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[10h00 - 12h30]
SESSÃO DE ABERTURA
 Mesa: Prof. Dr. Adriano Moreira, Dra. Maria de Belém Roseira, 
 Dr. Paulo Mendo, Dr. Miguel Guimarães

CONFERÊNCIAS 
 O Pontificado do Papa Francisco e o Estado Social 
 Prof. Dr. Adriano Moreira
 Qualidade em Saúde  
 Dra. Maria de Belém Roseira
 Sustentabilidade do SNS 
 Dr. Paulo Mendo

[14h30 - 17h30]
DEBATE 
 “QUE REFORMA PARA O SNS?”
 Moderador: Dr. Paulo Ferreira [Jornal de Notícias] 
 Mesa: Prof. Adalberto Campos Fernandes, 
 Prof. Dr. Álvaro Almeida, Prof. Dr. António Ferreira, 
 Prof. Dr. José Manuel Silva
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SECÇÃO REGIONAL NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
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Tribuna do Crnom
As limitações impostas pela 
ARS-Norte aos especialistas 
em Medicina Geral e Familiar 
na prescrição de cuidados 
respiratórios domiciliários, 
a crescente desregulação da 
publicidade na área da saúde,  
a versão definitiva do Código 
de Conduta Ética dos Serviços 
e Organismos do Ministério da 
Saúde (com acomodação das 
principais exigências apresentadas 
pela Ordem dos Médicos), as 
dúvidas sobre a legalidade dos 
concursos “fechados”,  a falta de 
médicos no Serviço de Urgência 
do Hospital de S. Sebastião e a 
abertura de clínicas médicas em 
grandes superfícies comerciais 
foram alguns dos temas que 
marcaram a actualidade política e 
motivaram a intervenção pública 
e activa do CRNOM. pág. 06

Conferência de 
imprensa
Em conferência de imprensa de 21  
Julho, o CRNOM pediu a revogação 
imediata da Portaria 82/2014, 
relativa à reforma hospitalar. Para 
Miguel Guimarães, o documento 
comprova o “desnorte e total 
desorganização” do Ministério 
da Saúde ao prever a extinção de 
dezenas de serviços na região, 
alguns dos quais continuam 
a abrir vagas em concursos 
de recrutamento. O CRNOM 
contestou ainda as restrições 
impostas aos médicos de família 
na prescrição de cuidados 
respiratórios e denunciou as listas 
de espera para Fisiatria no Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. pág. 32

06

agenda cultural
Concertos (Ana Zão e a Orquestra 
do Norte), o 5.º ciclo de cinema 
(“A inquietude da vulnerabilidade 
humana”), diversas exposições 
de pintura, escultura e fotografia 
e a apresentação de livros 
(«Microcosmos Humano», de 
Vânia Mesquita Machado; «Era 
uma vez um professor...», de 
Júlio Machado Vaz; «Jardim 
Simbólico», de António Paulo 
Cardoso), com uma homenagem 
a Miguel Miranda, marcaram 
uma agenda cultural cada vez 
mais preenchida na SRNOM. 
pág. 46

Ginásio da srnom
Aberto desde Maio de 2014, 
o ginásio constitui uma das 
valências que integram o Centro 
de Convívio da SRNOM, Casa 
Luz Soriano. Um novo espaço 
à disposição de médicos e seus 
familiares. pág. 68

46

68

«Corpo Clínico»
Emitido pela RTP 2, «Corpo 
Clínico» é um recente magazine 
televisivo dedicado à Saúde.  
Produzido em parceria 
com a SRNOM, o programa 
enquadra-se na iniciativa 
“Presente e Futuro nos 35 
Anos do SNS” e irá reflectir, ao 
longo dos seus 13 episódios, 
sobre algumas das áreas de 
intervenção clínica de referência 
nos hospitais do Norte do país. 
Simultaneamente abre um 
espaço de discussão sobre temas 
relativos à organização de todo 
o edifício da Saúde em Portugal. 
A primeira emissão foi a 15 de 
Setembro. pág. 42
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 4 Editorial
  Miguel Guimarães,  

Presidente do CrNoM

   triBUNa do CrN

  
 6 Directiva da ARS-Norte 

sobre prescrição de cuidados 
respiratórios domiciliários

  CrNoM critica limitação da 
actuação dos especialistas em 
Medicina Geral e Familiar e pede a 
imediata suspensão da directiva

 7 Ordens profissionais 
denunciam desregulação da 
publicidade na área da saúde

  as sete ordens profissionais que 
integram o CNoP – Conselho Nacional 
das ordens Profissionais pediram 
ao Ministério da Saúde que tome 
medidas urgentes para pôr cobro 
à desregulação que se verifica na 
publicidade a serviços de saúde

 8 Código de Conduta Ética 
dos Serviços e Organismos 
do Ministério da Saúde

  CrNoM avalia positivamente o 
documento, cuja versão definitiva 
acomoda algumas das exigências 
apresentadas pela ordem dos Médicos

 9 Legalidade dos 
concursos “fechados”

  Comunicado do CrNoM sobre as 
divergências entre a Provedoria de 
Justiça e a aCSS e a posição de roberto 
Pinto, presidente do CNMi, e Miguel 
Guimarães, presidente do CrNoM

  
 10 Falta de médicos no Serviço 

de Urgência do Hospital de 
S. Sebastião (CHEDV)

  CrNoM subscreveu, conjuntamente 
com a FNaM, carta ao Presidente do 
Conselho de administração a reiterar a 
necessidade de uma tomada rápida de 
medidas. Mais tarde, em comunicado 
conjunto com o SiM, apelou “ao 
bom senso e à gestão participada e 
dialogante dos recursos humanos 
existentes, e à implementação 
de soluções realmente eficazes e 
duradouras”. a situação teve ampla 
repercussão na comunicação social, 
com o Presidente do CrN a explicitar 
a posição da oM sobre a matéria em 
diversos órgãos de comunicação 

  
 14 Abertura de clínicas médicas em 

grandes superfícies comerciais
  Comunicado do CNE da ordem dos 

Médicos critica visão mercantilista 
da Medicina e a tentativa de 
“vender gato por lebre”, reiterando a 
necessidade de legislação específica 
sobre o acto Médico. Presidente do 
CrN sustentou a posição da oM em 
diversos órgãos de comunicação social

 16 Presente e futuro do SNS
  artigo de opinião do Presidente do 

CrNoM no suplemento do Jornal 
de Notícias “Zoom”, a convite 
da ordem dos Farmacêuticos e 
no âmbito da comemoração do 
dia do Farmacêutico 2014

 18 «Tomar o Pulso ao País»
  o presidente do CrNoM é, desde 

o passado mês de Julho, membro 
do painel “Barómetro JN – Saúde, 
tomar o Pulso ao País”

  
 19 Intervenções na 

Comunicação Social
  No contexto do compromisso de 

defesa das posições da oM e marcação 
da agenda política, o presidente do 
CrNoM tem mantido uma intensa 
intervenção na comunicação 
social sobre temas relevantes em 
matéria de política de saúde

  artiGoS
 20 O Guardião e o Feiticeiro. Uma 

fábula nos tempos modernos
  Hugo rodrigues, Catarina Caldas 

e diogo dias escrevem sobre 
o arcaico dualismo “médico 
especialista”/“médico da caixa” 
e a necessidade de ambos 
serem vistos como uma equipa 
imbatível e não como rivais

 22 Cerqueira Magro – O último 
professor de Clínica Médica

  Por Henrique lecour, Professor 
jubilado da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto

 24 Parecer sobre a Suspensão 
Criogénica de Pessoas Humanas

  rui Nunes, Professor Catedrático 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto

 27 Compromisso de Cuidados 
Médicos Centrados no Doente

  republicação de artigo de Paes Cardoso 
(de 2004), pois é tema que “não perdeu 
nem perderá a sua actualidade, no 
âmbito das circunstâncias actuais da 
Medicina em Portugal e no mundo”



 60 Exposição de escultura 
de Aurora Rodrigues

  Um tributo às formas femininas. 
“as pessoas não ficam 
indiferentes às minhas peças”

 61 Exposição de pintura de 
Joana Correia Saraiva

  Uma “reinterpretação” muito 
pessoal de obras clássicas

 62 «Alma Nua», de Anjos Fernandes
  “Cada obra minha é um 

estado de alma”
 63 «Estado 3», de Fernando Carballa
  o regresso do artista com uma 

exposição que explora o corpo humano, 
com destaque para o cérebro

  
 64 Concerto de Verão, pela 

Orquestra do Norte 
  ao concerto de Verão da SrNoM 

“é para se voltar sempre”
 65 Concerto pela pianista Ana Zão
  “Sposalizio Pianístico do romantismo” 

foi o título escolhido pela médica 
e pianista ana Zão para o concerto 
que protagonizou na SrNoM

 66 5.º Ciclo de Cinema da SRNOM
  as boas-vindas ao outono numa 

viagem de seis sessões que 
atravessa oito décadas de história

 67 Ciclo de Ténis 2014
  Evento promovido pela SrNoM 

chegou ao fim, com a realização 
do primeiro Masters da ordem

 68 Ginásio da SRNOM
  aberto desde Maio, o ginásio constitui 

uma das valências que integram 
o Centro de Convívio da SrNoM, 
Casa luz Soriano. À sua espera

 70 3 discos, 3 livros
  as escolhas de Mário Ferreira, 

CEo da douro azul, SGPS

  lEGiSlaÇão 

  
 72 Diplomas mais relevantes 

publicados no terceiro   
trimestre de 2014

  iNForMaÇão iNStitUCioNal 
 77 Actividades no Distrito Médico 

de Viana do Castelo
 78 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos
 80 Benefícios Sociais

  CUltUra

  
 46 «Microcosmos Humano»
  a primeira obra da pediatra Vânia 

Mesquita Machado. Uma espécie 
de “quarto filho” que, através de 
lídia, explora a rotina médica e a 
vida familiar e se debruça sobre 
“uma reflexão humanista acerca 
do sentido da existência” e das 
“pequenas coisas” da vida

 48 «Era uma vez um professor...»
  Novo livro de Júlio Machado Vaz. 

Sessão de apresentação culminou 
com uma homenagem não só ao 
“excelente professor”, cuja atividade 
inspirou a obra, mas também ao 
escritor, ao médico e ao homem

 50 A vida e obra de Miguel Miranda
  Médico e escritor multipremiado, 

Miguel Miranda viu a sua vida e obra 
revisitadas no dia 3 de outubro, no 
auditório da SrNoM. “Um autor 
que escreve livros bizarros”

 52 «Jardim Simbólico»
  Mais recente obra de antónio 

Paulo Cardoso apresentada na 
SrNoM, no passado dia 6 de Julho. 
“Jardim Simbólico” é o título de 
um livro que cruza as memórias 
de infância vividas pelo médico 
imagiologista em Castelo Branco, 
com reflexões sobre a moral cristã

  
 53 «A Última Gota»
  Exposição retrospectiva de olga Fiadeiro, 

numa altura em que acredita, doravante, 
vir a usar muito menos os pincéis

 54 Insólito e o Ócio dos 
Monges de Tibães

  o regresso de Miguel louro à 
SrNoM com uma exposição 
de fotografia individual

 56 «Indolor»
  o resultado de um trabalho de vários 

meses realizado pelo fotógrafo 
Miguel Nogueira a partir das 
suas vivências na Unidade de dor 
Crónica do Hospital de São João 

 57 “Porto Onírico: o prazer dos anjos”
  Sonho, fantasia e cor na 

pintura de a. Sinai, alter-ego 
de Maria antónia Jardim

 58 Maria do Céu Castro + 
Ana Isabel Dias

  Médica e professora de educação 
visual cruzaram os seus trabalhos, 
de características e linguagem 
muito diferentes entre si, em 
exposição colectiva na SrNoM

3
 28 O Valor da Vida
  Por antonieta dias

 30 Acções disciplinares por 
especialidade médica na 
região norte de Portugal no 
quinquénio 2008-2013

  Francisco Silva (finalista do Mestrado 
integrado em Medicina da FMUP 
(Manuel rodrigues e rodrigues 
(presidente do Conselho disciplinar 
da SrNoM) e João Bernardes 
(vogal  do Cd da SrNoM)

  NotÍCiaS

  
 32 Conferência de Imprensa do 

CRNOM (21 Julho 2014)
  Exigida a revogação da Portaria 

82/2014 (reforma hospitalar), 
críticas às restrições à prescrição 
de cuidados respiratórios e 
denúncia das listas de espera em 
Fisiatria no Centro Hospitalar de 
trás-os-Montes e alto douro

 37 Estudantes em busca de sorrisos 
perdidos, pelas aldeias remotas do 
Parque Nacional Peneda-Gerês

  a primeira edição do projecto “aldeia 
Feliz”, promovido pelo Núcleo 
de Estudantes de Medicina da 
Universidade do Minho, com o apoio 
do distrito Médico de Braga, superou 
as expectativas e será para repetir

 38 Cerimónia da Bata Branca
  Estudantes de Medicina assinalaram 

a transição para o ciclo clínico

  
 40 35 anos do SNS
  debate promovido pelo distrito Médico 

de Viana do Castelo. “a sustentabilidade 
do SNS é opção política”

  
 42 «Corpo Clínico»
  No âmbito da iniciativa “Presente e 

Futuro nos 35 anos do SNS ”, a SrNoM 
apoia a produção do magazine 
emitido na rtP2. Uma série de 13 
programas sobre boas práticas clínicas 
na região Norte e debate de temas 
controversos no sector da Saúde

 44 Convívios Científicos CMEP
  «Morte Súbita Cardíaca», a 4 

Julho, com o cardiologista Marco 
oliveira; «o envelhecimento e o 
Pulmão», a 12 de Setembro, com o 
pneumologista Miguel Guimarães
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A linha de água

Foi sem surpresa que mais uma vez tivemos conhe-
cimento de que altos responsáveis de Unidades de 
Saúde (US) do SNS reafirmaram que dispõem de 
mais profissionais de saúde do que os que seriam ne-
cessários para manter a actividade assistencial das US 
que lideram.

A surpresa não existe porque se trata de afirmações já 
reiteradas, mas francamente deixam-nos indignados 
e a pensar que não existe uma fundamentação séria 
que suporte tais conclusões. Senão vejamos:

1. Algumas US do Norte do país têm de forma con-
sistente sido apontadas como exemplos de boa ges-
tão (e os números que têm sido apresentados e que 
fazem frequentemente as manchetes dos órgãos de 
comunicação social parecem indicar isso mesmo).

2. Foram hospitais do Norte que deram o passo em 
frente reivindicando a necessidade de contratação de 
mais profissionais de saúde, e nomeadamente de mé-
dicos.

