena arrogância”, sintetizou Mário Cláudio,
acrescentando que o poeta surge
como “uma espécie de Hamlet”,
dividido entre a contemplação
da caveira e a observação do
sono de Ofélia. “Há uma reflexão indissociável, mas por outro
lado há necessidade de interrogar e dar resposta”, justificou.
Na conclusão, Mário Cláudio
recordou uma viagem que fez
na companhia de Armando Pinheiro à Quinta das Lágrimas
em Coimbra e confidenciou um
episódio paradigmático: “No
jardim, existe uma árvore muito antiga, com raízes
mitológicas. Vi que ficou espantado e que os olhos
se encheram de lágrimas. Mesmo quando não se
escrevem versos acho que isto só acontece a um
grande poeta”. n
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“Com o
amor às
voltas pelo
Outono
fora”
“Com o amor às voltas
pelo Outono fora” foi

o tema do quarto ciclo

de cinema da SRNOM.
Centenas de pessoas
assistiram a esta

edição, tornando-a na
mais bem-sucedida

desde que a sétima arte

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

invadiu a SRNOM.

Ciclo
de Sucesso

D

iz-nos o senso comum que o amor é
eterno. Nesse caso o cinema é o seu
maior amante, que eterniza na história
cinematográfica as diferentes perspectivas deste sentimento tão amplamente revisitado
na grande tela da imaginação. Neste Outono, entre
19 de Setembro e 29 de Novembro, o amor andou às
voltas pela Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM), não deixando ninguém indiferente à sua passagem.
Trois Couleurs: Rouge, do realizador Krzysztof Kieslowski, foi o filme que deixou cair o pano sobre
o quarto ciclo de cinema da SRNOM. Num ciclo
com maior duração que os anteriores, o ‘amor’ foi a
premissa que durante três meses levou centenas de
cinéfilos ao Centro de Cultura e Congressos da SRNOM. Morte em Veneza de Luchino Visconti, Days of
Heaven de Terrence Malick, Der Himmel Über Berlin
de Wim Wenders, The Cook, The Thief and Her Lover
de Peter Greenaway, Wild at Heart de David Lynch
e Dracula de Francis Ford Coppola, foram as outras
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propostas que em Setembro, Outubro e Novembro foram apresentadas tendo o tema do
Amor como ponto de
encontro.
Com um número de
“Fiquei
espectadores acima da
positivamente
média em comparação
surpreendido pela
com os anos anterioquantidade de
res, estes tornaram-se
público presente”
os principais protagonistas da história
António
deste quarto ciclo de
Vieira Lopes
cinema. “Fiquei positivamente surpreendido
pela quantidade de público presente, atendendo a
que os filmes apresentados estão fora do circuito
comercial ”, confessou António Vieira Lopes, coordenador e programador do certame. Vieira Lopes partilha com entusiasmo a convicção de que
melhor que uma sala cheia “são os rostos que
vou reconhecendo de ano
para ano. É um sinal de
identificação com a programação deste projecto,
que claramente tem fidelizado as pessoas.”
E nem mesmo o facto de
as películas saírem fora do
chamado mainstream demove António Vieira Lopes da certeza do sucesso
do ciclo cinematográfico,
pois considera que o objetivo não é ter lotação
esgotada, mas sim reunir
pessoas que gostem de
ver cinema. “O cinema é
sempre um acto de partilha. As pessoas vêem um
filme e depois gostam de
falar sobre ele. O ciclo
serve para isso. Ver, ouvir
e comentar.”
O balanço positivo deste
quarto ciclo é igualmente
partilhado pelos espectadores. João Reis, médico
inscrito na SRNOM, presente em três sessões
do evento, reviu a última proposta e fez a
sua conclusão do ‘Com o amor às voltas pelo
Outono fora’. “O tema, em termos cinéfilos,
pode ser muito explorado e foi interessante
ver como neste ciclo, embora os filmes fossem
bastante variados, encontramos sempre o seu
denominador comum.” O médico realça a
atenção que o evento despertou nos colegas
e afirma que a iniciativa está a transpor os

muros da Ordem dos Médicos ao estreitar laços
com a comunidade envolvente.
Presente em todas as sessões esteve Américo Ferreira Leite, um vizinho da SRNOM que promete
voltar para o próximo ciclo. “É uma iniciativa louvável e a repetir. Porque para quem gosta de cinema
nem sempre existem espaços para assistir aos grandes clássicos e mestres do cinema.”
Findo este quarto ciclo, com os objetivos claramente
cumpridos, António Vieira Lopes ainda não pensou
na temática das próximas sessões de cinema, mas
com a evolução deste projeto, um novo desejo já se
perfila nas ambições do programador. “Este é só o
quarto ano. Temos vindo em crescendo. São cada
vez mais os cinéfilos a assistir, tenho portanto esperanças que nos próximos anos possamos vir a ter
uma programação ao longo do ano.” n
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Hot Club de Portugal
mostrou arquivo
na SRNOM

Prelúdio
para um Museu
Em Outubro, fruto de uma cola-

N

ão é uma exposição, mas
um “Prelúdio para um
boração entre o Hot Club Portugal
Museu”. Assim designou
e a Secção Regional do Norte da
o Hot Club de Portugal (HCP) o
Ordem dos Médicos, esteve exconjunto de objectos e documentos que instalou na Casa do Médico
posto na Casa do Médico o arquivo
entre os dias 11 e 25 de Outubro e
histórico daquela instituição,
cujo objectivo começou por ser a
pertencente à colecção particular
divulgação do arquivo histórico da
instituição e de um dos seus fundo seu fundador, Luiz Villas-Boas.
dadores, Luiz Villas-Boas. «Temos
O acervo, onde constam verdaa garantia da autarquia de Lisboa
de que o projecto para instalar um
deiras relíquias como os V-Discs
Museu de Jazz será para ir para a
ou a primeira gravação de Jazz ao
frente. Mas a Inês [Cunha, actual
vivo em Portugal, foi descrito na
presidente do HCP] defende que
não devemos esperar 15 anos para
apresentação da iniciativa “Premostrar aquilo que temos e então
lúdio para um Museu” por outro
decidimos fazer um ‘prelúdio para
dos nomes consagrados do Jazz
o museu’», explicou Bernardo Moreira, antigo presidente do “Hot” e
nacional, o contrabaixista Berconvidado especial para a sessão
nardo Moreira.
de apresentação do evento.
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
Um dos mentores deste “prelúdio”
foi Rui Rodrigues, membro da Comissão Consultiva para as Actividades Culturais e
de Lazer da SRNOM, e, ele próprio, músico de Jazz.
O dirigente mostrou-se radiante com a iniciativa:
“De todos os eventos que organizei na Ordem, este é
o que me dá mais prazer. O que estamos a fazer aqui
é história.” A este propósito, o dirigente recordou a
importância do HCP para o Jazz em Portugal, particularmente “de um conjunto de pessoas que se predispôs a fazê-lo”, e confessou o “enorme privilégio”

de ainda poder conviver com algumas delas, como
é o caso de Bernardo Moreira e de Pedro Martins de
Lima, o único dos fundadores do HCP ainda vivo,
também presente na inauguração deste evento.

Simplesmente “o Villas”
Genuíno contador de histórias, Bernardo Moreira
começou por explicar a origem do HCP e do Jazz
em Portugal na figura de uma “pessoa mundialmente conhecida chamada Luiz Villas-Boas”. Ou
simplesmente “o Villas”. “Uma personagem extraordinariamente transparente por um lado, mas, por
outro, algo complexa e sobretudo polémica”, traço
característico que, reforçou o convidado, “não lhe
tirava mérito nenhum”.
“O Villas” nasceu para o Jazz depois de ouvir um
pianista no Funchal, localidade para onde o seu pai
havia sido deslocado enquanto militar de profissão.
“Com a cabeça tocada” por aquela sonoridade, regressou a Lisboa e abandonou de imediato a Faculdade de Ciências e o Conservatório. Dedicou-se então a uma carreira na aviação civil, não por especial
vocação, mas porque lhe permitiria atingir o fim
desejado, segundo Bernardo Moreira: “A sua decisão foi trabalhar para uma companhia de aviação a
fim de poder andar de avião de borla para ir a todo
o mundo ver os concertos de Jazz”. Assim nasceu
o primeiro grande divulgador e promotor daquele
género musical em Portugal, ao mesmo tempo que
acumulava funções na companhia KLM.
Luiz Villas-Boas foi, nas palavras do conhecido contrabaixista, “um extraordinário divulgador” musical, tendo produzido “centenas de textos informativos” para programas de rádio e televisão dedicados
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ao Jazz. Teve, paralelamente, uma carreira
de sucesso como empresário e promotor,
fundando o Hot Club de Portugal em 1948
e, mais tarde, a primeira loja especializada
em discos de Jazz – a Disco Studios [mais
tarde Louisianna] e a promotora Só Jazz.
Foi através desta última empresa, com o
apoio do fadista João Braga, que realizou o
Cascais Jazz em 1971, o primeiro grande
festival português do género. Villas-Boas foi
ainda um reputado produtor discográfico,
responsável pelo primeiro disco de Jazz gravado em Portugal, da autoria de Rão Kyao,
e pelo lançamento de dois nomes consagrados da música popular portuguesa: Fernando Tordo e Paulo de Carvalho.
A última faceta de Villas-Boas e a que mais
contribuiu para a riqueza do arquivo histórico do “Hot”, segundo Bernardo Moreira,
foi a de coleccionador. “O que é que ele coleccionava? Tudo. Durante 50 anos nunca
deitou nada fora: discos, gravações magnéticas, cassetes de televisão de todos os
géneros, revistas, jornais e uma colecção
muito importante de centenas de cartazes
de concertos em Portugal e no estrangeiro”,
descreveu o convidado. Um dos pormenores mais curiosos do arquivo pessoal do fundador
do HCP foram as correspondências que manteve
com as figuras mais proeminentes do Jazz mundial.
“De trato simples, o Villas criou relações com o
mundo inteiro e correspondeu-se com toda a gente,
desde o Louis Armstrong, o Keith Jarret ou o Charles Delaunay”.