3. Uma análise comparativa da “produção” das referi-
das US, se realizada criteriosamente (isto é, tendo em 
conta o número de profissionais de saúde existentes), 
mostra que aparentemente tem sido possível fazer 
mais com menos. Curiosamente ou não, o Ministro 
da Saúde continua a ignorar este facto e nunca se deu 
ao trabalho de realizar o respectivo benchmarking en-
tre as diversas US comparáveis.

4. De resto, nunca também ninguém se deu ao traba-
lho de tentar entender a essência das diferenças entre 
as várias US. Será que nas “melhores” US os médicos 
trabalham mais ou trabalham melhor? Será que nas 
“melhores” US não estará a ser “imposto” aos médi-
cos (ou pelo menos a alguns médicos) o exercício e 
a responsabilidade de várias actividades ao mesmo 
tempo? Será que nas “melhores” US os números não 
estarão a ser hipertrofiados, seleccionando as pato-
logias mais adequadas para cirurgia em produção 
acrescida (mais rentável) em detrimento das patolo-
gias mais complexas? Será que nas “melhores” US não 
existem vários doentes marcados para a mesma hora 
nas consultas externas? Será que nas “melhores” US 
não se estão a utilizar os médicos internos para au-
mentar de forma escandalosa a produtividade? Será 
que nas “melhores” US os médicos internos são devi-
damente considerados como médicos em formação? 
Será que nas “melhores” US os médicos especialistas 
são respeitados na sua diferenciação e é valorizada a 
sua actividade de formação pós-graduada? Será que 
nas “melhores” US os médicos de uma forma geral 

não se sentem ameaçados, obrigados a manterem a 
hiperactividade de que resultam os números que fa-
zem os relatórios da ACSS, do Tribunal de Contas e 
as manchetes dos jornais? Será que nas “melhores” US 
o acesso a alguns cuidados de saúde não está com-
prometido ao ser interditado o acesso a terapêuticas 
realmente inovadoras e eficazes ou a material clínico e 
dispositivos médicos de qualidade?

5. Por outro lado, é certo que quantidade não é igual a 
qualidade, e continuamos a aguardar pela divulgação 
pública dos resultados do exercício da actividade mé-
dica, de rigorosos indicadores clínicos de eficácia (ou-
tcomes), nas diferentes US do país. Quem sabe iremos 
ter algumas surpresas, e mesmo a queda de alguns 
mitos que a comunicação social e algumas personali-
dades insistem em preservar. 

6. Seja como for, os êxitos das “melhores” US depen-
dem sempre e sobretudo do trabalho, do esforço, da 
dedicação, do conhecimento e da qualidade dos seus 
profissionais de saúde, e em especial dos médicos. 
Sem eles não existem números para apresentar nem 
êxitos de gestão para sublinhar.

Não é pois difícil de entender que os médicos das 
“melhores” US (os “melhores” médicos) se sintam in-
dignados e de certa forma revoltados perante afirma-
ções como as que têm sido reiteradamente proferidas. 
É uma desconsideração enorme pela sua actividade 
clínica do dia-a-dia. Continuam a trabalhar cada 
vez mais e a ganhar cada vez menos. Mas mantêm o 
mesmo elevado nível de responsabilidade. A paciência 
esgotou-se. A pressão sobre todos os profissionais de 
saúde, e em especial sobre os médicos, rompeu com 
a linha de água. A mesma linha de água que separa 
a Justiça da Saúde e que tem como base a Educação. 
Talvez seja por isso que ainda nada aconteceu. 

Entretanto, de forma absolutamente irresponsável, 
desorganizada e desumana, continua-se a contratar 
médicos utilizando em simultâneo diferentes proce-
dimentos (contratações nominais directas, concursos 
regionais fechados) de acordo com as circunstâncias 
especiais de algumas US e o estatuto elevado a “factor 
cunha” de algumas personalidades. Ou seja, contra-
tações para a ocupação de cargos públicos feitas sem 
qualquer referencial de equidade ou transparência, 
nem qualquer estratégia que permita resolver a falta 
de médicos nas regiões mais desfavorecidas. Uma ver-
gonha nacional que terá que ser corrigida com urgên-
cia. Não queremos médicos de primeira e de segunda 
categoria. 

Miguel Guimarães
Presidente do CrNoM



O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos vai proceder a um inquérito junto de todos os 
médicos da região Norte onde algumas das questões 
elencadas anteriormente irão estar em evidência. E 
vai divulgar os resultados pública e amplamente. E 
vai denunciar todas as situações irregulares que forem 
confirmadas às entidades competentes. 

Não é aceitável que ao abrigo da “sustentabilidade” 
do sistema se coloque em causa a sustentabilidade 
das pessoas. Muito se fala publicamente em “susten-
tabilidade” na Saúde (tema que o Ministro introduziu 
na agenda política de forma inteligente, conseguindo 
que o discurso na Saúde se centrasse na sustentabi-
lidade do SNS e não na qualidade). Mas não se fala 
publicamente em sustentabilidade da Educação, da 
Justiça, da Administração Pública, das Forças Arma-
das, das Finanças, do sistema económico e financeiro. 

De resto, e a propósito ainda do SNS, a questão da 
sustentabilidade deve ser confrontada com a quali-
dade e deve ser discutida utilizando mais uma vez a 
linha de água. Como recentemente ouvimos ao Pro-
fessor Constantino Sakellarides. Imaginem a linha de 
água do horizonte oceânico. Ao nível da linha de água 
fica mais ou menos a Educação. Acima fica a Saúde. 
Abaixo fica a Justiça. O que os portugueses têm de 
decidir é se querem um país acima ou abaixo da linha 
de água. A nós não nos restam dúvidas. O caminho a 
seguir é elevar o nível da Justiça e da Educação. Tendo 
como referência a Saúde e o SNS. Uma evolução posi-
tiva de Portugal só pode ser conseguida preservando 
o que fazemos bem e modificando e melhorando 
aquilo que fazemos menos bem. E não o contrário.

Para finalizar uma palavra sobre o combate ao Ébola, 
que vai contar no terreno (na Serra Leoa) com uma 
médica portuguesa, a nossa colega Natália Ribeiro, do 
Serviço de Infecciologia do CHSJ, que se propôs e foi 
aceite para ser incluída numa missão humanitária in-
ternacional da OMS para ajudar a combater a propa-
gação da doença. Um exemplo a seguir na Medicina 
em que acreditámos quando decidimos ser médicos. 
É um orgulho para o CRN da Ordem dos Médicos 
poder acompanhar a iniciativa desta médica que põe 
acima do seu bem-estar a vontade de ajudar numa 
causa que é de todos nós. Bem-Haja.

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM
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  A  capa de que mais gostei foi a do n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [        ]

  A peça de que graficamente mais gostei foi a do n.º  . . . . . . . . . . . . . . [        ], página . . . . . . .  [        ]

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

  Há demasiada imagem/fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S    .  .  .  .  .  .N

  Se se fizesse um “refresh” do design gráfico da revista talvez a tornasse:
 – mais “discreta”, com um aspecto mais clássico / mais convencional  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 – mais “moderna”, com um aspecto mais “sofisticado”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 – não alterava, gosto como está . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  Se pudesse indicar um “modelo”, gostava que a «nortemédico» se parecesse, 
 por exemplo, com a revista: __________________________________________________________________

  Recentemente (2 últimos números) procedemos a algumas alterações nas 
características gráficas da revista, nomeadamente no tipo de impressão/
tipo de papel, de forma a reduzir os custos. Globalmente,

 – preferia as características anteriores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 – acho que a revista mantém um excelente aspecto gráfico:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 Em termos de CONTEÚDO:  

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

  O Editorial devia ser sempre da autoria do Presidente do CRNOM  . . . . . . . . . .  S    .  .  .  .  .  .N

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

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

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

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

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

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

  A peça 3 livros & 3 discos: 
 – deve manter-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 – podia eliminar-se  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  A secção «Legislação»: 
 – é importante   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 – não tem interesse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

  Uma secção da revista que definitivamente eliminava era: ________________________________

  _________________________________________________________________________________________________ 

  Uma secção que se podia criar era (assunto): _______________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  Devia haver sempre umas páginas reservadas aos 
 Conselhos Distritais / suas actividades  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S    .  .  .  .  .  .N

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

  A revista tem pouca publicidade .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   S    .  .  .  .  .  .N   .  .  .  .  .  . Está bem assim

  Globalmente, numa escala de 0-10, classificaria a revista com  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [        ]

  O que mais aprecio é:  ________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  O que menos me agrada é:  __________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  Outros comentários:  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

 Periodicidade  

  Pessoalmente considerava interessante que a revista 
 passasse a bimestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S    .  .  .  .  .  .N

 Edição em papel / edição digital  

  Pessoalmente vou querer sempre que a revista me continue 
 a ser enviada em suporte papel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Pessoalmente bastava-me ter acesso à revista 
 on-line (em www.nortmédico.pt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Pessoalmente bastava que a revista me fosse enviada por e-mail    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Para dar a sua opinião, 

•  prencha este questionário e envie-o por correio para Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, Rua Delfim Maia, 405, 4200-256 Porto 

• vá a www.nortemedico.pt e preencha o questionário on-line.
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Directiva Da arS-Norte
Centros de saúde impedidos de presCrever 
Cuidados respiratórios domiCiliários

Comunicado do Conselho regional do Norte da ordem dos Médicos
[15 JuLHO 2014]

Na sequência da directiva enviada 
pela Administração Regional de 
Saúde do Norte (ARS-Norte) para 
os centros de saúde, na qual refere 
que a prescrição de aerossoltera-
pia (sistemas de nebulização) e do 
aspirador de secreções “está limi-
tada a situações clínicas seguidas 
em serviços especializados”, o 
Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos alerta que a 
imposição da prescrição de cui-
dados respiratórios domiciliários 
a consultas de especialidade hos-
pitalar limita a actuação dos mé-
dicos especialistas em Medicina 
Geral e Familiar, responsáveis 
pela primeira linha de actuação 
no SNS, sem que estejam assegu-
radas as condições necessárias 
que garantam os cuidados de pro-
ximidade e o acesso aos cuidados 
de saúde que os doentes com doenças respiratórias 
crónicas têm direito. Tal situação é particularmente 
grave no caso de doentes acamados com múltiplas 
comorbilidades.
Tal medida significa que uma enorme fatia da po-
pulação que é diariamente afetada por problemas 
respiratórios permanentes tenha de recorrer sempre 
a um médico especialista, em unidade hospitalar, 
sujeitando-se a todas as complicações decorrentes 
dos tempos de espera para consultas. 
Facilmente se compreende que se trata de mais 
uma iniciativa iníqua, contrária aos princípios 
fundamentais do Serviço Nacional de Saúde e que 

…a imposição da prescrição 
de cuidados respiratórios 
domiciliários a consultas 
de especialidade hospitalar, 
limita a actuação dos 
médicos especialistas em 
Medicina Geral e Familiar, 
responsáveis pela primeira 
linha de actuação no SNS […]

O Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
recomenda, de imediato, a 
suspensão da aplicação da 
directiva emitida pela ARS 
Norte…”

nota: 
Em 20 de Setembro de 2012, a arS/Norte emitiu uma 
diretiva idêntica à de Maio deste ano em que limitava a 
prescrição de cuidados respiratórios domiciliários de ae-
rossolterapia, ventiloterapia e oxigenoterapia a consultas 
de especialidade hospitalar. Na altura, a ordem dos Mé-
dicos contestou e pediu também a suspensão da diretiva 
o que terá contribuído para que a arS-Norte viesse uma 
semana depois suspender a referida Circular. n

penaliza os doentes que não têm 
possibilidade de recorrer a ou-
tros serviços, nomeadamente ao 
sector privado. A longo prazo, 
será também lesiva do bom fun-
cionamento das consultas hos-
pitalares de especialidade, uma 
vez que os tempos de espera mé-
dios tenderão a subir de forma 
exponencial. 
Por estas razões, o Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos 
Médicos recomenda, de ime-
diato, a suspensão da aplicação 
da directiva emitida pela ARS 
Norte, em defesa do superior in-
teresse dos doentes.

O Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos

15 de Julho de 2014
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orDeNS profiSSioNaiS DeNuNciam DeSregulação 
Da publiciDaDe Na área Da SaúDe

Carta dirigida ao Ministro da Saúde
[17 JuLHO 2014]

Sete Ordens profissionais da área da saúde ape-
lam ao Ministério da Saúde que tome medidas 
urgentes para pôr cobro à desregulação que se 
verifica na publicidade a serviços de saúde.
As sete Ordens que integram o CNOP – Conselho 
Nacional das Ordens Profissionais, são a Ordem 
dos Biólogos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos 
Farmacêuticos, Ordem dos Médicos, Ordem dos 
Médicos Dentistas, Ordem dos Nutricionistas e 
Ordem dos Psicólogos. Juntas denunciam a falta 
de regras na publicitação de atos e serviços de 
Saúde e alertam para os perigos para a saúde pú-
blica, já que se trata de uma área particularmente 
sensível. 
Para as sete Ordens, a saúde não é uma atividade 
comercial como qualquer outra e não pode ser 
publicitada como tal. É uma preocupação que se 
estende a todas as Ordens que integram o CNOP.
O Código da Publicidade foi criado em 1990 e, 
apesar de várias alterações, continua a não ser ob-
jetivo nos limites à publicidade na área da saúde. 
A realidade atual do sector da saúde é muito dife-
rente do que se passava na década de 90.
As sete Ordens defendem que seja criada uma 
lei específica para a publicidade na área da saúde 
que acautele os interesses dos consumidores e 
respeite a deontologia e as regras éticas a que os 
profissionais estão submetidos. 
Em nome de um interesse comum da sociedade e 
da sã concorrência, as sete Ordens consideram es-
sencial que a regulação da publicidade em saúde 
reflita as matérias de foro ético e deontológico 
dos estatutos de cada uma das Ordens. Isto por-
que hoje existem empresas privadas na área da 
saúde, algumas de grande dimensão, e que não 
cumprem as regras deontológicas que se aplicam 
aos profissionais em termos individuais.
As Ordens estão disponíveis para integrar um 
grupo de trabalho que possa trabalhar com o Go-
verno para a elaboração de legislação específica 
para a publicidade na saúde.

Ordens, regule convenientemente os profissionais 
integrantes de cada uma das Ordens.
Por outro lado, este eixo regulatório é, apesar disso, 
claramente insuficiente, face à realidade atualmente 
existente em Portugal. As estruturas, algumas de 
grande dimensão, operantes no setor privado, es-
capam a esta responsabilidade deontológica que se 
aplica aos profissionais em termos individuais.
Só perante legislação adequada, atualmente ine-
xistente como já visto, e um ambiente regulatório 
adequado, atualmente disperso e claramente de-
sajustado da realidade, se poderá proteger a saúde 
pública e a defesa da informação e divulgação ade-
quada em matéria de saúde a que o público tem 
direito.
Encontram-se estas Ordens disponíveis para inte-
grar um grupo de trabalho que possa coadjuvar o 
Ministério da Saúde numa proposta de decreto-lei 
capaz de fazer face a este desafio.
À semelhança do que acontece na generalidade dos 
países europeus, pretende-se que a publicidade ar-
tificialmente indutora, muitas vezes aviltante, que 
prolifera, possa ser devidamente combatida e en-
quadrada numa perspetiva de defesa do superior 
interesse público.
Na certeza da pertinência da iniciativa e da sua ur-
gência, subscrevem-se com disponibilidade,

Com os melhores cumprimentos,

As Signatárias

José Matos 
Bastonário da Ordem dos Biólogos

Germano Couto 
Bastonário da Ordem dos Enfermeiros

Carlos Maurício Barbosa
Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos

José Manuel Silva
Bastonário da Ordem dos Médicos

Orlando Monteiro
Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

Alexandra Bento
Bastonária da Ordem dos Nutricionistas

Telmo Mourinho Baptista
Bastonário da Ordem dos Psicólogos n

Exmo. Senhor
Dr. Paulo Macedo
Ministro da Saúde

Excelência,

As sete signatárias, Ordens 
profissionais na área da 
saúde, encontram-se pro-
fundamente preocupadas 
com a desregulação que se 
verifica no setor da publici-
dade em saúde.
No concreto referimo-nos à 
“Publicitação de Atos e Ser-
viços de Saúde”.
Têm sido diversas ao longo 
do tempo as diligências 
efetuadas por cada uma 
destas Ordens no sentido 
de enquadrar esta impor-
tante matéria num diploma 
com força de lei que per-
mita uma regulação res-
guardada da publicidade 
em saúde.
O setor da saúde, pelo im-
pacto que tem na socie-
dade, nos indivíduos, pela 
assimetria de informação 
entre o doente, os presta-
dores e as estruturas que 
nele operam, pelo impacto 
económico que representa, 
exige um enquadramento 
legal inequívoco, especí-
fico, transversal que proteja 
o interesse comum e a sã 
concorrência.
As Ordens profissionais 

encontram-me precisamente num processo de 
adaptação dos seus Estatutos à Lei Nº 2/2013 de 10 
de janeiro.
Esta adaptação, de entre outros aspetos, deverá 
permitir que matéria do foro ético e deontológico, 
vertida nos textos dos estatutos de cada uma das 
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Sobre o “cóDigo De coNDuta Ética DoS ServiçoS 
e orgaNiSmoS Do miNiStÉrio Da SaúDe”
[VerSÃo deFiNitiVa]

Comunicado do Conselho regional do Norte da ordem dos Médicos
[23 JuLHO 2014]

CódiGo de ConduTa ÉTiCa e 
a proposTa da ordem dos 
mÉdiCos

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos avalia positivamente 
a publicação em Diário da República 
(Despacho n.º 9456-C/2014) do Código 
de Conduta Ética dos Serviços e Or-
ganismos do Ministério da Saúde, cuja 
versão definitiva acomoda algumas das 
exigências apresentadas pela Ordem 
dos Médicos. 
O documento agora publicado ressalva 
que “Os princípios orientadores aqui 
dispostos não substituem as normas 
deontológicas aprovadas, emitidas e re-
guladas pelas associações públicas pro-
fissionais, em especial as do sector da 
saúde, como a Ordem dos Médicos…”. 

Congratulamo-nos com as alterações registadas 
no ponto 9, relativo ao sigilo profissional, onde se 
prevê que este não possa “impedir a comunicação 
de irregularidades, nomeadamente situações que 
prefigurem erros ou omissões que possam preju-
dicar os destinatários da atuação da instituição”, 
ou seja os doentes. Desta forma, são eliminadas 
as disposições abusivas de confidencialidade que 
constavam das versões anteriores e que configura-
vam uma intolerável “Lei da Rolha”. 
Por outro lado, este ponto do Código de Conduta 
Ética tem a preocupação de honrar a tradição ético-
-normativa da profissão médica, considerando que 
“prevalece o cumprimento do dever de omitir ou 
revelar informação decorrente das regras deontoló-
gicas das várias profissões”. Esta referência ao Có-
digo Deontológico era, de resto, outra das alterações 
preconizadas pela Ordem dos Médicos. 
Não sendo um documento perfeito na sua génese, 
o modelo do Código de Conduta Ética agora pu-
blicado parece-nos mais equilibrado, razoável e, 
sobretudo, respeitador da dignidade dos doentes e 
dos médicos. 
Sendo este um documento enquadrador, aguar-
damos que as várias instituições do sector da 
saúde cumpram os princípios orientadores aqui 
destacados.
Do ponto de vista institucional, esperamos que este 
seja um sinal de abertura por parte do Ministério 

da Saúde, no sentido de retomar o diálogo com as 
organizações médicas, respeitar as propostas apre-
sentadas pela Ordem e contribuir para um Serviço 
Nacional de Saúde organizado, equitativo e orien-
tado para o superior interesse dos doentes.

O Conselho Regional do Norte  
da Ordem dos Médicos

Porto, 23 de Julho de 2014 n
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9456-C/2014

ENQUADRAMENTO DE PRINCÍPIOS ORIENTADORES

 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DOS SERVIÇOS
 E ORGANISMOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

I.
No âmbito do seu Programa, o XIX Governo Constitucional assumiu 

o compromisso de melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços da 
administração pública em geral e do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
em especial, incluindo aumentar o desempenho e o rigor na gestão dos 
serviços e estabelecimentos do SNS. Neste sentido, no cumprimento da 
responsabilidade do Estado de garantir o direito à proteção da saúde e da 
competência do Governo para definir e executar a política de saúde, foi 
assumido, como objetivo estratégico, investir na melhoria da qualidade 
ao nível do acesso, prestação de cuidados e organização dos serviços 
e instituições.

O enquadramento disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, os princípios éticos da Administração pública identificados e 
divulgados pela Direção -Geral da Administração e do Emprego Público 
e ainda os regimes de transparência e incompatibilidades dispostos em 
legislação especial do sector da saúde, como o Decreto -Lei n.° 14/2014, 
de 22 de janeiro, e o Estatuto do Medicamento, são claros na intenção 
de definir princípios claros de comportamento ético e de rigor no cum-
primento do serviço público.

Ao nível das Chefias e Administrações, com o objetivo de reforçar 
o rigor, a transparência, a eficiência e a ética, o Estatuto do Gestor 
Público refere que “os gestores públicos estão sujeitos às normas de 
ética aceites no sector de atividade em que se situem as respetivas em-
presas” e o Estatuto do Pessoal Dirigente que “os titulares dos cargos 
dirigentes estão exclusivamente ao serviço do interesse público, devendo 
observar, no desempenho das suas funções, os valores fundamentais e 
princípios da atividade administrativa consagrados na Constituição 
e na lei, designadamente os da legalidade, justiça e imparcialidade, 
competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa 
fé, por forma a assegurar o respeito e confiança dos trabalhadores em 
funções públicas e da sociedade na Administração Pública.”

Por outro lado, a Recomendação n.° 5/2012, de 7 de novembro, do 
Conselho de Prevenção da Corrupção, entendida como um conjunto 
lato e muito variado de práticas que violam a conduta ética desejada 
na administração pública, veio salientar a necessidade das entidades de 
natureza pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito privado, 
disporem de mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos 
de interesses, devidamente publicitados, de fundamental importância 
nas relações entre os cidadãos e as entidades públicas e imprescindível 
para uma cultura de integridade e transparência no âmbito da gestão 
pública.

II.
Neste enquadramento, várias instituições no sector da saúde, como 

os hospitais EPE, têm vindo a adotar um Código de Conduta Ética para 
regular as relações externas e internas que decorrem da prossecução 
da sua missão e serviço público, com vista, não apenas, à obtenção de 
maiores níveis de eficiência, mas também para assegurar uma maior 
equidade face aos diferentes interesses em presença. Neste âmbito, foi 
já publicada a Lei n.° 15/2014 de 21 de março, a qual teve por objetivo 
apresentar de forma clara e integrada os direitos e deveres do utente 
dos serviços de saúde, consolidando a legislação correspondente em 
conformidade.

O Código de Conduta Ética constitui um instrumento de visão e mis-
são das entidades, concretizando padrões de atuação que expressem os 
valores e cultura organizacionais, fomentando a confiança por parte de 
todos os intervenientes e interessados na atividade da entidade, aumen-
tando a qualidade da gestão, permitindo reforçar o sentido de missão, 
contribuindo para a interiorização de valores éticos.

Pretende -se, agora, dispor um guia orientador, carecendo de adaptação 
pelas entidades face às suas especificidades e contingências particulares, 
tendo em consideração a sua realidade, os seus valores e o contexto 
das práticas organizacionais. Para o efeito, pugna -se pela envolvên-
cia e participação dos órgãos de gestão, dos profissionais e de outros 
intervenientes e interessados, potenciando um clima de colaboração e 
de confiança.

III.
Atendendo à importância na expressão e explicitação de valores e de 

padrões de comportamento que devem pautar a atuação das entidades 
visadas, tanto no âmbito externo como interno, considera -se oportuno 
adotar e definir princípios orientadores reunidos num “Quadro de referên-
cia” das disposições a constar dos códigos de conduta ética a observar nas 
relações entre todos os serviços e organismos do Ministério da Saúde e 
os cidadãos, atendendo e salvaguardando as especificidades do sector da 
saúde e garantindo a necessária uniformização das regras aplicáveis.

A prevenção de comportamentos não éticos é complexa e difícil.
Para poder ser feita, necessita de procedimentos explícitos e transpa-

rentes, incluindo regulamentações facilmente compreensíveis em que 
os direitos dos utilizadores dos serviços sejam acautelados. Sobre esta 
matéria, várias organizações internacionais, incluindo a Organização 
Mundial de Saúde e o Banco Mundial, têm emitido documentos que 
reforçam a natureza comprometedora da falta de ética na efetividade e 
eficiência dos serviços de saúde.

Um código de conduta ética, elaborado segundo um modelo definido e 
geral, é uma ferramenta de melhoria contínua da qualidade que, além de 
centrada na proteção dos utentes dos serviços públicos, assegura também 
a defesa da imagem pública dos colaboradores de cada instituição.

Nesse contexto, estes princípios orientadores respeitam aos serviços 
e organismos que integram a administração direta e indireta do Estado, 
no âmbito do Ministério da Saúde,

Os princípios orientadores aqui dispostos devem ser também obser-
vados pelos estabelecimentos e unidades de saúde que prestam cui-
dados, estejam inseridos no sector público administrativo, como os 
agrupamentos de centros de saúde ou hospitais, ou tenham a natureza 
de entidades públicas empresariais da saúde, como os hospitais EPE, 
os centros hospitalares EPE e as unidades locais de saúde EPE, que já 
têm nos seus estatutos regras determinativas do seu objeto e atribuições, 
bem como de mecanismos de controlo interno.

Neste contexto, já o Relatório Final do Grupo Técnico para a Reforma 
Hospitalar apresentou um conjunto de medidas tendentes a introduzir 
melhorias ao nível da governação e do desempenho dos profissionais 
em serviço nos hospitais e a reforçar o protagonismo e o dever de in-
formação aos cidadãos, sendo uma delas (medida XX) a aprovação de 
um “Código de Ética dos Hospitais EPE com os objetivos de divulgar 
os valores da missão prosseguida, reforçar as relações de confiança 
com os stakeholders e clarificar as regras de conduta que gestores, 
dirigentes, demais responsáveis e colaboradores devem observar nas 
suas relações recíprocas e com terceiros.”

IV.
Os princípios orientadores aqui dispostos não substituem as normas 

deontológicas aprovadas, emitidas e reguladas pelas associações públicas 
profissionais, em especial as do sector da saúde, como a Ordem dos 
Médicos, a Ordem dos Médicos -Dentistas, a Ordem dos Enfermeiros, 
a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Psicólogos e a Ordem dos 
Nutricionistas, na medida em que, nos termos da respetiva Lei -Quadro, 
que institui o regime jurídico de criação, organização e funcionamento 
das associações públicas profissionais, os respetivos estatutos são apro-
vados por lei e devem regular, entre outras, matérias como os princípios 
e regras deontológicos.

Na verdade, os princípios orientadores e as referências para o ar-
ticulado de Códigos de Conduta no âmbito do Ministério da Saúde 
constituem um instrumento de realização da visão e missão das entida-
des do sector, distinguindo -se da natureza dos códigos deontológicos 
profissionais emitidos pelas respetivas Ordens.

Reconhece -se a distinção entre, por um lado, a competência das Or-
dens relativamente ao exercício da atividade específica dos profissionais 
que representam e, por outro lado, a competência das entidades sob a 
égide do Ministério da Saúde na prossecução do interesse público multi-
profissional no cumprimento da responsabilidade do Estado de garantir 
o direito à proteção da saúde e da competência do Governo para definir 
e executar a política de saúde conforme o respetivo programa.

No âmbito do desenvolvimento da atividade destas entidades, estão 
abrangidos os trabalhadores — mais de 120.000 na esfera do Ministé-
rio da Saúde  -, os estagiários e bolseiros, os prestadores de serviços, 
avençados ou pontuais, os mandatários, bem como todos os que prestem 
voluntariado, organizado ou esporádico, em todas as áreas de intervenção 
na medida em que prossigam a missão e representem a entidade, com 
as devidas especificidades.

Após o pronunciamento formal do Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, 
a que se somaram os comentários de diversas entidades sobre o tema, o 
Ministério da Saúde colocou em apreciação pública o anteprojeto relativo 
aos princípios enquadradores do Código de Conduta Ética.
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V.
Assim, no cumprimento da missão e atribuições do Ministério da 

Saúde e ao abrigo do disposto no Decreto -lei n.° 124/2011, de 29 de 
dezembro, determina -se:

1 — A adoção de Códigos de Conduta Ética visa contribuir para o 
correto, digno e adequado desempenho de funções por parte dos traba-
lhadores, estagiários e bolseiros, prestadores de serviços, mandatários 
e voluntários, todos, para este efeito, genericamente designados como 
“colaboradores”, em todas as áreas em que intervenham prosseguindo 
a missão e representando as entidades empregadoras ou contratantes na 
prestação de serviço público, devendo procurar -se a máxima participação 
dos profissionais na fixação dos seus termos.