Todo o arquivo pessoal do promotor foi, após o seu
falecimento em 1999, doado ao HCP, onde ficou
instalado “numa sala de 100 metros quadrados praticamente cheia”. O trabalho de curadoria do espólio foi da responsabilidade da actual presidente da
instituição. “Enquanto presidente do Hot não tinha
tempo para me ocupar desse arquivo, até que a Drª.
Inês Cunha se ocupou dele. Passou alguns anos
a mexer na papelada toda”, descreveu Bernardo
Moreira.

Visita ao futuro Museu
Enquanto “prelúdio” de um museu, a mostra que
esteve patente na Ordem dos Médicos reuniu uma
pequena, mas significativa amostra da colecção particular de Luiz Villas-Boas. Numa espécie de “visita
guiada” à exposição que ele próprio concebeu e
instalou, Bernardo Moreira começou por destacar o
disco que “durante 25 anos anunciou o jazz em Portugal”: “Mystery Pacific” do Quinteto do Hot Club
de França, que serviu de banda sonora ao programa
de rádio que Villas-Boas apresentou durante aquele
tempo. O disco, no entanto, apresenta-se quebrado
dado que “algum revolucionário mais culto partiu
aquilo tudo em 1975”. Ao lado deste álbum, “a primeira gravação de um nome grande do Jazz a actuar
em Portugal”: o concerto de Sidney Bechet no Monumental, em Novembro de 1955.
A enorme colecção de revistas e jornais do fundador
do HCP é outro aspecto marcante do seu espólio.
“Ele comprava três jornais por dia e uma data de
revistas. Chegava a casa, atirava para o escritório
e fechava a porta, até que um dia nunca mais pôde
entrar no escritório porque tinha uma pilha de
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provar a sua teoria, explicou que algures “no estudo
documentos a impedir”, relatou Bernardo Moreira,
do genoma vai lá estar escrito ‘Jazz’ e lembrou que
destacando algumas publicações históricas como a
apenas “uma minoria de pessoas são capazes de o
Downbeat, a Jazz Magazine e a Jazz Hot. A atitude
tocar”.
despreocupada de Villas-Boas levou-o também a
Barros Veloso apresentou-se disposto a tocar “sem
ignorar uma carta da PIDE que o responsabilizava
concessões”, com um trio de “músicos excepciopelo comportamento político de três músicos amenais e espantosos”. “As idades deles somadas não
ricanos que havia contratado para tocar em Lisboa.
chegam para fazer a idade de um de nós”, referindo“Deve ter sido o único tipo que não respondeu a
-se à diferença entre os membros mais velhos do
uma carta que a PIDE lhe mandou. Isto era o Villas.”
combo – ele próprio no piano, Bernardo Moreira
Uma das peças mais raras e curiosas de todo o arno contrabaixo e Manuel Jorge Veloso na bateria
quivo são os designados “V-Discs”. Bernardo Mo– e os mais novos: Diogo Duque no piano, Ricardo
reira recordou que “o Estado-maior americano reToscano no sax-alto e Jefrey Davies
solveu editar em disco de alumínio
no vibrafone.
tudo quanto a juventude ameritributo
A este propósito, o homenageado
cana ouvia, desde a ópera ao Jazz”
ao dr. do jazz
considerou curiosa a comunhão
na época da 2ª Guerra Mundial.
Barros Veloso, conhecido méque o Jazz proporciona em pessoas
O “V” do título corresponderia a
dico e uma das incontornáveis
de diferentes mundos e idades. “É
“Victory” e o exército compromefiguras do Jazz português, foi
verdadeiramente impressionante
teu-se com a indústria musical a
homenageado na SRNOM, no
que pessoas que são jovens de medestruir todos os exemplares após
dia 23 de Outubro, no âmbito
ter medo gostem da mesma música
o conflito terminar. Villas-Boas, no
da iniciativa “Prelúdio para um
que eu, são capazes de a entender
entanto, conseguiu resgatar mais
Museu”, co-organizada com
da mesma forma que eu, apreciá-la
de 200 discos através de um cono Hot Club de Portugal. O piae tocá-la da mesma forma que eu”.
tacto na Alfândega e Bernardo Monista mostrou-se satisfeito por
este tributo e confessou-se um
Para Barros Veloso, a “música de
reira admitiu que durante largos
jazzista inato.
minorias”, que nasceu no início do
anos escondeu estas relíquias com
século XX, é capaz de “atingir todas
receio de as perder.
a gerações: “Nas tais terças-feiras
Por fim, o convidado recordou alem que toco no Hot, há pessoas que
guns cartazes que marcaram moaparecem de todos os lados, da Alementos icónicos do Jazz nacional:
manha, do Brasil, etc. Chegam para
um relativo à primeira participação
tocar e tocam o mesmo que eu. É de
de um quarteto português no Fesfacto uma linguagem universal”. n
tival Internacional de Comblain La
Tour [o maior festival europeu do
género] em 1963 e do qual fazia
parte o próprio Bernardo Moreira;
outro relativo à primeira edição
do Cascais Jazz, em 1971, com a
curiosidade de ter sido designado
por “Newport in Europe” – decorrente de um acordo com o Festival
de Newport, nos Estados Unidos
– e onde estiveram nomes como
Miles Davies, Ernest Coleman e
Jazz Messengers.

Homenagem
a barros veloso
Três anos depois do primeiro convite feito por Rui
Rodrigues, membro da Comissão Consultiva para
as Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM,
Barros Veloso deslocou-se ao Porto para fazer o que,
ainda hoje, com 83 anos, faz todas as terças-feiras
no “seu” Hot Club de Portugal (HCP): tocar piano. A
pretexto de um pequeno tributo que o HCP e a SRNOM lhe quiseram prestar no âmbito da exposição
“Prelúdio para um Museu”.
Antes da actuação, confessando-se “muito satisfeito”, o especialista em Medicina Interna explicou
as razões da sua dedicação ao Jazz: “Alguns pensam
que gostar de Jazz é fruto de alguma extravagância. Gostar e tocar Jazz é uma coisa genética”. Para
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Patrícia Ribeiro
apresentou primeiro
volume da obra

“Perturbações da
Personalidade
Narcísica e
Sexualidade”
Patrícia Ribeiro, médica psiquiatra, assumiu

a publicação de um livro sobre uma temática complexa ligada ao narcisismo e à sexualidade. O primeiro de uma série de cinco
volumes em que esta edição se desdobra

foi apresentado na SRNOM no dia 16 de Novembro.

Texto Nelson Soares › Fotografia Jorge Faustino

Autor do prefácio da obra, Jaime Milheiro assumiu-se “contente” por participar numa obra onde se
fala de psicanálise e de história da mesma. “Esta
é também a história da psicanálise do Porto, na
qual a Patrícia integra a terceira geração”, acrescentou, sugerindo que a disciplina é “uma espécie

de formação contínua”, algo que “não é um soluço”
mas “uma coisa que se vai fazendo”.
Sobre o tema que deu origem a este trabalho, “Perturbações da Personalidade Narcísica e Sexualidade”, o conhecido psiquiatra considerou ser “uma
coisa tremenda”, elogiando a autora pela “coragem
de se meter nisto em cinco volumes”. “Não é uma
obra fácil de ler, diria que é mesmo complicado.
Representa um longo trabalho e uma longa reflexão
sobre uma matéria delicada”, acrescentou, constando que “todos os temas da psicanálise invocam
condições de tempo e disponibilidade para que alguém, um dia, possa debitar
pensamento pensado”.
Numa curiosa analogia com o
tríptico de Francis Bacon que,
recentemente, foi arrebatado
pela maior quantia de sempre
paga por uma obra de pintura,
Jaime Milheiro sugeriu que
“se olharmos para a pintura,
vamos ver que está lá tudo”
o que diz respeito ao tema
abordado na obra de Patrícia
Ribeiro. “O quadro é horrível,
mas, na verdade, nós percebemos, intuímos uma enorme
perturbação narcísica de Bacon e do próprio Lucian Freud
[figura retratada na obra].”
Fernando Almeida, segundo convidado a comentar
o livro de Patrícia Ribeiro, revelou o seu fascínio
pelos casos clínicos tratados pelos psicanalistas e
confessou que essa foi uma das razões que justificaram “a amizade próxima” pela autora. “Sempre
constatei que ela tinha grande interesse pela patologia narcísica e é um prazer imenso ver este livro
publicado porque só quem faz estas coisas é que
imagina os milhares de horas de pesquisa que terão
sido necessários para a sua realização”.
O professor de psiquiatria reconheceu a complexidade do assunto que domina esta obra, acrescentando que “o narcisismo mínimo” é entendível e até desejável, ao contrário de um narcisismo
exacerbado que conduz a “fantasias inadequadas”.
Citando a autora, Fernando Almeida sintetizou o
raciocínio: “A sabedoria é atingida através da capacidade do homem superar o seu narcisismo inalterado e repousar na aceitação dos limites dos seus
poderes físicos, intelectuais e emocionais.”
A autora deixou múltiplos agradecimentos pela possibilidade de editar esta publicação em cinco volumes, deixando um em especial a Jaime Milheiro:
“Será sempre o meu psicanalista, o homem que me
ajudou a reencontrar-me a mim própria”. Numa
breve intervenção, Patrícia Ribeiro considerou que
“o narcisismo saudável é que nos protege mais daquilo que é a raiz de muitos males: o medo”. “O
medo que nos provoca o adoecimento do corpo e da
alma”, acrescentou, sustentando que este é também
“o sentido do livro” e por isso ele “é dirigido a toda
a gente”. n
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Concerto Didáctico-Pedagógico
pela Orquestra do Norte

	Ao encontro
de Mendelssohn

Texto Nelson Soares › Fotografia Jorge Faustino

À semelhança do concerto de
A Orquestra do Norte
Julho, houve casa cheia para
regressou à Secção Rea apresentação didácticogional do Norte da
-pedagógica da Orquestra do
Norte, realizada na manhã
Ordem dos Médicos
de 24 de Novembro no au(SRNOM) para mais um
ditório do Centro de Cultura
“Concerto Didácticoe Congressos da SRNOM.
Desta vez, o programa pri-Pedagógico”, especialvilegiava um “encontro” com
mente dedicado ao púo compositor alemão Felix
blico mais pequeno. “Ao
Mendelssohn, autor nascido em Hamburgo no séencontro de Felix Menculo XIX que se notabilizou
delssohn” foi o tema
como um dos percursores do
desta apresentação, diRomantismo.
O repertório escolhido pela
rigida pelo maestro José
Orquestra do Norte foi o
Manuel Pinheiro.
“Concerto para piano e orquestra N.º 1 em Sol menor,
Op. 25”, obra dividida em
três partes: “I Molto allegro
con fuoco en sol menor”; “II
Andante en re mayor” e “III
Presto – Molto allegro e vivace
en sol mayor”. A Orquestra foi
dirigida pelo maestro José
Manuel Pinheiro e acompanhada pela jovem pianista
Sara Vaz, um dos jovens talentos da música erudita portuguesa, que acabou por ser a
dos Três B’s”, onde são
principal protagonista de uma apresentação minurevisitados compositociosa e bem-humorada do maestro, especialmente
res cujo nome se inicia
programada para as crianças presentes na plateia.
pela mesma vogal: Bach,
Estas apresentações, menos solenes do que os haBrahms e Beethoven.
bituais concertos de longa duração, enquadram-se
Confessando sentir-se
naquilo a que o maestro considerou ser um “serum pouco “em baixo de
viço educativo” prestado pela Orquestra do Norte.
forma”, o maestro mos“É uma forma de cumprirmos a nossa missão, de
trou-se, contudo, satisfeito pelo resultado da expelevarmos a música a locais e a públicos menos habiriência na SRNOM. “Acho que correu bastante bem.
tuais. Estes são concertos onde se pretende mostrar
As pessoas interagiram bastante, apesar da primeira
a música clássica sob vários prismas, com a linguaparte ser bastante mais teórica e até creio que podia
gem mais informal possível e desmontando as suas
ter ido mais longe ao adaptar a linguagem para o
diversas componentes”, aprofundou José Manuel
público infantil. Acaba por ser um estilo aceite por
Pinheiro, recordando outros conceitos semelhantes
todos, porque se falamos para os jovens, os adultos
já apresentados como a “Viagem ao Centro da Ortambém nos ouvem”. n
questra”, em que a assistência é convidada a entrar
literalmente no meio dos intérpretes, ou a “Música
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O

Recital
de poesia
com Emílio
Gonçalves

Voz que
vem de dentro
Médico e cultor de poesia, Emílio Gonçalves
esteve na SRNOM, no dia 18 de Outubro, para
apresentar a sua vocação extra-Medicina: a

declamação poética. Numa interpretação

emotiva e intensa, foram evocados alguns
dos maiores poetas nacionais.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

s primeiros poemas escolhidos por
Emílio Gonçalves versavam sobre
a crise, que não aquela da “falta de
euros no bolso”, antes a da “falta de
amor, de coragem e de valores espirituais”. Um assunto da ordem do dia que serviu para escutar a
poesia de Eugénio de Andrade, Frederico Passos e
Ruben Darío, e para tomar o primeiro contacto com
a invulgar capacidade de interpretação do médico
nascido no Porto e radicado em Bragança.
Seguiu-se uma hora de
recital poético, onde couberam importantes nomes
nacionais, como Pessoa e
José Régio, ou estrangeiros,
como Vinícius de Moraes
ou Federico Garcia Lorca.
Emílio Gonçalves não descurou na teatralidade, na
entoação e no empenho.
Apesar disso confessou-nos: “no meu escritório,
sozinho, cito melhor”. “A
voz bloqueia, restringe-nos
na acção de dizer bem”,
acrescentou, visivelmente
desgastado depois de um
extenso monólogo.
Emílio Gonçalves dedica-se ao estudo da poesia há
50 anos. A interpretação
chegou mais tarde, ao participar em peças de teatro
amador ao estilo Commedia dell’arte. “Foi aí que
aprendi a técnica de colocação da voz, a modelação,
o volume, a voz que vem
do ventre”, contou, acrescentando que para realizar
uma boa declamação “é
preciso que aquilo que estamos a dizer sensibilize o ouvinte e que seja entendível”. “Essencialmente é preciso gostar”, concluiu.
Para o médico, no entanto, a interpretação poética
não é apenas a articulação da voz. “Também tem
de estar cheia de ingredientes afectivos, valores espirituais. Recitar não é ler, tem de se viver e sentir
aquilo que se diz”, definiu. A selecção dos versos
tem, nesse sentido, particular importância para o
intérprete: “Quando sou convidado a fazer um recital de poesia tem que haver um critério. Tem de se
ter em conta o tipo de pessoas que vamos enfrentar,
porque recitar poesia a pessoas com mais de 45
anos não é recitar para pessoas com 20 anos”.
No final, Emílio Gonçalves mostrou-se agradado
com a experiência e deixou a promessa de regressar
à SRNOM. “A impressão com que fiquei é que as
pessoas gostaram. É natural que possa repetir esta
experiência que me deu um particular gozo por ser
na companhia de colegas e amigos”. n
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Os ares da Freita
e do Geopark de
Arouca receberam
o Encontro
de Outono
da Sociedade
Portuguesa
de Escritores e
Artistas Médicos
(SOPEAM). Num
fim-de-semana
preenchido
por diversas
actividades,
destacaram-se a
visita às “pedras
parideiras”, a
palestra de Manuel
Sobrinho Simões
e a homenagem
a alguns médicos
com ligações
ao concelho
arouquense.

Encontro de Outono da SOPEAM

Encantos de Arouca

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

A

SOPEAM promoveu o seu tradicional
Encontro de Outono em Arouca, no
fim-de-semana de 18 a 20 de Outubro,
promovendo um conjunto muito diversificado de actividades que incluiu uma visita ao
Geopark, para conhecer o fenómeno geológico das
“pedras parideiras” e das trilobites, ao Mosteiro local e uma viagem pela apreciada gastronomia local.
No dia 19 decorreu, no auditório da Loja Interactiva
de Turismo da vila, uma sessão solene que contou
com a presença do médico e
investigador, Manuel Sobrinho Simões. O director do
Ipatimup, com fortes ligações familiares a Arouca, fez
do tema “Quem somos, de
onde vimos, para onde vamos?” uma animada palestra sobre a origem biológica
do homem, a sua evolução
e condição actual. Depois
de ter dissertado sobre as
semelhanças genéticas do
ser humano com o arroz e
a couve galega, o anátomo-patologista concluiu que
aquilo que nos distingue
dos animais não humanos
e dos vegetais é “a nossa
complexidade genética, não
em termos de número de
genes, mas em factores de
transmissão e de regulação”.
Ainda no capítulo do “onde
vimos”, Sobrinho Simões
sublinhou que a origem

humana remonta “a estruturas com muitos milhões
de anos e muito pouco desenvolvidas”, comparando
com as ancestrais trilobites. A partir daí, retomou, o
homem evoluiu do primata desenvolvendo a locomoção em duas patas.
“O que somos?” foi a segunda questão colocada.
“Somos um bonito produto da interacção genético-ambiental”, respondeu, acrescentando, já em resposta a “Para onde vamos?”, que “estamos a desertificar o mundo e a aumentar a diferença entre os
muito ricos e os muito pobres”. Sobrinho Simões
concluiu a intervenção afirmando que, apesar de
“termos capacidade de fazer modificações genéticas”, não está “convencido de que vale a pena fazer modificação humana através dos genes”. Por
isso, acrescentou, a mudança tem de ser feita através do ambiente e da educação. “A única mudança
para alterar as desigualdades e o estafermo da vida
que levamos nas cidades, é por aqui. A gente vai
para onde vai o ambiente, a educação, a cultura e o
exemplo”.
O serão prosseguiu com uma breve apresentação
do Museu de História da Medicina – Maximiano
Lemos, realizada pela sua directora, Amélia Ricon
Ferraz. A responsável apresentou alguns dos principais objectos médicos e cirúrgicos que estão em
exposição e deixou um convite aos membros da
SOPEAM para visitarem o Museu.
Após um número musical, dedicado a vários standards de Jazz, o evento culminou com uma homenagem oportuna a vários médicos naturais de
Arouca. O conhecido ortopedista José Carlos Noronha, bem como os colegas Ângelo Martins, Arnaldo
Lhamas, Salomé Serdoura e Reinaldo de Noronha,
receberam a distinção da SOPEAM e da autarquia
local. n
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Pedro Moreira
na primeira
exposição de arte
Da nova sede de
Viana do castelo

“Diálogo entre

a Realidade e o
Abstrato” foi o

título da primeira

exposição de arte na

nova sede do Distrito
Médico de Viana do

Castelo. Pedro Moreira, artista
plástico gaiense, acedeu ao

convite da Ordem dos Médicos
para mostrar o estado “menos

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

falso daquilo que somos”.