2 — Os serviços e organismos do Ministério da Saúde e serviços e 
estabelecimentos que integram o Serviço Nacional de Saúde, todos, para 
este efeito, genericamente designados como “entidades”, devem elaborar 
um Código de Conduta Ética que deve observar o “Quadro de referência” 
estabelecido no anexo ao presente Despacho, do qual faz parte integrante.

Cada entidade deve desenvolver cada princípio de acordo com as 
suas especificidades, conforme se trate de serviços e organismos da 
administração direta ou indireta, quer se trate de entidades públicas 
empresariais prestadoras de cuidados de saúde.

3 — O Código de Conduta Ética é um instrumento para a melhoria 
contínua da qualidade das entidades e visa, primordialmente, o reforço 
das garantias de proteção dos utilizadores dos serviços prestados por 
cada entidade, também denominados “utentes”.

O disposto no Código de Conduta Ética não prejudica a aplicação 
de outros regimes jurídicos especiais de atividade ou conduta a que as 
entidades e os seus colaboradores estejam sujeitos, designadamente a 
aplicação de regimes legais de boas práticas ou de regras deontológicas 
dimanadas de associações profissionais.

O Código de Conduta Ética aplica -se a todos os colaboradores de 
cada entidade, independentemente da natureza do vínculo ou posição 
hierárquica que ocupem.

4 — O dirigente máximo, o órgão de direção ou de administração de 
cada entidade abrangida pelo presente Despacho deve aprovar ou adaptar 
o Código de Conduta Ética, chamando a respetiva Comissão de Ética, 
quando exista, a participarem no seu processo de redação.

5 — O Código de Conduta Ética deve espelhar a imagem da entidade 
e, para isso, o seu processo de elaboração deve contar com a participação 
dos colaboradores de cada entidade, tendo em conta os diversos grupos 
profissionais.

6 — O Código de Conduta Ética deve ser amplamente divulgado e 
disponibilizado no respetivo sítio da intranet e internet das entidades, 
bem como divulgado via correio eletrónico junto dos colaboradores.

7 — As entidades devem criar um endereço de correio eletrónico pró-
prio para que os colaboradores possam colocar dúvidas e ou apresentar 
sugestões, devendo assegurar -se reserva de identidade ou o anonimato, 
quando solicitado.

18 de julho de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

ANEXO

QUADRO DE REFERÊNCIA
Cada entidade pauta o desenvolvimento da sua atividade por princípios 

que constituem em si mesmo um forte elo de ligação entre a visão, mis-
são e valores da administração pública e do sector público empresarial, 
nomeadamente quanto a ética profissional e ética pessoal:

a. Prossecução do interesse público;
b. Competência e responsabilidade;
c. Profissionalismo e eficiência;
d. Isenção e imparcialidade;
e. Justiça e igualdade;
f. Transparência;
g. Respeito e boa -fé;
h. Colaboração e participação;
i. Lealdade e integridade;
j. Qualidade e boas práticas;
k. Verdade e humanismo.

Os códigos de conduta ética das entidades devem conter disposições 
sobre:

1. Relacionamento com o cidadão e atendimento ao público, no sen-
tido de:

a. Garantir que as entidades e os seus colaboradores atuam de modo 
a assegurar o exercício dos direitos dos cidadãos, bem como o cumpri-
mento dos seus deveres, de forma célere e eficaz;

b. Pautar a sua conduta por critérios de transparência, abertura e 
respeito no trato social;

c. Salvaguardar a prestação de informações e de esclarecimentos, 
encaminhando para os serviços competentes;

d. Esclarecer o cidadão dos seus direitos e deveres assegurando -se 
que este compreende a informação que lhe é prestada;

e. Assegurar que ao utente de serviços é garantido o direito de parti-
cipação e autonomia de decisão.

2. Atendimento prioritário de idosos, grávidas, crianças, pessoas com 
deficiência ou incapacidade notória, pessoas acompanhadas de crianças 
de colo e outros casos específicos com necessidades clínicas de aten-
dimento prioritário, assegurando o cumprimento da lei no que respeita 
às condições de acessibilidade aos espaços públicos e equipamentos 
coletivos e demais exigências em termos de atendimento prioritário 
e preferencial nos serviços públicos. (sempre que aplicável, incluir 
disposições relativamente ao atendimento nos cuidados de saúde, em 
função dos tempos de resposta garantidos)

3. Os meios através dos quais os cidadãos podem exercer o seu direito 
cívico de participação, o qual deve ser preferencialmente assegurado 
mediante a utilização de meios eletrónicos que permitam o acesso a 
documentação e informações sobre competências, serviços ou horários 
de atendimento, apresentação de sugestões ou comentários, envio de 
pedidos de esclarecimento, divulgação de relatórios de natureza pública, 
incluindo indicadores e resultados de atividade.

4. Implementação de regras de conduta ética para os operadores 
de sistemas de gestão documental que permitam, designadamente, o 
armazenamento de informação permanentemente atualizada e classi-
ficada, a pesquisa e circulação de informação, bem como uma maior 
segurança e segregação de níveis de acesso conforme a finalidade de 
recolha ou tratamento.

5. Consultas públicas, designadamente no que respeita ao local da 
divulgação do projeto de ato ou diploma, ao prazo e à metodologia de 
recolha, tratamento e análise dos contributos recebidos.

6. Celeridade das decisões das entidades, bem como a adoção de 
mecanismos internos de alerta e de controlo relativos ao cumprimento 
de prazos.

7. Inexistência de atos praticados pelas entidades e quaisquer decisões 
unilaterais com impacto na esfera jurídica dos cidadãos, adotadas por 
colaborador que se encontre numa situação de impedimento ou numa 
situação que possa constituir fundamento de escusa ou de suspeição.

8. Impedimentos, conflitos de interesses e regime de ofertas
a. No âmbito da entidade não pode haver lugar a decisões por quem 

se encontre numa situação de impedimento ou numa situação que possa 
constituir fundamento de escusa ou de suspeição.

b. Existe conflito de interesses, suscetível de prejudicar o desem-
penho da missão do organismo ou da instituição e lesar os utentes, 
sempre que os colaboradores tenham interesse em matéria que possa 
influenciar, ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial das 
suas funções.

i. Por interesse entende -se qualquer potencial vantagem para o próprio 
ou terceiros, observando -se as proibições específicas previstas na Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas e os regimes específicos de 
incompatibilidades determinados por legislação especial do sector da 
saúde, com as necessárias adaptações a cada caso concreto.

c. Os colaboradores não podem oferecer, solicitar, receber ou aceitar, 
para si ou para terceiros, quaisquer benefícios, dádivas e gratificações, 
recompensas, presentes ou ofertas, em virtude do exercício das suas 
funções, nos termos legalmente previstos.

i. Excetuam -se do disposto no número anterior as ofertas entregues 
ou recebidas por força do desempenho das funções em causa que se 
fundamentem numa mera relação de cortesia e que tenham valor in-
significante.

9. Sigilo Profissional.
9.1. Os colaboradores devem guardar sigilo profissional relativamente 

a dados pessoais e qualquer informação direta ou indiretamente rela-
cionada com a saúde dos cidadãos, que os colaboradores das entidades 
conheçam no exercício das suas funções ou por causa delas.

9.2. O regime geral de sigilo profissional deve integrar, quando ne-
cessário, um regime especial de registo e segregação de acesso a dados 
pessoais, conforme a natureza da intervenção dos colaboradores, bem 
como um regime específico sobre a manutenção desse dever após a 
cessação de funções.

9.3. O dever de sigilo profissional deverá ceder, nos termos legais 
aplicáveis, perante a obrigação de comunicação ou denúncia de factos 
relevantes às instâncias externas administrativas reguladoras, inspetivas, 
policiais e judiciárias.

1 — A adoção de Códigos de Conduta Ética visa contribuir para o 
correto, digno e adequado desempenho de funções por parte dos traba-
lhadores, estagiários e bolseiros, prestadores de serviços, mandatários 
e voluntários, todos, para este efeito, genericamente designados como 
“colaboradores”, em todas as áreas em que intervenham prosseguindo 
a missão e representando as entidades empregadoras ou contratantes na 
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Cada entidade deve desenvolver cada princípio de acordo com as 
suas especificidades, conforme se trate de serviços e organismos da 
administração direta ou indireta, quer se trate de entidades públicas 
empresariais prestadoras de cuidados de saúde.

3 — O Código de Conduta Ética é um instrumento para a melhoria 
contínua da qualidade das entidades e visa, primordialmente, o reforço 
das garantias de proteção dos utilizadores dos serviços prestados por 
cada entidade, também denominados “utentes”.

O disposto no Código de Conduta Ética não prejudica a aplicação 
de outros regimes jurídicos especiais de atividade ou conduta a que as 
entidades e os seus colaboradores estejam sujeitos, designadamente a 
aplicação de regimes legais de boas práticas ou de regras deontológicas 
dimanadas de associações profissionais.

O Código de Conduta Ética aplica -se a todos os colaboradores de 
cada entidade, independentemente da natureza do vínculo ou posição 
hierárquica que ocupem.

4 — O dirigente máximo, o órgão de direção ou de administração de 
cada entidade abrangida pelo presente Despacho deve aprovar ou adaptar 
o Código de Conduta Ética, chamando a respetiva Comissão de Ética, 
quando exista, a participarem no seu processo de redação.

5 — O Código de Conduta Ética deve espelhar a imagem da entidade 
e, para isso, o seu processo de elaboração deve contar com a participação 
dos colaboradores de cada entidade, tendo em conta os diversos grupos 
profissionais.

6 — O Código de Conduta Ética deve ser amplamente divulgado e 
disponibilizado no respetivo sítio da intranet e internet das entidades, 
bem como divulgado via correio eletrónico junto dos colaboradores.

7 — As entidades devem criar um endereço de correio eletrónico pró-
prio para que os colaboradores possam colocar dúvidas e ou apresentar 
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saúde, com as necessárias adaptações a cada caso concreto.

c. Os colaboradores não podem oferecer, solicitar, receber ou aceitar, 
para si ou para terceiros, quaisquer benefícios, dádivas e gratificações, 
recompensas, presentes ou ofertas, em virtude do exercício das suas 
funções, nos termos legalmente previstos.

i. Excetuam -se do disposto no número anterior as ofertas entregues 
ou recebidas por força do desempenho das funções em causa que se 
fundamentem numa mera relação de cortesia e que tenham valor in-
significante.

9. Sigilo Profissional.
9.1. Os colaboradores devem guardar sigilo profissional relativamente 

a dados pessoais e qualquer informação direta ou indiretamente rela-
cionada com a saúde dos cidadãos, que os colaboradores das entidades 
conheçam no exercício das suas funções ou por causa delas.

9.2. O regime geral de sigilo profissional deve integrar, quando ne-
cessário, um regime especial de registo e segregação de acesso a dados 
pessoais, conforme a natureza da intervenção dos colaboradores, bem 
como um regime específico sobre a manutenção desse dever após a 
cessação de funções.

9.3. O dever de sigilo profissional deverá ceder, nos termos legais 
aplicáveis, perante a obrigação de comunicação ou denúncia de factos 
relevantes às instâncias externas administrativas reguladoras, inspetivas, 
policiais e judiciárias.

9.4. O dever de sigilo profissional não deverá, sem prejuízo da legisla-
ção aplicável, impedir a comunicação de irregularidades, nomeadamente 
situações que prefigurem erros ou omissões que possam prejudicar os 
destinatários da atuação da instituição, ou a condução de ações no âmbito 
do controlo interno e para a melhoria contínua da qualidade.

9.5. Prevalece o cumprimento do dever de omitir ou revelar informa-
ção decorrente das regras deontológicas das várias profissões.
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a sópa omsem es- métnam ,setnetu sod laossep edadicavirp a ritnarag

cessação de funções.
10. Necessidade de aquisição de novas competências pelos colabora-

dores como forma de atualizar conhecimentos e de credibilizar o serviço 
que prestam com maior qualidade.

11. Conservação do património das entidades, não permitindo a utili-
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Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9456-C/2014

ENQUADRAMENTO DE PRINCÍPIOS ORIENTADORES

 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DOS SERVIÇOS
 E ORGANISMOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

I.
No âmbito do seu Programa, o XIX Governo Constitucional assumiu 

o compromisso de melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços da 
administração pública em geral e do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
em especial, incluindo aumentar o desempenho e o rigor na gestão dos 
serviços e estabelecimentos do SNS. Neste sentido, no cumprimento da 
responsabilidade do Estado de garantir o direito à proteção da saúde e da 
competência do Governo para definir e executar a política de saúde, foi 
assumido, como objetivo estratégico, investir na melhoria da qualidade 
ao nível do acesso, prestação de cuidados e organização dos serviços 
e instituições.

O enquadramento disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, os princípios éticos da Administração pública identificados e 
divulgados pela Direção -Geral da Administração e do Emprego Público 
e ainda os regimes de transparência e incompatibilidades dispostos em 
legislação especial do sector da saúde, como o Decreto -Lei n.° 14/2014, 
de 22 de janeiro, e o Estatuto do Medicamento, são claros na intenção 
de definir princípios claros de comportamento ético e de rigor no cum-
primento do serviço público.

Ao nível das Chefias e Administrações, com o objetivo de reforçar 
o rigor, a transparência, a eficiência e a ética, o Estatuto do Gestor 
Público refere que “os gestores públicos estão sujeitos às normas de 
ética aceites no sector de atividade em que se situem as respetivas em-
presas” e o Estatuto do Pessoal Dirigente que “os titulares dos cargos 
dirigentes estão exclusivamente ao serviço do interesse público, devendo 
observar, no desempenho das suas funções, os valores fundamentais e 
princípios da atividade administrativa consagrados na Constituição 
e na lei, designadamente os da legalidade, justiça e imparcialidade, 
competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa 
fé, por forma a assegurar o respeito e confiança dos trabalhadores em 
funções públicas e da sociedade na Administração Pública.”

Por outro lado, a Recomendação n.° 5/2012, de 7 de novembro, do 
Conselho de Prevenção da Corrupção, entendida como um conjunto 
lato e muito variado de práticas que violam a conduta ética desejada 
na administração pública, veio salientar a necessidade das entidades de 
natureza pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito privado, 
disporem de mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos 
de interesses, devidamente publicitados, de fundamental importância 
nas relações entre os cidadãos e as entidades públicas e imprescindível 
para uma cultura de integridade e transparência no âmbito da gestão 
pública.