Estado
menos falso

P

edro Moreira entusiasmou-se com o convite
para expor em Viana do Castelo. Por duas
razões: “Primeiro, por soube que este espaço
é muito recente e tem óptimas condições; depois,
porque é uma oportunidade de conhecer um público diferente, de uma cidade diferente”. Durante
dois meses, de 1 de Novembro a 31 de Dezembro, o
jovem criador saiu do território natural do Grande
Porto (vive e trabalha em Vila Nova de Gaia) para
apresentar um “Diálogo entre a Realidade e o Abstrato” na sede daquele Distrito Médico.
A exposição não viveu apenas dos quadros. Pedro
Moreira somou-lhe alguma escultura e pintura em
vidro e porcelana, para dar uma imagem mais coerente com o trabalho que tem vindo a desenvolver.

“É o meu estilo, aquilo que tenho feito nos últimos
anos. Muita cor, muita textura, pinceladas cruzadas e esbatidas, assim como as figuras esguias que
caracterizam a minha escultura”, descreveu o autor
que aplica a técnica em diversos suportes por considerar que a arte não pode ser estanque. “Tem de
estar ao alcance de todos. Quando lancei as minhas
obras no estrangeiro, a cotação disparou e, nessa
altura, achei que também tinha de abranger outro
tipo de público e é aí que aparece a roupa, o têxtil-lar, as porcelanas. São peças feitas ponto a ponto.
Faço-as pelo gozo de pintar, não porque me sejam
especialmente rentáveis”.
O tema da exposição em Viana foi escolhido com
base em dois elementos, real e abstracto, que Pedro Moreira acreditar casarem “perfeitamente”. “São
duas coisas que se cruzam na nossa vida. Vivemos
num abstracto inconstante para alcançar uma realidade, os nossos sonhos, os projectos, as ambições. Não quer dizer que seja tudo aquilo que é
visível”, explicou, para acrescentar que a arte é, para
si, “o estado mais puro daquilo que nós somos”.
“Ou o menos falso”,
contrapôs.
Precoce no circuito de
arte, Pedro Moreira
fez a primeira exposição com 14 anos. Aos
34 olha para o seu
percurso como “uma
aventura”. “Ser jovem
era uma dificuldade a
certa altura, porque,
com 14 anos, ir a uma
galeria era difícil e nem
sequer olhavam para o
meu trabalho”, recordou. Com o amadurecimento, na idade e na
arte, chegou o retorno.
“Fui combatendo sempre o preconceito, até
que o factor idade começou a ser um privilégio. Surpreendia as
pessoas”. A partir daí,
acrescentou, “foi crescimento contínuo”,
com lançamento da sua
carreira internacional
em Barcelona com 25
anos e a evolução dentro de portas. “Cá estou
a tentar aproveitar tudo
o que a minha criatividade pode dar”. n
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uma das exposições
mais surpreendentes
que a Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
acolheu nos últimos tempos, o
artista plástico Pedro Guimarães
apresentou um conjunto de trabalhos graficamente impactantes,
ao qual deu o título de “Nas Minhas Mãos”. Segundo o próprio,
esta é a designação que melhor
respeita a intenção das criações.
“O tema fala do meu percurso.
São peças que já mostrei anteriormente, usam a mesma técnica
que usei noutras alturas e mesmo
as novidades que introduzi são
uma continuidade do trabalho
realizado”.
No universo criativo de Pedro
Artista plástico nascido
Guimarães encontram-se divera 13 de Janeiro de 1974 em
sas influências – pintura pop, graAzurém, Guimarães, com
ffiti, retrato, holografia – que reformação na área das arsultam num produto igualmente
tes, do design e do desenho
intenso e inovador. No sempre
técnico para a indústria
exigente desafio de comentar o
têxtil. Criador emergente,
próprio trabalho, o autor confessa
apesenta uma linguagem
gostar do que vê: “Esta fusão de
multidisciplinar que parte
do desenho e da pintura
materiais, o uso destas cores,
para algo verdadeiramente
acho que dá um bocadinho de
arrojado e trendy. Nas paalegria à vida das pessoas. É algo
lavras do próprio, a sua
de que estamos a precisar”. Sem
obra reflecte “a verdadeira
rótulos, Pedro Guimarães diz que
reacção transparente da
o seu estilo se vai definindo com
nossa consciência com as
o tempo. “Fiz a minha primeira
sinapses, que nos torna
exposição há mais de 20 anos e
únicos e influencia a direceste percurso vai-nos indicando
ção dos nossos conceitos,
associando as cores, as foros caminhos, aquilo que vai funExposisão de
mas e a simbologia com o
cionando, aquilo que as pessoas
absoluto”.
Pedro Guimarães
percebem melhor e o que as toca
mais também”, observou.
O ainda jovem criativo nunca tem
um tema específico para cada exposição. Reflecte rostos e expressões faciais com mais frequência,
mas em alguns quadros limita-se a deixar que os materiais e as
ideias indiquem o caminho. “A
maior parte dos meus trabalhos
são feitos com material reciclado.
As
ideias
surgem
muito a partir daí, quando vejo
De 8 a 29 de Novembro, esteve patente na
material acumulado e começo a montar. O que progaleria da SRNOM a exposição “Nas Minhas
curo transmitir são ideias próprias. Alguns quaMãos”, do artista plástico Pedro Guimarães.
dros têm múltiplas leituras, outras têm leituras mais
simples, mas todos respeitam a minha intenção de
A qualidade e o arrojo dos trabalhos
comunicar”. Pedro Guimarães acredita que o seu
apresentados surpreenderam todos os que
trabalho “ainda vai amadurecer mais” e admite o
tiveram oportunidade de passar pelas
gosto por “experimentar coisas novas”, como são
exemplo as exposições que habitualmente realiza
instalações da SRNOM.
em espaços menos convencionais. “É uma forma de
Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
fazer chegar a arte às pessoas que gostam, mas que
não frequentam o circuito”. n

bio

«Nas
minhas
mãos»

Exposição de
Tiago Durão

Abstracção
figurativa

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
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Na primeira exposição que realizou
na Casa do Médico, Tiago Durão

proporcionou uma amostra fiel do seu

conceito estético, designado pelo próprio
como “abstracto figurativo”. Pintor

emotivo, o portuense confessou que usa a
arte como projecção dos momentos mais
intensos da sua vida pessoal.

A

parentemente contraditórias,
a arte abstracta e a arte figurativa
são as correntes privilegiadas por Tiago Durão, autor que esteve em
exposição na Casa do
Médico entre os dias 3 e 16 de Janeiro. “O que gosto
realmente é deste estilo, de jogar com as cores e
depois introduzir a componente figurativa humana

com temas que têm tudo a ver comigo. Estados de
espírito muito próprios”, enquadra o autor.
Marcadamente subjectivo, o trabalho de Tiago Durão é um quadro emocional complexo onde entra
a melancolia, a agressividade, a revolta ou a liberdade. “São estados de espírito completamente diversos, que reflectem partes importantes da minha
vida. Na minha pintura faço quase uma retrospectiva dos acontecimentos”, confessa, concordando
com quem vê um traço agressivo nos seus desenhos: “Dizem-me isso com frequência, de que tenho um traço duro.
Gosto de carregar
nas cores. Penso
que é um estilo próprio, ao qual não
fujo com grande
frequência”. Um
tema igualmente recorrente na sua obra
são os cavalos. O
autor explica-o por
ser um anima “com
garra, força e beleza
estética”. “Para mim
fica bem em tela,
porque tem imponência e é elegante
ao mesmo tempo”.
A s s u m id a m e n t e
auto-didacta, o artista plástico foi-se
“aperfeiçoando sozinho”, ainda que a
pintura e o desenho
não fossem domínios desconhecidos
na família. “Há uma
veia artística, que
nasce por influência da minha mãe,
Nasceu a 2 de Junho de
que estudou Belas1969 na Foz do Douro,
-Artes, e da minha
Porto. Iniciou-se na pintura
por influência da sua avó e
avó que também
também da sua mãe, amera pintora. Eu fui
bas pintoras, assumindodesportista, mas
-se como um auto-didacta
a certa altura fui à
em permanente evolução,
procura de outro
dedicado ao universo da
dom que já tinha e
abstracção figurativa.
fui evoluindo. Acho
Os aspectos fundamenque a pintura é um
tais do seu trabalho são a
estado de evolução
representação da figura
permanente”.
humana e a projecção de
Ainda que não seja
emoções e sentimentos
a sua actividade
intensos. Realizou a sua
primeira exposição na
profissional, Tiago
SRNOM.
Durão dedica-se
cada vez mais à pintura como escape e hábito de lazer. “Quando estou
a pintar desaparecem as preocupações e as tristezas.
Abstraio-me de tudo. Sinto-me bem”, admite. n

bio

80

3 discos 3 livros

As escolhas de José Marques dos Santos
Reitor da Universidade do Porto

No dia 3 de junho de 2006, José Marques
dos Santos tomou posse como 17.º reitor da
Universidade do Porto. Foi o início de um
trabalho que perdura até hoje.
José Marques dos Santos nasceu na GuinéBissau mas foi no Porto que se licenciou
em engenharia eletrotécnica. Mais tarde
doutorou-se na Universidade de Manchester.

Professor catedrático da FEUP, desde 1989,
assumiu a direção da faculdade durante 11 anos.
Em 2002 foi vice-reitor da UP. Quatro anos
mais tarde concorreu às eleições para reitor
daquela que é considerada a maior e melhor
universidade portuguesa, tendo ganho com
70% dos votos. Em 2010 foi reconduzido num
novo mandato, que se estende até 2014.

Texto Rui Martins

Olhai os Lírios do Campo
Érico Veríssimo

Os Maias
Eça de Queiroz

Foi um dos mais famosos romances do gaúcho
Érico Veríssimo (19051975). O livro narra os
sentimentos e as emoções de Eugénio, um indivíduo infeliz. Tinha o
estigma de ter nascido
pobre. Apesar das dificuldades financeiras conseguiu formar-se
em Medicina. Para isso contou com a ajuda
da colega, amiga e amante, Olívia. Mulher
dotada de grande sensibilidade, foi sempre o
grande apoio psicológico de Eugénio. Mas tinha um defeito: também era pobre. Eugénio
olhou então para uma outra mulher, Eunice,
e viu nela o brilho de uma vida luxuriante
que tanto almejava. O deslumbramento até
o levou a deixar a Medicina… Com o tempo,
porém, percebeu que Eunice era fútil. Deslocado e sentindo-se inútil, viu-se perante um
painel de sentimentos contraditórios. Começou a questionar o “eu” dele.
Um dia recebeu notícias de Olívia, que tinha
entretanto desaparecido no Interior do país.
Tinha dado à luz uma menina, filha dele. Eugénio resolveu então voltar para Olívia mas,
quando finalmente tomou a decisão de se separar de Eunice, aconteceu a tragédia: Olívia
morreu na sequência de uma hemorragia.
Esta autêntica lição de vida acaba com Eugénio a viver com a filha e a dedicar-se à Medicina com uma alma, uma coragem e uma
vocação que ele próprio desconhecia…

Um livro que se (re)lê
com agrado, porque é
sempre um bom exercício literário (re)apreciar a escrita espetacular e a arte do poveiro
Eça de Queiroz. A história é conhecida. Tudo
começa com a descrição da casa “O Ramalhete”, em Lisboa, e
segue depois para as peripécias de uma família (Maia) ao longo de três gerações. A
ação centra-se depois na última, com a conhecida história do amor incestuoso entre
Carlos da Maia e Maria Eduarda.
Publicada em 1888, nunca é de mais recordar que esta é uma das mais importantes
obras de toda a literatura narrativa portuguesa. É um romance de um realismo de
certa forma corrosivo, onde o fatalismo, a
análise social e as peripécias do enredo estão bem presentes.
A obra tem também como pano de fundo
uma crítica à situação decadente do país a
nível político, social e cultural, cenário que
se mantém atual. A escrita inovadora (naquele tempo) de Eça de Queiroz vale também por um humor caricatural, por vezes
satírico, com que é retratada a alta burguesia
lisboeta oitocentista.

A Primeira Aldeia Global
Como Portugal Mudou o Mundo
Martin Page

Em tempos de crise, numa
altura em que o estado anímico dos portugueses não
é o melhor, faz bem ler
este livro. Um texto contagiante sobre a história de
Portugal, que se consome
avidamente, em que os portugueses ficaram bem “na
fotografia” deste jornalista inglês.
Martin Page (1938-2005) começou no “The
Guardian”. Aos 24 anos tornou-se no mais jovem correspondente da imprensa inglesa no
estrangeiro. Do Vietname à Argélia, assistiu a
várias guerras “in loco”. Mais tarde andou por
Paris, Roma e Moscovo. Conheceu locais fantásticos mas foi por Portugal que se apaixonou.
Não surpreende, por isso, que os portugueses
tivessem sido retratados em 2002 como o povo
universalista “que mudou o mundo”. Portugal
foi descrito como “A Primeira aldeia Global”.
Atormentado por uma sucessão de problemas
de saúde, esteve por cá durante três anos, na
expetativa que o clima o ajudasse a minorar
problemas de visão. E teve tempo para escrever este livro, que surpreendeu os portugueses
pela positiva, porque se afasta da historiografia
oficial. Foi escrito como se fosse um romance,
o que faz toda a diferença, porque nos incute
imagens espetaculares sobre o nosso país.
Curiosamente, quando Martin Page escreveu
este livro, já estava quase cego… Sem dúvida,
um olhar muito diferente sobre a história de
Portugal.

3 LIVROS · 3 discos
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Mingos & Os Samurais
Rui Veloso

Greatest Hits
Queen

Super Trouper
Abba

Falar de Mingos &
Os Samurais é o
mesmo que dizer
“Não há estrelas no
Céu” ou “A paixão
(segundo Nicolau
da Viola)”. A partir daqui é falar de
números e mais números que ilustram o
sucesso. O disco liderou o top de vendas em
Portugal durante 24 semanas, conquistou
diversos prémios e foi sete vezes galardoado com discos de platina (cerca de 140 mil
cópias).
“O Prometido é devido”, a história de Arménio, que era um “Trolha da Areosa”, além
de “Baile da Paróquia” são mais alguns dos
êxitos que marcaram o ano de 1990 e que
ainda hoje se ouvem com muito agrado.
O disco até tem uma história curiosa como
pano de fundo. Aborda a carreira de uma
banda fictícia dos anos 60 e 70 do século
passado…

Perg unt a: qual o
disco mais vendido
de sempre no Reino
Unido? “Sgt. Peppers
Lonely Hearts Club
Band”, dos Beatles?
Errado! “The Dark
Side of de Moon”,
dos Pink Floyd? Continua frio. “Thriller”, de
Michael Jackson? Também não. Foi “este”
mesmo, o “Greatest Hits” dos Queen. Total: 5
milhões, 866 mil cópias.
O disco começa muito bem, com uma das músicas mais populares da banda: “Bohemian
Rhapsody”. O tema tem coisas fantásticas,
como um solo de guitarra considerado pela
revista “Rolling Stone” como um dos melhores
de sempre. Tem uma boa balada, tem uma
passagem de ópera e ainda tem ritmos “hard
rock”… O single saiu com um vídeo promocional, inovador na época, que popularizou
os videoclips. Foi considerado o marco inicial
da “era MTV”. Mas esse é apenas o início deste
disco lançado em 2 de novembro de 1981 porque, depois, é um fartote de emoções e recordações, desde “Love of My Life”, o dançante
“Another One Bites The Dust”, “Crazy Litthe
Thing Called Love” para ouvir bem alto, “Somebody To Love”, “We are the Champions”,
enfim… são 17 dos mais famosos temas que
ficaram para a história desta banda, composta
por Freddie Mercury (vocalista principal,
piano e violão), Brian May (guitarra), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria).

Os suecos (A)gnetha Faltskog, (B)
jorn Ulvaeus, (B)
enny Andersson e
(A)nni-Frid Ly ngstad formaram a
segunda banda de
maior sucesso de
todos os tempos, atrás dos Beatles. Já venderam mais de 370 milhões de discos e, mesmo
agora, que já se divorciaram todos, ainda
vendem entre 3 a 4 milhões de cópias… por
ano, mesmo sentados no sofá! Uma máquina
de fazer dinheiro.
Apareceram triunfalmente no Festival Eurovisão da Canção de 1974, com o tema
“Waterloo”. Depois partiram para uma nova
era da música dance-electro, consolidada
mais tarde com o single “Fernando” (1976),
que vendeu mais de 10 milhões de discos.
A partir dessa altura foi só faturar, com os
famosíssimos temas “Knowing Me, Knowing
You”, mais o bonito instrumental “Arrival”,
recriado por muita gente, como Mike Oldfield, por exemplo.
Já com o tempestuoso divórcio entre Agnetha e Bjorn a provocar altas pressões, surgiu
em 1979 o tema “Voulez-vouz”, com os inesquecíveis “Gimme, Gimme, Gimme”, “Does
Your Mother Known” e os melódicos sons
“calientes” de “Chiquitita”. As zangas entre
eles e elas ainda permitiram um disco de
sucesso em 1980, o “Super Troupper”, num
registo pop mais simples. n
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■■ LEI 83-C/2013 da Assembleia da República.
Aprova o Orçamento do Estado para o ano de
2014.
[DR - 1.ª série, nº 253-Supl, de 31.12.2013, pág. 7056-(58)]

■■DESPACHO 16959/2013 do Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social-Ministério da Solidariedade Emprego e Segurança Social. Fixa o valor da remuneração do
ato médico praticado no âmbito do Sistema de
Verificação de Incapacidade (SVI).
[DR - 2.ª série, nº 253, de 31.12.2013, pág. 37162]

■■DESPACHO 16938/2013 do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento-Ministério das
Finanças. Fixa os requisitos a observar no estabelecimento das convenções entre o Estado,
através do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) e
as Unidades Privadas de Saúde.
[DR - 2.ª SÉRIE, nº 253, de 31.12.2013, pág. 37135]

■■AVISO 15788/2013 da Secretaria Geral-Ministério da Saúde. Publicita as transferências efetuadas pelo Instituto Nacional de Emergência
Médica, I. P. (INEM, I. P.) a favor de particulares
durante o 1.º semestre de 2013.
[DR - 2.ª série, nº 252, de 30.12.2013, pág. 37024]

■■PORTARIA 377-A/2013 do Ministério das Finanças. Altera (primeira alteração) a Portaria n.º
301/2008, de 18 de abril, que regula os critérios
e condições de atribuição dos incentivos institucionais e financeiros às unidades de saúde
familiares (USF) e aos profissionais que as integram, com fundamento em melhorias de produtividade, eficiência, efetividade e qualidade dos
cuidados prestados.
[DR - 1.ª série, nº 252-4ºSupl, de 30.12.2013, pág. 7004-(22)]

■■DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 1385/2013
do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento-Ministério das Finanças. Retifica e republica na versão corrigida, o anexo ao Despacho n.º 12191/2013, de 25 de setembro (Autoriza
o Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) e as
Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS, I.P.)
a assumir compromissos plurianuais no âmbito
de contratos-programa a celebrar por mais três
anos com as Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR) e com as Unidades de Longa
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Duração e Manutenção (ULDM) integradas na
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), no âmbito do funcionamento
ou da implementação desta rede).
[DR - 2.ª série, nº 249, de 27.12.2013, pág. 36708]

■■DELIBERAÇÃO 2402/2013 do INFARMED-Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde-Ministério da Saúde. Nomeia
a direção da Comissão de Avaliação de Medicamentos.