II.
Neste enquadramento, várias instituições no sector da saúde, como 

os hospitais EPE, têm vindo a adotar um Código de Conduta Ética para 
regular as relações externas e internas que decorrem da prossecução 
da sua missão e serviço público, com vista, não apenas, à obtenção de 
maiores níveis de eficiência, mas também para assegurar uma maior 
equidade face aos diferentes interesses em presença. Neste âmbito, foi 
já publicada a Lei n.° 15/2014 de 21 de março, a qual teve por objetivo 
apresentar de forma clara e integrada os direitos e deveres do utente 
dos serviços de saúde, consolidando a legislação correspondente em 
conformidade.

O Código de Conduta Ética constitui um instrumento de visão e mis-
são das entidades, concretizando padrões de atuação que expressem os 
valores e cultura organizacionais, fomentando a confiança por parte de 
todos os intervenientes e interessados na atividade da entidade, aumen-
tando a qualidade da gestão, permitindo reforçar o sentido de missão, 
contribuindo para a interiorização de valores éticos.

Pretende -se, agora, dispor um guia orientador, carecendo de adaptação 
pelas entidades face às suas especificidades e contingências particulares, 
tendo em consideração a sua realidade, os seus valores e o contexto 
das práticas organizacionais. Para o efeito, pugna -se pela envolvên-
cia e participação dos órgãos de gestão, dos profissionais e de outros 
intervenientes e interessados, potenciando um clima de colaboração e 
de confiança.

III.
Atendendo à importância na expressão e explicitação de valores e de 

padrões de comportamento que devem pautar a atuação das entidades 
visadas, tanto no âmbito externo como interno, considera -se oportuno 
adotar e definir princípios orientadores reunidos num “Quadro de referên-
cia” das disposições a constar dos códigos de conduta ética a observar nas 
relações entre todos os serviços e organismos do Ministério da Saúde e 
os cidadãos, atendendo e salvaguardando as especificidades do sector da 
saúde e garantindo a necessária uniformização das regras aplicáveis.

A prevenção de comportamentos não éticos é complexa e difícil.
Para poder ser feita, necessita de procedimentos explícitos e transpa-

rentes, incluindo regulamentações facilmente compreensíveis em que 
os direitos dos utilizadores dos serviços sejam acautelados. Sobre esta 
matéria, várias organizações internacionais, incluindo a Organização 
Mundial de Saúde e o Banco Mundial, têm emitido documentos que 
reforçam a natureza comprometedora da falta de ética na efetividade e 
eficiência dos serviços de saúde.

Um código de conduta ética, elaborado segundo um modelo definido e 
geral, é uma ferramenta de melhoria contínua da qualidade que, além de 
centrada na proteção dos utentes dos serviços públicos, assegura também 
a defesa da imagem pública dos colaboradores de cada instituição.

Nesse contexto, estes princípios orientadores respeitam aos serviços 
e organismos que integram a administração direta e indireta do Estado, 
no âmbito do Ministério da Saúde,

Os princípios orientadores aqui dispostos devem ser também obser-
vados pelos estabelecimentos e unidades de saúde que prestam cui-
dados, estejam inseridos no sector público administrativo, como os 
agrupamentos de centros de saúde ou hospitais, ou tenham a natureza 
de entidades públicas empresariais da saúde, como os hospitais EPE, 
os centros hospitalares EPE e as unidades locais de saúde EPE, que já 
têm nos seus estatutos regras determinativas do seu objeto e atribuições, 
bem como de mecanismos de controlo interno.

Neste contexto, já o Relatório Final do Grupo Técnico para a Reforma 
Hospitalar apresentou um conjunto de medidas tendentes a introduzir 
melhorias ao nível da governação e do desempenho dos profissionais 
em serviço nos hospitais e a reforçar o protagonismo e o dever de in-
formação aos cidadãos, sendo uma delas (medida XX) a aprovação de 
um “Código de Ética dos Hospitais EPE com os objetivos de divulgar 
os valores da missão prosseguida, reforçar as relações de confiança 
com os stakeholders e clarificar as regras de conduta que gestores, 
dirigentes, demais responsáveis e colaboradores devem observar nas 
suas relações recíprocas e com terceiros.”

IV.
Os princípios orientadores aqui dispostos não substituem as normas 

deontológicas aprovadas, emitidas e reguladas pelas associações públicas 
profissionais, em especial as do sector da saúde, como a Ordem dos 
Médicos, a Ordem dos Médicos -Dentistas, a Ordem dos Enfermeiros, 
a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Psicólogos e a Ordem dos 
Nutricionistas, na medida em que, nos termos da respetiva Lei -Quadro, 
que institui o regime jurídico de criação, organização e funcionamento 
das associações públicas profissionais, os respetivos estatutos são apro-
vados por lei e devem regular, entre outras, matérias como os princípios 
e regras deontológicos.

Na verdade, os princípios orientadores e as referências para o ar-
ticulado de Códigos de Conduta no âmbito do Ministério da Saúde 
constituem um instrumento de realização da visão e missão das entida-
des do sector, distinguindo -se da natureza dos códigos deontológicos 
profissionais emitidos pelas respetivas Ordens.

Reconhece -se a distinção entre, por um lado, a competência das Or-
dens relativamente ao exercício da atividade específica dos profissionais 
que representam e, por outro lado, a competência das entidades sob a 
égide do Ministério da Saúde na prossecução do interesse público multi-
profissional no cumprimento da responsabilidade do Estado de garantir 
o direito à proteção da saúde e da competência do Governo para definir 
e executar a política de saúde conforme o respetivo programa.

No âmbito do desenvolvimento da atividade destas entidades, estão 
abrangidos os trabalhadores — mais de 120.000 na esfera do Ministé-
rio da Saúde  -, os estagiários e bolseiros, os prestadores de serviços, 
avençados ou pontuais, os mandatários, bem como todos os que prestem 
voluntariado, organizado ou esporádico, em todas as áreas de intervenção 
na medida em que prossigam a missão e representem a entidade, com 
as devidas especificidades.

Após o pronunciamento formal do Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, 
a que se somaram os comentários de diversas entidades sobre o tema, o 
Ministério da Saúde colocou em apreciação pública o anteprojeto relativo 
aos princípios enquadradores do Código de Conduta Ética.

Código de Conduta Ética
Documento completo disponível em:
www.nortemedico.pt/pdf/
CodCondEtica_MS.pdf

Congratulamo-nos com 
as alterações registadas 
no ponto 9, relativo ao 
sigilo profissional, onde se 
prevê que este não possa 
“impedir a comunicação 
de irregularidades, 
nomeadamente situações 
que prefigurem erros ou 
omissões que possam 
prejudicar os destinatários 
da atuação da instituição”, 
ou seja os doentes. […]

[…]

[…]
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legaliDaDe DoS  
coNcurSoS fecHaDoS:
dúVidaS da ProVedoria de JuStiça

Comunicado do Conselho regional do 
Norte da ordem dos Médicos
[25 JuLHO 2014]

proVedoria de JusTiÇa e 
aCss diVerGem QuanTo 
a iLeGaLidade dos 
ConCursos feCHados

Na sequência de queixas apresenta-
das à Provedoria de Justiça, este órgão 
do Estado considerou existirem, pelo 
menos, dúvidas sobre a legalidade 
dos concursos fechados por impo-
rem restrições às candidaturas a em-
pregos do sector público. Depois de 
várias diligências e de a Provedoria 
de Justiça ter comunicado ao Secre-
tário de Estado da Saúde e ao Pre-
sidente do Conselho Directivo da 
Administração Central do Sistema 
de Saúde (ACSS) as suas dúvidas 
quanto à legalidade desses con-
cursos, a ACSS informou manter 
“inalterada a interpretação perfi-
lhada pelo Ministério da Saúde”.

Apesar de divergir da interpre-
tação da Provedoria em como os 
concursos fechados seriam ile-
gais, a ACSS considerou a ma-
téria em causa “controvertida” 
e comunicou que em sede de 
revisão do regime do internato 

médico as preocupações da Provedoria 
(que espelham igualmente as preocu-
pações da OM nessa matéria) serão 
tidas em conta para que no futuro não 
se coloquem dúvidas quanto à legali-
dade de quaisquer concursos.

Consulte os pareceres e todas as dili-
gências promovidas pela Provedoria 
de Justiça em www.nortemedico.pt/
pdf/ConFecPDJ.pdf

25 Julho 2014.

Concursos “fechados”
Diligências da Provedoria de Justiça
www.nortemedico.pt/pdf/ConFecPDJ.pdf

CoNCurSoS ‘FeChadoS’ 
regioNaiS

Os mais recentes concursos 
de colocação de especialistas 
médicos nas entidades per-
tencentes ao SNS têm intro-
duzido profundas injustiças 
na colocação dos jovens espe-
cialistas. Desde logo porque se 
trata de concursos “fechados”, 
ou seja, destinados apenas a mé-
dicos que terminaram a especia-
lidade em determinada época de 
avaliação, o que traduz um ata-
que aos princípios constitucionais 
da igualdade de acesso ao emprego público e da igualdade de opor-
tunidades. De resto, os concursos “fechados” já foram considerados 
ilegais pela Provedoria de Justiça.
Nos últimos anos, os procedimentos de colocação destinados aos 
médicos que terminaram a especialidade em determinada época 
e em determinado ano trouxeram infelizes novidades e profundas 
injustiças. Em primeiro lugar, a figura jurídica usada foi a dos procedi-
mentos simplificados, sem qualquer garantia de respeito pelas boas 
práticas de contratação por parte do Estado. Em segundo lugar, mais 
recentemente, foram abertos procedimentos de âmbito regional, o 
que leva a uma multiplicidade e disparidade de critérios, tempos de 
colocação separados meses no tempo, o que tem contribuído para o 
arrastar dos concursos durante cerca de um ano. Ou seja, existem mé-
dicos que concorreram aos concursos há cerca de um ano e ainda não 
foram colocados nos respectivos locais de trabalho. E entretanto todos 
se queixam da falta de médicos, e em especial o Ministro da Saúde.
A situação actual é verdadeiramente lamentável. Existem júris no-
meados que não respeitam o dever de isenção e imparcialidade, com 
conflitos de interesse objectivos (situações em que membros do júri 
foram orientadores de formação de candidatos), e que não dispõem da 
necessária heterogeneidade de composição (situações em que o júri é 
composto por elementos de uma única instituição de saúde, havendo 
nessa instituição vagas a concurso e candidatos). 
Adicionalmente, não existe obrigatoriedade de publicação de critérios 
específicos de avaliação para os procedimentos concursais, o que tem 
levado a verdadeiras iniquidades. Existem júris que valorizam em mais 
de 50% da nota total a realização de pequenos estágios de 3 meses de 
duração em determinada área específica, desvalorizando a uma pequena 
percentagem a nota final de avaliação do internato, verdadeiro indicador 
do percurso humano, clínico e científico do médico.
Neste momento estão ainda por colocar alguns colegas do concurso refe-
rente às épocas de 2013, situação que resulta na indefinição prolongada do 
futuro dos colegas, sem que haja qualquer justificação apresentada até ao 
momento. 
Acresce, finalmente, a existência de vários concursos a decorrer em simul-
tâneo, com princípios algo contraditórios. Exemplo desta realidade são as 
contratações nominais  directas para ocupar vagas de especialidades que 
estão abertas no concurso regional em vigor.  
Estas situações têm que ser rapidamente corrigidas com a existência de con-
cursos abertos de âmbito nacional a que todos os médicos possam concorrer, 
com a existência de júris sem conflitos de interesses que cumpram as regras 
inerentes à contratação pública, com a existência de critérios específicos de 
avaliação que valorizem a classificação final do internato médico e que sejam 
definidos e publicados previamente.

Porto, Agosto de 2014

NOTA: O CNMI vai promover em breve a realização de um inquérito nacional 
sobre os procedimentos concursais recentes, para que seja possível ter um 
retrato completo da situação. Contamos com a vossa colaboração. n

Apesar de divergir 
da interpretação 
da Provedoria […] a 
ACSS considerou a 
matéria em causa 
“controvertida” e 
comunicou que 
em sede de revisão 
do regime do 
internato médico 
as preocupações 
da Provedoria (que 
espelham igualmente 
as preocupações da 
OM nessa matéria) 
serão tidas em conta 
para que no futuro 
não se coloquem 
dúvidas quanto 
à legalidade de 
quaisquer concursos.”

RobeRto 
Pinto
Presidente do 
Conselho Nacional 
do Médico Interno da 
Ordem dos Médicos

MiGuel 
GuiMaRÃes
Presidente do 
Conselho Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos
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falta De mÉDicoS No Serviço De urgêNcia 
Do HoSpital De S. SebaStião (cHeDv)

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (CRNOM) e o Sindicato Independente dos Mé-
dicos (SIM) tomaram conhecimento do conteúdo da 
comunicação normativa nº 05/2014 do Presidente 
do Conselho de Administração (CA) do Centro 
Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV), re-
lativa à situação insustentável e inaceitável de ca-
rência crónica de médicos no serviço de urgência 
(SU) do mesmo Centro Hospitalar. Esta grave e 
reiterada situação de insuficiência é absolutamente 
lamentável e merece da nossa parte os seguintes 
comentários:

1.  A urgência do Hospital da Feira está classificada 
como urgência médico-cirúrgica e como tal, de 
acordo com a legislação vigente, deve respei-
tar um conjunto de critérios de funcionamento 
que garantam qualidade aos cuidados de saúde 
prestados à população.

2.  As medidas propostas pelo CA do CHEDV não 
resolvem a situação de insuficiência de médicos 
já denunciada publicamente por diversas vezes 
e inclusive já comunicada pela Directora do SU 
às autoridades competentes.

3.  Na realidade, as medidas propostas pelo CA 
do CHEDV constituem uma violação grosseira 
dos princípios e valores que devem presidir à 
organização do trabalho médico e aos cuidados 
de saúde efectivamente prestados à população.

4.  Não é sério rotular a situação de emergente 
quando já era previsível há vários meses, já ti-
nha acontecido no ano anterior e nada foi feito 
entretanto para a resolver. E os tempos de es-
pera mais prolongados no SU já estão a ter con-
sequências negativas na relação médico-doente, 
pondo em risco a segurança dos profissionais e 
aumentando o risco de erro médico.

5.  O recurso sistemático ao trabalho dos médicos 
internos para assegurar o SU geral de forma in-
discriminada e sem a devida garantia de tutela e 
de qualidade de formação, contraria fortemente 
toda a legislação existente relativa ao Internato 
Médico e o artigo 29º do Código Deontológico 
da Ordem dos Médicos.