[DR - 2.ª série, nº 251, de 27.12.2013, pág. 36919]

■■PORTARIA 360/2013 do Ministério das Finanças. Fixa os preços dos cuidados de saúde e de
apoio social prestados nas unidades de internamento e de ambulatório da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), a
praticar no ano de 2013.

[DR - 1.ª série, nº 243, de 16.12.2013, pág. 6780]

■■DESPACHO 16206/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Determina
que a aquisição de medicamentos, constantes
de lista a divulgar pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de
Saúde, I.P (INFARMED, I.P.), de que os hospitais
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) necessitem,
é obrigatoriamente realizada em termos centralizados pela SPMS- Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.).

■■ DESPACHO 16746/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Determina
que a aquisição do medicamento paracetamol
injetável, para o segundo semestre de 2014, destinado às Administrações Regionais de Saúde e
Hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
será obrigatoriamente efetuada pela SPMS,EPE.

[DR - 2.ª série, nº 242, de 13.12.2013, pág. 35622]

■■DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 1386/2013
do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento-Ministério das Finanças. Retifica o anexo
ao Despacho n.º 12190/2013, de 25 de setembro,
que autoriza as Administrações Regionais de
Saúde, I.P. (ARS, I.P.) a assumir compromissos
plurianuais no âmbito de contratos-programa
a celebrar por mais três anos com as Unidades
de Convalescença (UC) e com as Unidades de
Cuidados Paliativos (UCP) integradas na Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI), no âmbito do funcionamento ou da
implementação desta rede.

[DR - 2.ª série, nº 242, de 13.12.2013, pág. 35623]

[DR - 2.ª série, nº 250, de 26.12.2013, pág. 36767]

[DR - 2.ª série, nº 249, de 24.12.2013, pág. 36712]

■■PORTARIA 367/2013 do Ministério da Saúde.
Suspende em 2014 a aplicação do artigo 6.º da
Portaria n.º 4/2012, de 2 de janeiro, que estabelece as regras de formação dos preços dos medicamentos, da sua alteração e da sua revisão
anual, bem como os respetivos prazos.

[DR - 1.ª série, nº 248, de 23.12.2013, pág. 6938]

■■DESPACHO 16618/2013 do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento-Ministério das
Finanças. Determina o montante disponível
para programas de apoio na área da infeção
VIH/SIDA para 2013.

[DR - 2.ª série, nº 248, de 23.12.2013, pág. 36610]

■■DESPACHO 16404/2013 da Direcção-Geral da
Saúde-Ministério da Saúde. Designa Carlos Filipe Afonso Carvalho como Delegado de Saúde
Adjunto para o ACES/Tâmega II Vale de Sousa Sul.

[DR - 2.ª série, nº 245, de 18.12.2013, pág. 36011]

■■DESPACHO 16391/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece
disposições no âmbito da Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E.P.E (SPMS, E.P.E.), referentes aos Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA), que determinam as condições
de fornecimento de Derivados do Plasma Humano.

[DR - 2.ª série, nº 245, de 18.12.2013, pág. 36008]

■■DESPACHO 16207/2013 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), que determinam as condições de
fornecimento de Stents.

■■DESPACHO 15943/2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério
da Saúde. Altera a composição do Grupo de
Acompanhamento da Ação de Saúde sobre
Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), a
funcionar na dependência da Direção-Geral da
Saúde.

[DR - 2.ª série, nº 237, de 06.12.2013, pág. 35266]

■■DESPACHO 15883/2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério
da Saúde. Cria o Conselho Nacional para a Qualidade na Saúde, na dependência do Diretor Geral da Saúde, e estabelece as suas competências,
composição e funcionamento.

[DR - 2.ª série, nº 236, de 05.12.2013, pág. 35188]

■■DESPACHO 16147/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece
disposições no âmbito da Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), referentes aos Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA), que determinam as condições de
fornecimento de medicamentos de consumo
geral - grupo 4: sangue.
[DR - 2.ª série, nº 241, de 12.12.2013, pág. 35553]

■■DESPACHO 16148/2013 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), que determinam as condições
de fornecimento de hormonas e outros medicamentos usados no tratamento das doenças
endócrinas.

[DR - 2.ª série, nº 241, de 12.12.2013, pág. 35554]

■■ACORDO COLETIVO DE TRABALHO N.º 9/2013
do Ministério das Finanças - Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público. Acordo
coletivo de trabalho para a adaptação do SIADAP 3 aos trabalhadores integrados na carreira
especial médica.
[DR - 2.ª série, nº 240, de 11.12.2013, pág. 35516]

■■DESPACHO 15967/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Altera o
Despacho n.º 9309/2013, de 9 de julho, relativo à
prescrição eletrónica de Cuidados Respiratórios
Domiciliários (CRD).

[DR - 2.ª série, nº 238, de 09.12.2013, pág. 35350]

■■DECRETO LEI 164/2013 do Ministério da
Saúde. Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro, que estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos a
abertura, a modificação e o funcionamento das
unidades privadas de serviços de saúde.

[DR - 1.ª série, nº 237, de 06.12.2013, pág. 6654]

■■ DESPACHO 15827/2013 do Ministério da
Saúde. Delega no Secretário de Estado da Saúde,
Manuel Ferreira Teixeira, a competência do Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de
Macedo para a homologação do Acordo de Gestão do Centro de Reabilitação do Norte.

[DR - 2.ª série, nº 235, de 04.12.2013, pág. 35135]

■■DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 51/2013 da
Presidência do Conselho de Ministros. Retifica
o Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, que
altera (primeira alteração) o Decreto-Lei n.º
82/2009, de 2 de abril, que estabelece as regras
de designação, competência e funcionamento
das entidades que exercem o poder de autoridade de saúde.
[DR - 1.ª série, nº 234, de 03.12.2013, pág. 6631]

■■DESPACHO 15703/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece
disposições no âmbito da Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.),
referentes aos Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA) que estabelecem as condições
de fornecimento de material de incontinência,
proteção cutânea e alívio de pressão.

[DR - 2.ª série, nº 233, de 02.12.2013, pág. 34993]
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■■PORTARIA 347/2013 do Ministério da Saúde.
Estabelece os requisitos mínimos relativos à
organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da
atividade das unidades privadas de diálise que
prossigam atividades terapêuticas no âmbito da
hemodiálise e outras técnicas de depuração extracorporal afins ou de diálise peritoneal crónica.

[DR - 1.ª série, nº 231, de 28.11.2013, pág. 6594]

■■DESPACHO 15506/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Procede
à nomeação de membros para a Comissão de
Avaliação de Medicamentos (CAM), no âmbito
do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED, I.P.).

[DR - 2.ª série, nº 230, de 27.11.2013, pág. 34642]

■■RESOLUÇÃO 73-B/2013 da Presidência do
Conselho de Ministros. Autoriza a despesa inerente à celebração de um acordo de gestão do
Centro de Reabilitação do Norte, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte,
I.P., e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, pelo
período de três anos.

[DR - 1.ª série, nº 227-Supl, de 22.11.2013, pág. 6554-(3)]

■■DESPACHO 15266/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece
disposições no âmbito da Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.), referentes aos contratos públicos de aprovisionamento (CPA) que estabelecem as condições de
fornecimento de medicamentos de consumo
geral: aparelho geniturinário.

[DR - 2.ª série, nº 227, de 22.11.2013, pág. 34259]

■■DESPACHO 15423/2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério
da Saúde. Cria os grupos de coordenação regional e local do Programa de Prevenção e Controlo
de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos.

[DR - 2.ª série, nº 229, de 26.11.2013, pág. 34563]

■■DESPACHO 15327/2013 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), que determinam as condições
de fornecimento de Sistemas de Cardioversores
Desfibrilhadores Implantáveis (CDI’s).

[DR - 2.ª série, nº 228, de 25.11.2013, pág. 34480]

■■DESPACHO 15328/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Nomeia
membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos a Dra. Maria Paula de Oliveira Brito
dos Santos.

[DR - 2.ª série, nº 228, de 25.11.2013, pág. 34480]

■■DESPACHO 15329/2013 25.11.2013 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), que determinam as
condições de fornecimento de Bens de Diálise
Peritoneal.

[DR - 2.ª série, nº 228, de 25.11.2013, pág. 34480]

■■DESPACHO 15265/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece
disposições no âmbito da Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.), referentes aos contratos públicos de aprovisionamento (CPA) que estabelecem as condições de
fornecimento de medicamentos usados nas
afeções oculares e otorrinolaringológicas.

[DR - 2.ª série, nº 227, de 22.11.2013, pág. 34258]

■■PORTARIA 339/2013 do Ministério da Saúde.
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º
258/2013, de 13 de agosto, que aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a
atribuir pelos serviços e organismos centrais do
Ministério da Saúde e pelas administrações regionais de saúde a pessoas coletivas privadas
sem fins lucrativos.

■■DESPACHO 14215/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Cria um
grupo de trabalho para proceder à análise do
enquadramento da atividade do farmacêutico,
com o propósito de, face às necessidades sentidas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), ponderar o modelo conceptual que deve
nortear o posicionamento do farmacêutico no
universo dos profissionais de saúde.
[DR - 2.ª série, nº 214, de 05.11.2013, pág. 32654]

■■DESPACHO 14181-A/2013 do Secretário de
Estado do Tesouro-Ministério das Finanças.
Determina o aumento do capital estatutário
das entidades públicas empresariais, realizado
através da entrega do número de unidades de
participação, detidas pelo Estado no Fundo de
Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço
Nacional de Saúde.
[DR - 2.ª série, nº 213-2ºSupl, de 04.11.2013, pág. 32626-(6)]

■■DESPACHO 13877-A/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Designa
como Centros Especializados para Utilização
Excecional de Medicamentos (CEUEM) os estabelecimentos que constam em anexo.