Exmo. Senhor  
Presidente do Conselho de Administração do Cen-
tro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) 
E.P.E.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos e o Sindicato dos Médicos do Norte, após te-
rem tomado conhecimento das razões que levaram 
a Directora da Unidade de Cuidados Intermédios 
e UCIP do CHEDV a apresentar a sua demissão, e 
porque tudo indica estará em causa a qualidade dos 
cuidados de saúde prestados aos doentes e a forma-
ção médica especializada realizada no âmbito da 
subespecialidade de Medicina Intensiva, vêm por 
este meio solicitar com carácter de urgência uma 
reunião entre a Direcção do CHEDV, o Sindicato 
dos Médicos do Norte e a Ordem dos Médicos, no 
sentido de esclarecer:

1.  Porque motivo ainda não foi reforçada a equipa 
clínica que assegura os serviços de emergência, 
UCIP, UCI e Unidade Coronária;

2. Porque motivo ainda não foi dado cumprimento 
à proposta apresentada em 18 de Julho de 2014 
pelos médicos do CHEDV, que asseguram os 
serviços neste momento carenciados, no sentido 
de temporariamente, e a partir de 1 de Agosto 
de 2014, dar resposta positiva à qualidade da 
actividade assistencial aos doentes internados 
na UCIP e na UCI, bem como a assistência ao 
Doente Crítico.

Certos de que V. Ex.ª compreenderá que é absoluta-
mente vital garantir o funcionamento e a qualidade 
das referidas Unidades, reiteramos veementemente 
a necessidade de solucionar com urgência a situação 
referida, sem prejuízo de realizarmos uma visita às 
referidas Unidades do CHEDV a ter lugar no dia 
30 de Julho de 2014 e das eventuais medidas que 
entretanto o SMN e o Conselho Regional entendam 
tomar.

Com os melhores cumprimentos,

Dr . Miguel Guimarães
Dra. Merlinde Madureira n
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Carta do CrNoM e da FNaM dirigida ao Presidente 
do Conselho de administração do CHEdV
[30 JuLHO 2014]

Comunicado conjunto do CrNoM 
e do SiM 
[06 AGOSTO 2014]

… reiteramos 
veementemente 
a necessidade 
de solucionar 
com urgência a 
situação…”



6.  Podem existir neces-
sidades assistenciais 
de natureza excepcio-
nal, às quais o CRN e 
o SIM não são indife-
rentes pelo que, den-
tro dos limites legais, 
os médicos internos 
podem ser chamados 
a prestar trabalho su-
plementar  em serviço 
de urgência. No en-
tanto, os médicos in-
ternos não podem ser 
utilizados como mão-
-de-obra indiferenciada, permanentemente dis-
ponível, e que colmate as carências de recursos 
humanos e organizacionais que são da exclusiva 
responsabilidade das Administrações e direc-
ções hospitalares. A natureza legal dos vínculos 
contratuais dos médicos internos salvaguarda o 
interesse formativo, que 
se sobrepõe a outros in-
teresses e como tal deve 
ser respeitado. Isto é, 
o médico interno deve 
dedicar a sua actividade 
clínica à sua formação 
médica especializada.

7.  De resto, deve ser sal-
vaguardado em todas 
as circunstâncias, o 
acompanhamento pelo 
médico Especialista 
orientador ao médico 
Interno em formação. 
Não é aceitável que um 
médico Interno de uma 
determinada Especia-
lidade seja responsável 
pelo exercício técnico 
da Medicina que nada 
tenha a ver com a respectiva especialidade. Os 
doentes, a Ordem dos Médicos e o SIM assim o 
exigem.

8.  Adicionalmente, atribuir funções e responsa-
bilidades díspares e no mesmo horário de tra-
balho a médicos Especialistas que trabalham 
no CHEDV, numa espécie de dois em um, é 
contrário às regras mínimas de segurança que 
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devem obrigatoriamente prevalecer na defesa 
da qualidade da Medicina, dos princípios de 
organização laboral e do direito dos doentes a 
cuidados de saúde diferenciados.

9. Por outro lado, a própria Administração que 
reconhece a falta de resposta capaz às tentativas 
de aquisição de serviços através de empresas de 
prestação de serviços médicos, para além dos 
aspectos negativos ao nível da responsabilidade 
e da incapacidade para assegurar cuidados de 
saúde continuados e qualificados, não tem pug-
nado junto da tutela pela abertura de concursos 
de recrutamento de médicos qualificados num 
processo conducente à estabilidade laboral e 
profissional de que os doentes serão sempre os 
maiores beneficiados.

10. A não observância dos princípios e critérios 
enunciados anteriormente afecta de forma ina-
ceitável os médicos em formação e os cuidados 
de saúde prestados aos doentes. A continuação 
das medidas propostas pelo CA do CHEDV, 
coloca em causa a idoneidade e capacidade para 
formar novos especialistas e a qualidade dos 
cuidados de saúde.

11. O CRN da OM e o SIM acompanham atenta-
mente a evolução desta situação e não gostariam 
de ter que accionar medidas tendentes a garantir 
a idoneidade formativa dos serviços envolvidos 
e da própria instituição hospitalar ou acções de 
salvaguarda dos legítimos direitos laborais dos 
médicos do CHEDV.

12. A perpetuação das medidas impostas pelo CA 
poderá levar, em última análise, a ter que ser 
denunciado amplamente junto das populações 
utilizadoras a existência de risco no recurso 
àqueles serviços.

13. O CRN da OM e o SIM apelam ao bom senso e 
à gestão participada e dialogante dos recursos 
humanos existentes, e à implementação de solu-
ções realmente eficazes e duradouras.

Porto, 6 de Agosto de 2014

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
O Sindicato Independente dos Médicos/Norte n

Não é sério 
rotular a situação 
de emergente 
quando já era 
previsível há 
vários meses, já 
tinha acontecido 
no ano anterior 
e nada foi feito 
entretanto para a 
resolver.”

O recurso 
sistemático ao 
trabalho dos 
médicos internos 
para assegurar 
o SU geral 
[…], contraria 
fortemente toda 
a legislação 
existente relativa 
ao Internato 
Médico e o artigo 
29º do Código 
Deontológico 
da Ordem dos 
Médicos.”
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abertura De clíNicaS mÉDicaS em graNDeS 
SuperfícieS comerciaiS

Comunicado do Conselho Nacional Executivo da ordem dos Médicos
[04 SeTembrO 2014]

CLÍniCas nas Grandes 
superfÍCies: a saúde a 
retalHo
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Mé-
dicos (CNE) não pode deixar de notar a intenção 
de um grupo de retalho em investir na abertura 
de clínicas médicas nas respectivas superfícies co-
merciais, uma forma de “vender gato por lebre” e 
transformar a medicina num mero comércio, que 

será potencialmente prejudicial aos doentes. 
De acordo com a informação divulgada por 
um órgão de comunicação social, o referido 
grupo económico tem já uma experiência 
piloto no terreno, em que um enfermeiro 
procede à avaliação clínica do doente e en-
caminha-o para uma consulta médica por 
videoconferência. Ultrapassando a forma, no 
mínimo inusitada, como o serviço é dispo-
nibilizado aos “clientes”, preocupa-nos so-
bretudo o conteúdo: enfermeiros a praticar 
actos médicos, como o exame clínico de um 
doente, e colocar um recurso complementar, 
como a telemedicina, a servir como primeira 
linha de diagnóstico, sem possibilidade de 
intervenção terapêutica ou emissão de recei-
tuário, atenta contra as mais básicas orienta-
ções da boa prática clínica. 
A situação relatada viola de forma objectiva 
os artigos 94º a 97º do Código Deontoló-
gico da Ordem dos Médicos (CDOM), que 
regulam a utilização da telemedicina, e não 
cumpre o dever de protecção de dados e con-
fidencialidade defendido pela Comissão Na-
cional de Protecção de Dados (CNPD).
Uma vez mais, as competências específicas 

e diferenciadas de um médico são ultrapassadas de 
forma ostensiva, colocando em causa uma garantia 
de qualidade aos cidadãos, a qual, mais do que re-
comendável, é exigível na prestação dos cuidados 
de saúde. A este nível, Portugal mantém intacta a ar-
bitrariedade legislativa em matéria de Saúde, igno-
rando uma definição legal de Acto Médico que per-
mitiria definir esferas de intervenção rigorosas nos 
diversos grupos profissionais do sector. A ausência 
de legislação específica sobre o Acto Médico é uma 
inconstitucionalidade que urge reparar para me-
lhor servir os doentes. No nosso pequeno reduto, 

o legislador prefere validar métodos terapêuticos 
ditos alternativos, sem aprovação independente, 
a reconhecer competências técnicas amplamente 
validadas pela Ciência.
Vemos com igual preocupação a legitimidade téc-
nica destes espaços, uma vez que a legislação em 
vigor para clínicas e consultórios privados (Portaria 
n.º 287/2012 com a redacção que lhe foi dada pela 
Portaria 136-B/2014) é altamente exigente do ponto 
de vista das especificações técnicas e coloca sérios 
constrangimentos à prática da pequena iniciativa 
particular. Estarão estas clínicas a respeitar idênti-
cas regras de licenciamento? Ou, porventura, estão 
a ser aplicadas regras mais flexíveis, “amigas” do in-
vestimento e das grandes empresas? Nesta matéria, 
o CDOM é claro: no artigo 24º, referente à localiza-
ção do consultório, assinala-se que este “não deve 
situar-se no interior de instalações de entidades não 
médicas (…) nomeadamente as que prossigam fins 
comerciais”. Entendemos, por isso, solicitar desde 
já esclarecimentos à ARS Lisboa e Vale do Tejo, 
bem como à Entidade Reguladora da Saúde, sobre 
as condições de licenciamento da referida clínica 
instalada em Almada. 
Na perspectiva do CNE, associar a prestação de cui-
dados médicos a uma actividade de comércio a re-
talho constitui uma flagrante violação deontológica 
da nossa profissão e a definitiva imposição de um 
modelo mercantilista na Saúde. Apelamos, por isso, 
a que todos os médicos, sem excepção, cumpram 
o seu dever ético-deontológico e não pactuem com 
este tipo de exercício clínico de intuitos meramente 
lucrativos.
A confirmação da existência de publicidade en-
ganosa (anúncio de “consulta médica” realizada 
por enfermeiro), e do respectivo crime de usurpa-
ção de funções, será alvo dos respectivos proce-
dimentos jurídicos junto das instituições e órgãos 
competentes.
A má prática médica, nomeadamente a violação 
grosseira do artigo 33º (condições de exercício da 
medicina) do CDOM, entre outros, será alvo dos 
respectivos procedimentos disciplinares na Ordem 
dos Médicos.

Porto, 4 de Setembro de 2014
O Conselho Nacional Executivo da  
Ordem dos Médicos n

Uma vez mais, 
as competências 
específicas e 
diferenciadas de 
um médico são 
ultrapassadas de forma 
ostensiva, colocando 
em causa uma garantia 
de qualidade aos 
cidadãos, a qual, mais 
do que recomendável, 
é exigível na prestação 
dos cuidados de saúde. 

[…]

A ausência de legislação 
específica sobre o 
Acto Médico é uma 
inconstitucionalidade 
que urge reparar 
para melhor servir os 
doentes.”
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comemoração Do  
Dia Do farmacêutico 2014

artigo de opinião do Presidente do CrNoM no suplemento do Jornal de Notícias 
“Zoom”, no âmbito da comemoração do dia do Farmacêutico 2014
[26 SeTembrO 2014]

presenTe e fuTuro do sns

O ministro da Saúde publicou um artigo no 
jornal Expresso de 13 de setembro de 2014 em 
que elogia o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
o seu trabalho como líder do Ministério.
A essência e a mensagem do texto são claras. 
Temos um SNS prestigiado, fundado nos va-
lores da solidariedade e justiça social, com in-
dicadores de saúde que demonstram de forma 
inequívoca a qualidade do nosso serviço pú-
blico de saúde e que resulta essencialmente da 
dedicação, qualidade e competência dos profis-
sionais de saúde. Estamos de acordo.
No entanto, sublinhar, na actualidade, a ate-
nuação de assimetrias estruturais, sociais e 
territoriais, o investimento na formação e na 
investigação, a aposta na existência de cuidados 
altamente diferenciados e a qualidade dos tra-
tamentos para todos e não apenas para alguns, 
é distorcer a política que tem sido seguida nos 
anos mais recentes.
Nos últimos anos, todos nós, do-
entes e profissionais de saúde, te-
mos a percepção que o SNS está 

a retroceder a ‘olhos vistos’. Não são 
necessários muitos dados estatísticos 
para entender que a Saúde dos por-
tugueses depende cada vez mais de 
cada um de nós e menos do Estado. 
O património genético do SNS nunca 
esteve tão em risco. Infelizmente. A 
política de Saúde do Ministério está 
claramente a ‘empurrar’ os doentes 
para o sistema de saúde privado e 
convencionado. De resto, não é pos-
sível diminuir de forma brutal o orça-
mento de Estado para a saúde (dupli-
caram os cortes propostos pela troika) 
e continuar a oferecer cuidados de 
saúde com a mesma qualidade.
Os dados preliminares de um estudo realizado em 
2013 pelo ISCTE-IUL e a Ordem dos Médicos, en-
volvendo 3448 médicos e centrado na sua experi-
ência profissional quanto à aplicação das medidas 
após a intervenção da troika, revelam que 80% dos 
médicos consideram que os cortes já aplicados no 

financiamento do SNS comprometeu a qualidade 
e o acesso aos cuidados de saúde. Cerca de 50% 
dos médicos afirmam que os doentes faltam mais 
às consultas e apontam como principais motivos 
os custos relacionados com as taxas moderadoras e 
os transportes. Mais de 60% dos médicos referem 
abandono frequente de terapêuticas no SNS devido 
a incapacidade financeira invocada pelos doentes. 
Por outro lado, 65% dos médicos afirmam que exis-
tem faltas recorrentes de material para o exercício 
da profissão, e cerca de 60% consideram que a qua-
lidade do SNS foi afectada pelo menor acesso a ac-
tividades de formação, referindo 80% terem menos 
tempo para orientação de médicos internos.
As assimetrias no acesso aos cuidados de saúde 
têm-se agravado. O valor das taxas moderadoras 
e falta de apoio nos transportes seriam suficientes 
para entender o exacerbar da situação. Mas uma 
leitura atenta do último relatório da OCDE sobre 
“Variações Geográficas nos Cuidados de Saúde” 
confirma o que todos sabemos: Portugal é dado 

como exemplo da má distribuição 
de cuidados médicos. E se adicio-
narmos a legislação recentemente 
publicada sobre reforma hospita-
lar, a situação é dramática. Está 
previsto no papel o encerramento 
de centenas de serviços de várias 
especialidades médicas por todo 
o país, destruindo o acesso a cui-
dados de saúde de proximidade. 
De resto, continuam a existir, de 
forma incompreensível e injusta, 
assimetrias regionais importantes 
no financiamento per capita que 
ofendem gravemente o princí-
pio da equidade e a eficiência do 
sistema.
Por outro lado, e contrariamente 
ao anunciado, o desinvestimento 

na investigação, no desenvolvimento tecnológico e 
na formação é alarmante. A qualidade da formação 
dos profissionais de saúde com base na existência 
de carreiras sólidas e estáveis é a pedra angular do 
nosso SNS. É, pois, inaceitável que o ministro da 
Saúde não tenha concretizado na prática a defesa do 
SNS, desprezando a essência da sustentabilidade do 
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No âmbito das 
comemorações do 
Dia do Farmacêutico 
2014, a Ordem dos 
Farmacêuticos 
promoveu a edição de 
um número especial 
do suplemento do 
Jornal de Notícias 
«ZOOM», para o 
qual o Presidente do 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos foi convidado 
a escrever um artigo 
de opinião.
Miguel Guimarães 
escreveu sobre o 
presente e o futuro 
do SNS, no artigo que 
aqui se republica.