[DR - 2.ª série, nº 210-Supl, de 30.10.2013, pág. 32204-(2)]

[DR - 1.ª série, nº 226, de 21.11.2013, pág. 6529]

■■PORTARIA 335-A/2013 do Ministério da
Saúde. Estabelece os países de referência a considerar em 2014 para a autorização dos preços
dos novos medicamentos, bem como para efeitos de revisão anual de preços dos medicamentos: e altera (primeira alteração) a Portaria n.º
4/2012, de 2 de janeiro, que estabelece as regras
de formação dos preços dos medicamentos, da
sua alteração e da sua revisão anual, bem como
os respetivos prazos.
[DR - 1.ª série, nº 222-2ºSupl, de 15.11.2013, pág. 6472-(4)]

■■PORTARIA 331/2013 do Ministério da Saúde.
Fixa as normas regulamentares necessárias à
repartição dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da
Saúde no ano de 2014.
[DR - 1.ª série, nº 216, de 07.11.2013, pág. 6419]

■■DESPACHO 14341/2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério
da Saúde. Determina os requisitos necessários
para a colheita de órgãos em dadores falecidos
em paragem cardiocirculatória.
[DR - 2.ª série, nº 215, de 06.11.2013, pág. 32855]

■■DELIBERAÇÃO 2100/2013 do INFARMED-Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saúde-Ministério da Saúde. Aprova a lista de
medicamentos cuja exportação ou distribuição
para outros Estados membros da União Europeia, e respetivas quantidades, dependem de
prévia notificação pelo distribuidor por grosso
ao INFARMED, I. P., que se encontra em anexo
ao presente regulamento e dele faz parte integrante.

[DR - 2.ª série, nº 215, de 06.11.2013, pág. 32858]

■■DELIBERAÇÃO 2092/2013 do INFARMED-Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece
a obrigatoriedade de comunicação de distribuição e de venda de medicamentos.

[DR - 2.ª série, nº 214, de 05.11.2013, pág. 32683]

■■DESPACHO 13788/2013 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério
da Saúde. Determina o fim (termina às 23h59
do dia 31 de dezembro de 2013) do período experimental do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) e a obrigatoriedade
da utilização do mesmo para a certificação dos
óbitos ocorridos em território nacional a partir
das 0 horas de 1 de janeiro de 2014.

[DR - 2.ª série, nº 209, de 29.10.2013, pág. 32088]

■■DESPACHO 13703/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Adita uma
alínea ao n.º 1.3 do Despacho n.º 2061-C/2013,
de 04-fev, e nomeia José Alexandre Diniz como
membro da Comissão Nacional de Farmácia e
Terapêutica.
[DR - 2.ª série, nº 208, de 28.10.2013, pág. 31982]

■■DESPACHO N.º 15754/2013 da Presidência do
Conselho de Ministros - Gabinete do Ministro
da Presidência e dos Assuntos Parlamentares.
Declara a utilidade pública do GEDII - Grupo de
Estudo da Doença Inflamatória Intestinal

[DR - 1.ª série, nº 206, de 24.10.2013, pág. 35046]
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■■DESPACHO 13564/2013 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), que determinam as condições
de fornecimento de Medicação Antialérgica,
Medicamentos usados no Tratamento de Intoxicações, Vitaminas e Sais Minerais e Grupo
20.9 - Outros Produtos.

[DR - 2.ª série, nº 206, de 24.10.2013, pág. 31758]

■■ACÓRDÃO 418/2013 do Tribunal Constitucional. Decide não julgar inconstitucional a interpretação normativa, extraída da conjugação do
artigo 4.º, n.os 1 e 2, do Regulamento de Fiscalização da Condução sob Influência do Álcool ou de
Substâncias Psicotrópicas, aprovado pela Lei n.º
18/2007, de 17 de maio, e do artigo 156.º, n.º 2, do
Código da Estrada, segundo a qual o condutor,
interveniente em acidente de viação, que se encontre fisicamente incapaz de realizar o exame
de pesquisa de álcool no ar expirado, deve ser
sujeito a colheita de amostra de sangue, por
médico de estabelecimento oficial de saúde,
para posterior exame de diagnóstico do estado
de influenciado pelo álcool, nomeadamente
para efeitos da sua responsabilização criminal,
ainda que o seu estado não lhe permita prestar
ou recusar o consentimento a tal colheita. (Processo n.º 120/11)

[DR - 2.ª série, nº 201, de 17.10.2013, pág. 31186]

■■PORTARIA 300/2013 do Ministério da Saúde.
Atualiza o programa de formação da área de
especialização de Nefrologia.

[DR - 1.ª série, nº 197, de 11.10.2013, pág. 6085]

■■DESPACHO 13025-A/2013 do Secretário de
Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Emite
orientações para garantir o aprovisionamento
de medicamentos, pelos hospitais do Serviço
Nacional de Saúde, em termos que conduzam,
em 2013, a uma redução anual global de custos,
por referência a 2012.

[DR - 2.ª série, nº 197-Supl, de 11.10.2013, pág. 30884-(2)]

■■DESPACHO 13025-B/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Determina
que os SPMS-Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, E.P.E., e os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, nos contratos públicos de aquisição de medicamentos, incluindo biológicos similares, que lancem, devem prever como critério
de adjudicação o do preço mais baixo.

[DR - 2.ª série, nº 197-Supl, de 11.10.2013, pág. 30884-(2)]

■■DECRETO LEI 139/2013 do Ministério da
Saúde. Estabelece o regime jurídico das convenções que tenham por objeto a realização de
prestações de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde no âmbito da rede nacional de
prestação de cuidados de saúde.
[DR - 1.ª série, nº 195, de 09.10.2013, pág. 6071]

■■DECRETO LEI 138/2013 do Ministério da
Saúde. Define as formas de articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as
instituições particulares de solidariedade social
(IPSS), enquadradas no regime da Lei de Bases

da Economia Social, e estabelece o regime de
devolução dos hospitais das misericórdias que
foram integrados no setor público e são atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS.
[DR - 1.ª série, nº 195, de 09.10.2013, pág. 6068]

■■DESPACHO 12854-B/2013 do Ministério da
Saúde. Designa Regina Filomena Mesquita Pimentel para exercer o cargo de Presidente do
Conselho Diretivo do Instituto Nacional de
Emergência Médica, I. P.

MÉDICOS ESPECIALISTAS

■■DECRETO LEI 137/2013 do Ministério da
Saúde. Altera (quinta alteração) o Decreto-Lei
n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, que estabelece
o regime de criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde
do Serviço Nacional de Saúde, bem como o (primeira alteração) Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2
de abril, que estabelece as regras e princípios de
organização dos serviços e funções de natureza
operativa de saúde pública, sedeados a nível nacional, regional e local, e procede à republicação
de ambos.

O Grupo Trofa Saúde é o maior Grupo
Privado de Saúde localizado no Norte do
País, sendo constituído por várias Unidades Hospitalares. No âmbito da sua estratégia de crescimento pretende contratar,
para os seus quadros, médicos especialistas de: Medicina Interna; Pediatria;
Medicina Geral e Familiar; Anestesiologia; Imagiologia; Medicina Física e Reabilitação; Ortopedia; Cirurgia Geral;
Neurologia e Psiquiatria.

Nota: rectificado pela Declaração De Rectificação 52/2013 da
Presidência do Conselho de Ministros [DR - 1.ª série, nº 235, de
04.12.2013, pág. 6638]

» Descrição do Perfil:
-- Título de especialista pela Ordem dos
Médicos;
-- Experiência hospitalar no âmbito da
especialidade;
-- Capacidade de relacionamento com os
doentes na óptica do cliente;
-- Proactividade, espírito de equipa e
orientação para a concretização de objetivos;
-- Elevada capacidade de trabalho, inovação e
dinamismo;
-- Disponibilidade de horários;
-- Forte sentido ético e deontológico;

Grupo Trofa Saúde

[DR - 2.ª série, Nº 194-2ºSupl, de 08.10.2013, pág. 30618-(4)]

[DR - 1.ª série, nº 193, de 07.10.2013, pág. 6050]

■■DECRETO LEI 135/2013 do Ministério da
Saúde. Altera (primeira alteração) o Dec Lei
82/2009, de 02 de abril, que estabelece as regras
de designação competência e funcionamento
das entidades que exercem o poder de autoridade de saúde e procede à sua republicação.
[DR - 1.ª série, nº 192, de 04.10.2013, pág. 6012]

■■DESPACHO 12618/2013 do Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. Adita
o Despacho 10489/2013, de 12 de agosto, que
constitui a Comissão de Peritos para atribuição
da habilitação do grau de consultor.
[DR - 2.ª série, nº 191, de 03.10.2013, pág. 30162]

» Oferece-se:
-- Realização profissional em ambiente
hospitalar, multidisciplinar e integrado num
Grupo em grande expansão;
-- Vencimento atrativo com componente
variável em função da concretização dos
objetivos;
-- Acesso a aperfeiçoamento e atualização
profissional;
-- Ambiente profissional em unidades
hospitalares modernas, bem equipadas e
certificadas;
-- Respeito pelos princípios do exercício
profissional;
» Observações:
-- Garante-se total confidencialidade no
processo;
-- As candidaturas deverão ser enviadas
para recrutamento@trofasaude.com
acompanhadas de c.v. atualizado com
fotografia e com a seguinte referência no
assunto do email: GTS/MEDICOS