Nos últimos anos 
todos nós, doentes e 
profissionais de saúde, 
temos a percepção que 
o SNS está a retroceder a 
‘olhos vistos’. […]
A política de Saúde 
do Ministério 
está claramente a 
‘empurrar’ os doentes 
para o sistema de 
saúde privado e 
convencionado”



sistema: apostar forte na qualidade para controlar 
os custos de forma sustentada.
É abusivo falar em medicina personalizada e em 
tratar principalmente pessoas quando a implemen-
tação da política de Saúde seguida vai precisamente 
no sentido contrário. Existem cada vez mais barrei-
ras entre os doentes e os médicos (e não são apenas 
informáticas), cada vez é mais escasso o tempo para 
a relação médico-doente, cada vez a medicina é me-
nos humanizada e personalizada, tudo no superior 
interesse e desígnio de obter números para colorir 
favoravelmente as manchetes dos jornais. E para 
agravar a situação, o desgaste constante da ima-
gem pública dos médicos na comunicação social 
atingiu uma dimensão absolutamente intolerável. 

17

Parece demasiado 
evidente que os 
responsáveis pela 
Saúde em Portugal 
tratam os doentes 
como números e 
não como pessoas, 
como deveria ser. 
Inadmissível.
No que diz respeito 
à eficiência das au-
ditorias e inspec-
ções, já todos enten-
demos os caminhos 
contraditórios que 
muitas vezes per-
correm os mean-
dros da actividade 

política centrada nas instituições e organizações 
dependentes do Ministério. Um exemplo recente é 
a questão relacionada com a morte de dois doentes 
no Hospital de Santa Cruz, em que estranhamente 
a inspecção realizada pela IGAS, e portanto pelo 
Estado, ignorou que as indicações clínicas eram 
contrariadas por “razões logísticas”, da responsabi-
lidade da administração do Centro Hospitalar Lis-
boa Ocidental. A Ordem dos Médicos documentou 
de forma objectiva o potencial e grave prejuízo de-
corrente dos cortes orçamentais. Um exemplo que 
mostra que não se pode confiar no Estado a inspe-
cionar-se a si próprio. Termina sempre auto-ilibado.
No dia em que se assinala o Dia do Farmacêutico, 
reforço o elogio ao comportamento desta e das res-
tantes classes profissionais do sector, que diaria-
mente se empenham em garantir a melhor presta-
ção de cuidados para a população. O meu desejo 
é que os farmacêuticos continuem a prestar um 
relevante e indispensável serviço à comunidade e 
que as reformas da Saúde, num futuro próximo, 
possam valorizar – e não amesquinhar – o eleva-
díssimo grau de diferenciação e competência dos 
nossos profissionais de saúde. A mudança também 
tem que passar por aqui.

Miguel Guimarães n

E para agravar a 
situação, o desgaste 
constante da imagem 
pública dos médicos 
na comunicação social 
atingiu uma dimensão 
absolutamente 
intolerável. Parece 
demasiado evidente 
que os responsáveis 
pela Saúde em 
Portugal tratam os 
doentes como números 
e não como pessoas, 
como deveria ser.”
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O ministro da Saúde publicou um artigo no jornal 

“Expresso”, de 13 de setembro de 2014, em que elogia o Serviço Na-

cional de Saúde (SNS) e o seu trabalho como líder do ministério.

A essência e a mensagem do texto são claras. Temos um SNS 

prestigiado, fundado nos valores da solidariedade e justiça social, 

com indicadores de saúde que demonstram de forma inequívoca 

a qualidade do nosso serviço público de saúde e que resulta essen-

cialmente da dedicação, qualidade e competência dos profissionais 

de saúde. Estamos de acordo. No entanto, sublinhar, na atualidade, 

a atenuação de assimetrias estruturais, sociais e territoriais, o inves-

timento na formação e na investigação, a aposta na existência de 

cuidados altamente diferenciados e a qualidade dos tratamentos 

para todos e não apenas para alguns é distorcer a política que tem 

sido seguida nos anos mais recentes. Nos últimos anos, todos nós, 

doentes e profissionais de saúde, temos a perceção que o SNS está 

a retroceder a ‘olhos vistos’. Não são necessários muitos dados 

estatísticos para entender que a saúde dos portugueses depende 

cada vez mais de cada um de nós e menos do Estado. O património 

genético do SNS nunca esteve tão em risco. Infelizmente. A política 

de saúde do ministério está claramente a ‘empurrar’ os doentes 

para o sistema de saúde privado e convencionado. De resto, não é 

possível diminuir de forma brutal o orçamento de Estado para a 

saúde (duplicaram os cortes propostos pela Troika) e continuar a 

oferecer cuidados de saúde com a mesma qualidade.

Os dados preliminares de um estudo realizado em 2013 pelo 

ISCTE-IUL e a Ordem dos médicos, envolvendo 3448 médicos e 

centrado na sua experiência profissional quanto à aplicação das 

medidas após a intervenção da Troika, revelam que 80% dos mé-

dicos consideram que os cortes já aplicados no financiamento do 

SNS comprometeu a qualidade e o acesso aos cuidados de saúde. 

Cerca de 50% dos médicos afirmam que os doentes faltam mais 

às consultas e apontam como principais motivos os custos relacio-

nados com as taxas moderadoras e os transportes. mais de 60% 

dos médicos referem abandono frequente de terapêuticas no SNS 

devido a incapacidade financeira invocada pelos doentes. Por outro 

lado, 65% dos médicos afirmam que existem faltas recorrentes de 

material para o exercício da profissão, e cerca de 60% consideram 

que a qualidade do SNS foi afetada pelo menor acesso a atividades 

de formação, referindo 80% terem menos tempo para orientação 

de médicos internos.

As assimetrias no acesso aos cuidados de saúde têm-se agrava-

do. O valor das taxas moderadoras e a falta de apoio nos transportes 

seriam suficientes para entender o exacerbar da situação. Mas 

uma leitura atenta do último relatório da OCDE sobre “Variações 

Geográficas nos Cuidados de Saúde” confirma o que todos sabemos: 

Portugal é dado como exemplo da má distribuição de cuidados 

médicos. E, se adicionarmos a legislação recentemente publicada 

sobre reforma hospitalar, a situação é dramática. Está previsto no 

papel o encerramento de centenas de serviços de várias especia-

lidades médicas por todo o país, destruindo o acesso a cuidados 

de saúde de proximidade. De resto, continuam a existir, de forma 

incompreensível e injusta, assimetrias regionais importantes no 

financiamento per capita que ofendem gravemente o princípio da 

equidade e a eficiência do sistema. 

Por outro lado, e contrariamente ao anunciado, o desinvesti-

mento na investigação, no desenvolvimento tecnológico e na for-

mação é alarmante. A qualidade da formação dos profissionais 

de saúde com base na existência de carreiras sólidas e estáveis é a 

pedra angular do nosso SNS. é, pois, inaceitável que o ministro da 

Saúde não tenha concretizado na prática a defesa do SNS, despre-

zando a essência da sustentabilidade do sistema: apostar forte na 

qualidade para controlar os custos de forma sustentada.

é abusivo falar em medicina personalizada e em tratar princi-

palmente pessoas, quando a implementação da política de Saúde 

seguida vai precisamente no sentido contrário. Existem cada vez 

mais barreiras entre os doentes e os médicos (e não são apenas 

informáticas), cada vez é mais escasso o tempo para a relação en-

tre médico e doente, cada vez a medicina é menos humanizada 

e personalizada, tudo no superior interesse e desígnio de obter 

números para colorir favoravelmente as manchetes dos jornais.  

E, para agravar a situação, o desgaste constante da imagem pública 

dos médicos na comunicação social atingiu uma dimensão absoluta-

mente intolerável. Parece demasiado evidente que os responsáveis 

pela saúde em Portugal tratam os doentes como números e não 

como pessoas como deveria ser. Inadmissível.

No que diz respeito à eficiência das auditorias e inspeções, já 

todos entendemos os caminhos contraditórios que muitas vezes per-

correm os meandros da atividade política centrada nas instituições 

e organizações dependentes do Ministério. Um exemplo recente é 

a questão relacionada com a morte de dois doentes no Hospital 

de Santa Cruz, em que estranhamente a inspeção realizada pela 

IGAS, e portanto pelo Estado, ignorou que as indicações clínicas 

eram contrariadas por “razões logísticas”, da responsabilidade da 

administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. A Ordem dos 

médicos documentou de forma objetiva o potencial e grave prejuízo 

decorrente dos cortes orçamentais. Um exemplo que mostra que 

não se pode confiar no Estado a inspecionar-se a si próprio. Termina 

sempre autoilibado.

No dia em que se assinala o Dia do Farmacêutico, reforço o 

elogio ao comportamento desta e das restantes classes profissionais 

do setor, que diariamente se empenham em garantir a melhor 

prestação de cuidados para a população. O meu desejo é que os 

farmacêuticos continuem a prestar um relevante e indispensável 

serviço à comunidade e que as reformas da Saúde, num futuro 

próximo, possam valorizar – e não amesquinhar – o elevadíssimo 

grau de diferenciação e competência dos nossos profissionais de 

saúde. A mudança também tem que passar por aqui.

Presente e futuro do SNS

R Miguel Guimarães

Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos

26.SET.2014
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«tomar o pulSo ao paíS» 
Barómetro do jornal de notíCias

18

19.JUL.2014

16.AGO.2014

20.SET.2014

O presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos participa, desde o passado 
mês de Julho, na rubrica “Barómetro JN – Saúde, Tomar o Pulso ao País” promovida por aquele 
órgão de informação em parceria com a produtora Farol de Ideias. Esta rubrica mensal coloca 
questões sobre a actualidade da Saúde a um conjunto de personalidades, onde se incluem, entre 
outros, o antigo ministro Paulo Mendo, e o presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de São João, António Ferreira. n
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iNterveNçõeS Na comuNicação Social
Crnom atento à agenda polítiCa 

Nos últimos meses o presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) tem 
feito diversas intervenções na comunicação social 
sobre temas relevantes em matéria de política de 
saúde. 

Em Junho, Miguel Guimarães fez vários comentá-
rios públicos sobre as demissões no Centro Hospi-
talar de São João, com destaque para a participação, 
em 20 de Junho, no Jornal 2 da RTP. Mais tarde, o 
Presidente do CRNOM acompanhou os desenvolvi-
mentos deste assunto, tendo valorizado a eficácia do 
protesto dos profissionais do Centro Hospitalar de 
São, cujas exigências acabaram por ser asseguradas 
pelo Ministério da Saúde (13 de Julho, RTP). Em 18 
de Junho, também na RTP, Miguel Guimarães foi 
porta-voz da indignação dos médicos, anunciando 
a ruptura com o Ministério da Saúde.

No final do mês de Julho, o CRNOM esteve em 
particular destaque na comunicação social após 
ter tornado público um conjunto de irregularida-
des resultantes da proposta de 
reforma hospitalar e de ter de-
nunciado atrasos preocupan-
tes nos tratamentos de fisiatria 
do Centro Hospitalar de Trás-
-os-Montes e Alto Douro (ver 
página 35). 

No mês de Agosto, o Cen-
tro Hospitalar Entre Douro 
e Vouga (CHEDV) esteve em 
destaque na comunicação so-
cial. Primeiro, em relação à 
utilização dos médicos inter-
nos em serviço de urgência, 
prontamente contestada pelo 
presidente do CRNOM em de-
clarações à RTP. Depois, sobre 
os constrangimentos verifica-
dos nas unidades de Cuidados 
Intensivos e Cuidados Inter-
médios resultantes da falta de 
profissionais, situação tam-
bém comentada por Miguel 
Guimarães na estação pública 
de televisão e no Porto Canal 
(ver páginas 12-13).

Em 7 de Agosto, o presidente 
do CRNOM foi convidado a 
fazer a revista de imprensa da 
“Manhã Informativa” da RTP 
Informação. Os temas desta-
cados pelo dirigente foram a 

auditoria do Tribunal de Contas aos Cuidados de 
Saúde Primários, as crises de liderança na Europa e 
a propagação do vírus Ébola.

A 19 de Agosto, a TVI reportou atrasos significativos 
em consultas de especialidade – mais de 400 entre 
Janeiro e Julho deste ano – e ouviu o presidente do 
CRNOM sobre a matéria. Já no dia 22 de Agosto, 
Miguel Guimarães comentou ao Porto Canal e à 
RTP o resultado do inquérito da ARS-Norte sobre 
a  polémica transferência do jovem Hugo Sarmento, 
de Chaves para Lisboa por indisponibilidade dos 
hospitais mais próximos.

O problema do combate ao vírus Ébola levou Mi-
guel Guimarães a ser ouvido pela RTP, em 14 de 
Setembro, a propósito da contratação de médicos 
em Portugal para tratamento de doentes em África. 
Em Outubro, Miguel Guimarães esteve novamente 
na RTP, na “Manhã Informativa” da RTP Informa-
ção – na rubrica “Hoje é Notícia” – para comentar 
o dispositivo de intervenção que foi preparado pela 

Direcção Geral de Saúde e apresen-
tado, em audição no Parlamento, 
pelo ministro Paulo Macedo.