86

Agenda

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS
11 Out 31.º Convívio Científico
da Clínica Médica do
Exercício do Porto. Tema:
“Degenerescência Macular”
12 Out Sessão Clínica –
Módulo “Meios Auxiliares
de Diagnóstico”
15 Out Curso de Formação
para Profissionais das USF
15 Out Reunião de
Formação para médicos
18 Out Simpósio
Comemorativo dos 25 anos
da Alzheimer Portugal
22 Out Curso de Formação
para Profissionais das USF
25 e 26 Out 2.º Simpósio
Internacional de Doenças
do Soalho Pélvico
29 Out Curso de Formação
para Profissionais das USF
02 Nov Reunião de Médicos
sobre Imunodeficiências
Primárias (Serviços de
Imunoalergologia do CH S. João e
CH Vila Nova de Gaia/Espinho)
04 - 06 Nov MostrEm 2013
(Jornadas do Internato Médico)
06 Nov Reunião de médicos
no âmbito da candidatura a
Bastonário do Prof. Doutor
José Manuel Silva
07 Nov Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar
09 Nov Reunião de Médicos
da Associação Portuguesa
da Luta Contra o Cancro do
Pulmão – Pulmonale
11 Nov Reunião de Médicos
sobre Hemovigilância
12 Nov Curso de Formação
para Profissionais das USF
14 e 15 Nov 1.ªs Jornadas de
Patologia Pulmonar Crónica
15 Nov Reunião da União
Médica Mutualista (UMM)
15 Nov 32.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício do
Porto. Tema: “Disfunção Eréctil”
15 e 16 Nov Jornadas para
Médicos Internos, pelo
Colégio de Nefrologia

15 - 17 Nov Reunião de médicos
para elaboração de projecto
(Polycystic Ovary Syndrome
Special Interest Group)
20 Nov Reunião da USFAssociação Nacional com
profissionais das USF
22 Nov Reunião do
Conselho Nacional de
Auditoria e Qualidade
22 Nov Reunião do
Colégio de Pediatria
23 Nov Sessão Clínica –
Módulo Meios Auxiliares
de Diagnóstico
23 Nov Reunião da Direcção
da Associação Portuguesa
para o Estudo da Dor (APED)
29 e 30 Nov 3.ª Reunião
de Cirurgia Raquidiana
Minimamente Invasiva

20 Dez Reunião da União
Médica Mutualista (UMM)

10 Jan Cerimónia de Tomada
de Posse – Triénio 2014/2016

20 Dez Reunião de
Profissionais das USF

Tomada de Posse do Bastonário
da Ordem dos Médicos,

20 Dez Reunião InterHospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos

Tomada de Posse dos Órgãos
Regionais da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos

27 Dez Reunião sobre
«Pagamento pelo desempenho
e suplementos remuneratórios
das USF’s modelo B»

Tomada de Posse dos
Órgãos Distritais do
Distrito Médico do Porto

08 Jan Curso de Formação para
Coordenadores e Membros dos
Conselhos Técnicos das USF e
Directores Executivos dos ACES
08 Jan Reunião da Delegação
Regional do Norte da USF-AN
09 - 11 Jan Curso EURACT
II (European Academy for
Teachers in General Practise)
para orientadores de MGF

29 Nov Conferência
“Ética, Estado Social e
Sustentabilidade” – parceria
entre a Associação dos Médicos
Católicos Portugueses e a
Associação de Estudantes
da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto

17 Jan Reunião da Associação
Médica Mutualista

30 Nov Sessão de
esclarecimento à população
diabética sobre utilização de
bombas infusoras de insulina
no tratamento da diabetes

17 Jan Reunião da Direcção
da Associação Portuguesa
para o Estudo da Dor (APED)

30 Nov 1.ªs Jornadas Médicas
de Cuidados Continuados
05 Dez Reunião de Trabalho
Editorial para a Revista de
Medicina Geral e Familiar
06 Dez 33.º Convívio
Científico da Clínica Médica
do Exercício do Porto. Tema:
“Doença de Alzheimer””
12 - 14 Dez Curso EURACT
(European Academy for
Teachers in General Practise)
para orientadores de MGF
14 Dez Sessão clínica –
Vantagens cada vez mais
evidentes das associações
fixas no tratamento da
Hipertensão Arterial
19 Dez Sessão de apresentação
de uma nova aplicação para
smartphones de acesso à Tabela
de Nomenclatura e Valor
Relativo da Ordem dos Médicos
– Projecto Health Push (App)

17 Jan Reunião do Grupo
de Trabalho de Ecografia
17 Jan Reunião InterHospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos

18 Jan Reunião do Board
Directivo e Consultivo
Fiscal do Club de Anestesia
Regional (CAR)
21 Jan Reunião MSD “Reunião
científica -área clientes”
22 Jan Curso de Formação para
Coordenadores e Membros dos
Conselhos Técnicos das USF e
Directores Executivos dos ACES
24 Jan 3.º Seminário Nacional
sobre Comissões de Ética
24 Jan Reunião da
Associação Portuguesa de
Cirurgia Ambulatória
29 Jan Reunião da Delegação
Regional do Norte da USF-AN
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
12 Dez Eleições OM, triénio
2014-2016 – Presidente, Órgãos
Regionais e Distritais

Tomada de Posse dos
Membros Consultivos ao
Conselho Regional do Norte
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
11 - 25 de Out Exposição de
Fotografia “Prelúdio para
um Museu” pelo Hot Club de
Portugal (HCP), seguido de
um concerto por Combo HCP
08 - 29 Nov Exposição de Pintura
e Escultura de Pedro Guimarães
03 - 16 Jan Exposição de
Pintura de Tiago Durão
17 - 29 Jan Exposição Colectiva
de Pintura e Desenho de
Luísa Ferreira, Ana Stingl
e Fernanda Lima
Concertos e Cinema:
11 Out Concerto por Combo
do Hot Club de Portugal no
âmbito da inauguração da
Exposição de Fotografia
“Prelúdio para um Museu”
23 Out Concerto de Jazz com
Barros Veloso (piano), Manuel
Jorge Veloso (bateria), Bernardo
Moreira (contrabaixo),
Diogo Duque (trompetista),
Ricardo Toscano (saxofone)
e Jeffery Davis (vibrafone)
31 Out 4.º Ciclo de Cinema “O
Amor às Voltas pelo Outono
Fora”: The Cook, The Thief,
His Wife and Her Lover, de
Peter Greenaway, 1989
07 Nov 4.º Ciclo de Cinema
“O Amor às Voltas pelo
Outono Fora”: Wild at Heart,
de David Lynch, 1990
21 Nov 4.º Ciclo de Cinema
“O Amor às Voltas pelo
Outono Fora”: Dracula, de
Francis Ford Coppola, 1992
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VAI ACONTECER
24 Nov Concerto didácticopedagógico pela Orquestra
do Norte. “Ao Encontro de
Felix Mendelssohn”

REUNIÕES CIENTíFICAS

05 Fev Curso de Formação para
Coordenadores e Membros dos
Conselhos Técnicos das USF e
Directores Executivos dos ACES

29 Nov 4.º Ciclo de Cinema “O
Amor às Voltas pelo Outono
Fora”: Trois Couleurs: Rouge, de
Krzysztof Kieslowski, 1994

08 Fev Reunião de Directores do
Serviço de Imunoalergologia
14 Fev Reunião Inter-Hospitalar
de Pediatria – Discussão
de casos clínicos

Outros Eventos:
17 Out Sessão Literária
sobre Armando Pinheiro
(Médico, Escritor, Poeta) com
intervenções de Mário Cláudio,
Paes Cardoso, Pedro Cardoso

14 Fev 34.º Convívio Científico da
Clínica Médica do Exercício do
Porto. Tema: “Envelhecimento
e Doença Cardiovascular”

18 Out Recital de Poesia
por Emílio Gonçalves

19 Fev Reunião da USF – AN sobre
Contratualização das USF

07 Dez Festa de Natal, dedicada
aos filhos e netos de médicos

concerto de jazz com
barros veloso
CCC, 23 Outubro 2013

Lançamento de Livros:
16 Nov “Perturbações da
Personalidade Narcísica e
Sexualidade”, de Patrícia Ribeiro

19 Fev Curso de Formação para
Coordenadores e Membros dos
Conselhos Técnicos das USF e
Directores Executivos dos ACES
20 Fev Assembleia Geral
Anual da Associação
Portuguesa de Osteoporose
28 Fev Open Day para Médicos
Internos da Especialidade de
Medicina Interna e Familiar

23 Nov “A Ampulheta e o
Tempo”, de Elisagabriel

05 Mar Curso de Formação para
Coordenadores e Membros dos
Conselhos Técnicos das USF e
Directores Executivos dos ACES
07 Mar 35.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício do
Porto. Tema: “Fadiga no Século XXI”

“ao encontro de felix
mendelssohn”
CCC, 24 Novembro 2013

10 Mar Assembleia Eleitoral
dos Corpos Sociais da Secção
de Doenças Hereditárias do
Metabolismo da Sociedade
Portuguesa de Pediatria
13 Mar Reunião de Direcção
do Grupo de Infecção e Sepsis
– Assembleia Geral Anual

14 Mar Reunião InterHospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos
19 Mar Curso de Formação para
Coordenadores e Membros dos
Conselhos Técnicos das USF e
Directores Executivos dos ACES
22 Mar Reunião “Museus de
Medicina e Farmácia – um
exemplo na Museologia Nacional”
26 - 29 Mar 10.º Simpósio
da Fundação BIAL “Aquém
e Além Cérebro”
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM

06 Fev Reunião da Comissão
Consultiva de Actividades
Culturais e de Lazer
ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER
Exposições:

07 -21 Fev Exposição de Fotografia
de Fernando Moreira
28 Fev - 14 Mar Exposição de
Pintura e de Carolina Schacht
14 - 29 Mar Exposição de
Desenho de Manuel Raimundo
Lançamento de Livros:

1 Fev Apresentação do Livro
“Jorge Marçal da Silva. Cem
fotografias de há cem anos”,
pelo Prof. Doutor Daniel Serrão
27 Fev Lançamento do livro
“Cor e Luz na interpretação da
imagem – Tradução Cerebral” da
autoria de António Paes Cardoso,
Susana Ribeiro e José Ramada
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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

 ua 1º de Dezembro, 123
R
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.
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