Em 24 de Setembro, Miguel Gui-
marães foi também entrevistado 
pelo Porto Canal, a propósito da 
apresentação de um relatório coor-
denado por Lord Nigel Crisp para 
a Fundação Gulbenkian, que apon-
tava diversas medidas de sustenta-
bilidade para o Serviço Nacional de 
Saúde como o prolongamento da 
vida saudável, o reforço dos cuida-
dos continuados e a aposta na pre-
venção. O presidente do CRNOM 
considerou que as sugestões são 
“um bom recado” para o Ministro 
da Saúde, “a única pessoa que ainda 
deve considerar correcta” a agenda 
do Governo para o sector. 

Comentador residente do Porto 
Canal, o professor Júlio Machado 
Vaz convidou Miguel Guimarães 
a partilhar as reflexões do “Jornal 
do Norte” de 26 de Setembro. A 
conversa começou por abordar o 
impacto das novas tecnologias na 
sociedade contemporânea, esten-
dendo-se, inevitavelmente, a diver-
sos temas relativos à Saúde. n

Revista de Imprensa 
RtP infoRMaçÃo [07 aGo 2014] 

http://vimeo.com/102820732

Comentário com  
Júlio Machado Vaz 
PoRto Canal [26 set 2014] 

http://vimeo.com/107398321
texto Nelson Soares 

reveja os vídeos das 
intervenções do CrNoM na 
comunicação social através do 
código Qr ou em 
http://vimeo.com/user8955171

RTP 2 [20 JUN 2014]

RTP [13 JUL 2014]

RTP [18 JUL 2014]

TVI [19 AGO 2014]

RTP 1 [14 SET 2014]

Porto Canal [22 AGO 2014]

Porto Canal [24 SET 2014]
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O Guardião 
e o Feiticeiro

rA UmA vEz...
Era uma vez um Guar-
dião e um Feiticeiro que 
viviam numa cidade 
amistosa, rodeada de ter-
renos verdejantes e apa-
ziguantes. O Feiticeiro 
vivia num grande cas-
telo branco, imponente-
mente localizado no cen-
tro da cidade. No interior 
do castelo, este guardava 
poderosas bolas de cris-
tal, capazes de perceber 
os problemas das pes-
soas, e poções mágicas 
para curar as pessoas da 
cidade. O povo via o Fei-
ticeiro como um homem 
sábio e poderoso.
O Guardião vivia numa 
casa mesmo ao lado do 
portão de entrada do 
castelo. A sua função 
era decidir quem estava 
suficientemente doente 
para visitar o Feiticei-
ro. Contudo, também o 
Guardião era muito sábio 
e talentoso e era capaz de 
preparar poções mágicas 
para curar a maior parte 
das pessoas que lhe pe-
diam ajuda. 
À semelhança de Ho-
gwarts (escola do famoso 
Harry Potter), o Feiticei-
ro e o Guardião tinham 
andado numa escola de 
magia e tinham sido co-
legas de turma. Quando 
acabaram a escola, espe-
cializaram-se em magias 
diferentes: um escolheu 
a arte das magias po-
derosas, especializadas, 
capazes de tratar as pes-
soas muito doentes; o ou-
tro escolheu magias mais 
simples mas eficazes, que 
funcionavam na maioria 
das pessoas.
Mas nem todos os que se 

dirigiam ao castelo precisavam de ser aten-
didos pelo Feiticeiro. Havia situações em que 
as pessoas tinham problemas menos com-
plicados ou mesmo meras preocupações e o 
Guardião conseguia perceber quando é que 
estes deveriam consultar o Feiticeiro.

O DEcrETO rEAL
À medida que as pessoas iam envelhecendo, 
precisavam de recorrer mais vezes ao Feiti-

ceiro e a fila de espera para entrar no castelo 
começou a aumentar. Enquanto esperavam 
na fila, as pessoas faziam tanto barulho que 
a Rainha conseguia ouvi-las a falar e a quei-
xarem-se e, intrigada com a situação, convo-
cou o Ministro para que este lhe explicasse 
porque havia tanta confusão em frente ao 
seu castelo.
“O Feiticeiro não tem dinheiro suficiente 
para tratar todas as pessoas doentes”, justi-
ficou o Ministro.
“Como? Mas não temos dinheiro suficiente 
para comprar todas as bolas de cristal e 
poções que ele pede?”, retorquiu a Rainha. 
“Ele que trabalhe mais depressa e veja mais 
gente doente por dia! Diga-lhe para enviar 
as pessoas doentes mais cedo para casa, em 
vez de ficar à espera que as poções funcio-
nem. O Guardião pode bem tomar conta 
delas. Ele que deixe de ser preguiçoso e 
comece a trabalhar mais”.
E assim foi. O Ministro declarou as novas 
ordens reais e o Feiticeiro e o Guardião 
começaram a trabalhar mais horas por dia 
e mais dias por semana. Mas, por mais que 
o Feiticeiro e o Guardião trabalhassem, a 
fila de pessoas aumentava continuamente e 
os jardins do castelo tinham cada vez mais 
gente à espera de ser tratada. O Guardião 
começou a deparar-se com situações em 
que tinha que enviar novamente para o Fei-
ticeiro algumas pessoas que continuavam 
doentes, por não terem tomado poções sufi-
cientes para ficarem curadas. Nunca antes 
se vira tanto reboliço e azáfama às portas 
do castelo. As pessoas sentiam-se injustiça-
das por darem o seu dinheiro à Rainha para 
serem tratadas e continuarem doentes.
A Rainha, aflita com a situação, convocou 
novamente o Ministro. “Então?” perguntou, 
indignada. “Qual é o problema desta vez? Eu 
ordenei que o Feiticeiro e o Guardião traba-
lhassem mais e vissem mais gente! Porque 
razão há cada vez mais gente nos jardins do 
castelo?”
“Sua majestade, acontece que as pessoas 
ainda precisam de esperar muito para pode-
rem ser vistas pelo Feiticeiro”, explicou o 
Ministro, “e o Feiticeiro responde-lhes que 
têm que esperar pois não tem dinheiro sufi-
ciente para comprar bolas de cristal nem 
poções.”
“Muito bem,” responde a Rainha no seu tom 
de realeza, “então, a partir de agora, as pes-
soas que têm dinheiro que passem à frente 
da fila e que paguem diretamente ao Feiti-
ceiro pela magia que precisam! Assim a fila 
vai diminuir, vai haver mais dinheiro para 
pagar as bolas de cristal e as poções, e todos 
ficam felizes. E já que têm dinheiro para 
pagar ao Feiticeiro, não precisam de visitar 
o Guardião. O Feiticeiro e o Guardião têm 
andado a receber «galinhas, ovos e couves» 

Uma fábula 
nos tempos 
modernos

Hugo Rodrigues, Catarina Caldas e Diogo Dias
internos de Medicina Geral e Familiar.

Por vezes existe o estigma do “médico 
especialista” e do “médico da caixa”,  
que devem sempre ser vistos como uma 
equipa imbatível e não como rivais ou 
profissionais individuais. De facto, este 
dualismo é vital para a prestação de cuidados 
de saúde de uma forma eficiente e universal.  
Porque o Serviço de Nacional de Saúde é 
um direito à saúde de todos os cidadãos [1], 
foi reescrita a fábula ”The Gatekeeper and 
the Wizard: a fairy tale” de Nigel Mathers e 
Paul Hodgkin [2] com o objetivo de apelar à 
necessidade do trabalho de equipa e evitar 
o acesso hospitalar excessivo por parte da 
população.
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há tempo demais. Está na altura de resolver 
esta situação de uma vez por todas.”

AS bOLAS DE criSTAL cOmEçAm  
A fALhAr
A Rainha decretou e assim foi feito. O 
Ministro correu toda a aldeia a proclamar 
a decisão real: “A partir de agora as pessoas 
podem escolher! Quem pagar, não tem que 
esperar!”
As pessoas que tinham dinheiro e que se 
sentiam doentes começaram a visitar dire-
tamente o Feiticeiro. De repente, o número 
de pessoas atendidas pelo Feiticeiro aumen-
tou rapidamente, este começou a ficar cada 
vez com mais dinheiro e as pessoas que 
podiam pagar ficavam felizes. No entanto 
a fila de espera do Feiticeiro não diminuiu, 
visto que o Feiticeiro aceitava cada vez mais 
gente.
De repente, o Feiticeiro deparou-se com situ-
ações estranhas. Por vezes as suas poções 
não funcionavam... as bolas de cristal come-
çavam a dar respostas erradas... “Algo não 
está bem”, reparou o Feiticeiro, “estas bolas e 
poções devem ser de fraca qualidade.”
O Feiticeiro ligou ao Ministro e pediu-lhe 
bolas de cristal mais puras e poções mais 
poderosas. Mas nem assim conseguia resol-
ver o problema. Muitas das pessoas que o 
Feiticeiro via diziam estar muito doentes, 
mas não estavam. E cada vez se gastava 
mais dinheiro.
“Parem!”, gritava a Rainha, horrorizada com 
as contas exorbitantes que chegavam dia-
riamente. “Não percebo o que se passa! Há 
cada vez mais pessoas a serem vistas pelos 
Feiticeiro, cada vez se usam mais bolas de 
cristal e poções, mas as pessoas continuam 
doentes... Temos que agendar uma reunião 
com todos para perceber o que se passa.”
O Feiticeiro e o Guardião pediram aos seus 
aprendizes para tomarem conta dos seus 
aposentos e reuniram-se com o Ministro 
e a Rainha. Quando chegaram aos aposen-
tos reais, pairava um clima de tensão. O 
Guardião foi o primeiro a quebrar o silên-
cio, dizendo: “Eu antes conseguia perceber 
quem é que estava verdadeiramente doente 
e que precisava de ver o Feiticeiro...”
“Que disparate!” interrompe o Feiticeiro. “A 
culpa é do Ministro que só me arranja bolas 
de cristal de fraca qualidade e poções gené-
ricas!”
A Rainha e o Ministro, que já tinham ouvido 
estas queixas anteriormente, cruzaram 
um olhar tedioso e saturado. “Descubra o 
que se passa com as bolas de cristal”, orde-
nou a Rainha ao Ministro. E nesse mesmo 
momento ele foi buscar uma das bolas de 
cristal para contactar o Suporte de Poções e 
Magias Superiores (SPMS). Do outro lado da 
linha atendeu um Druida que respondeu de 

forma simples e direta: “O valor de um teste 
diagnóstico depende da prevalência da 
doença na população em que é realizado”. [3]

O GUArDiãO E O fEiTicEirO  
ExpLicAm A SUA mAGiA
Foram trocados olhares entre os quatro ele-
mentos... e passados alguns segundos de 
silêncio, o Ministro pergunta, na sua igno-
rância: “Não percebi. O que é que isto signi-
fica?”
“Isto significa que as minhas bola de cris-
tal funcionam melhor nas pessoas que têm 
uma maior probabilidade de estar doentes”, 
responde o Feiticeiro. “Se as usar em pessoas 
que não estão verdadeiramente doentes, 
corro o risco de não ter resultados corretos.”
O Ministro parecia completamente per-
dido. Confuso com a resposta, chamou um 
dos servos e pergunta: “Então imagine: este 
homem está com dores de barriga e vai ter 
com o Guardião. Como é que você o avalia?”
“Isso é fácil”, respondeu o Guardião. “Todos 
os anos eu vejo cerca de 150 pessoas com 
esse problema e examino-os a todos. No 
último ano tive 17 que estavam realmente 
doentes e encaminhei-os imediatamente 
para o Feiticeiro porque eles precisavam de 
magias poderosas para ficarem melhor.”
“É verdade”, concorda o Feiticeiro, “mas des-
ses 17 que me enviaste, apenas 7 estavam 
realmente muito doentes.”
“Exatamente”, diz o Guardião, “dessa forma, 
a probabilidade de eu ver alguém verdadei-
ramente doente é de 5% (7/150). Mas a pro-
babilidade de tu encontrares alguém muito 
doente é de 41% (7/17).” [4]
“Mas então, consegue resolve o problema 
dos restantes 95%?” pergunta o Ministro ao 
Guardião com um olhar impressionado.
“Claro!”, responde o Guardião. “A maioria 
são problemas simples e as minha poções 
conseguem facilmente curá-los. Excecional-
mente há algumas pessoas que estão muito 
doentes mas não têm queixas da barriga. 
Este ano tive uma pessoa que não tinha 
qualquer queixa e não consegui perceber 
que estava doente. Por esse motivo tenho o 
meu Seguro de Responsabilidade Civil Pro-
fissional atualizado.”
“Hmmm, acho que estou a perceber”, diz o 
Ministro. “Significa que a taxa de falso posi-
tivo do Guardião é de 59% (10/17) e a taxa 
de falso positivo do Feiticeiro é de 0%, o que 
significa que quando as bolas de cristal do 
Feiticeiro detetam uma doença, as pessoas 
estão realmente doentes. E a probabilidade 
de haver uma doença nas pessoas que o 
Feiticeiro atende é muito maior”, conclui o 
Ministro, em tom de epifania.
“Ou melhor, era! Até que o senhor Ministro 
começou a mexer no nosso sistema”, retor-
que o Guardião.

“Então é por essa razão que as bolas de cris-
tal e as poções do Feiticeiro deixaram de 
funcionar?” interrompe a Rainha.
“Hmmm, é algo mais complicado que isso”, 
explica o Guardião. “Acontece que eu sou 
melhor a perceber quem está bem e quem 
precisa de ser visto pelo Feiticeiro. Resu-
mindo, eu tenho um valor preditivo nega-
tivo muito elevado, de 99% (132/133), mas 
um valor preditivo positivo baixo de 41% 
(7/17) para perceber quem são as pessoas 
que estão muito doentes. O Feiticeiro, por 
outro lado, tem um valor preditivo negativo 
baixo, mas um valor preditivo positivo alto 
para as pessoas que estão verdadeiramente 
doentes. Ele é muito bom a decidir quem 
está muito mal, mas eu sou melhor a decidir 
quem está bem.”
Estavam todos boquiabertos com a expli-
cação do Guardião. “Dito de outra forma, eu 
vejo se as pessoas estão saudáveis e ele vê 
se as pessoas estão doentes. Juntos, fazemos 
uma dupla imbatível. Se o mandam fazer 
o meu trabalho, ele fica confuso porque as 
bolas mágicas estão preparadas para ver 
pessoas doentes, não pessoas saudáveis.
“Então o que você está a dizer é que precisa-
mos de ambos!”, exclamou o Ministro para 
o Guardião. “Para que as bolas de cristal e 
as poções mágicas do Feiticeiro funcionem 
corretamente, ele deve receber as pessoas 
que o Guardião suspeita de estarem muito 
doentes, assim como você deve ver as pes-
soas que se sentem doentes e descobrir se 
realmente o estão. Só assim o sistema pode 
funcionar de forma eficiente e a um baixo 
custo.”

E TODOS vivErAm fELizES  
pArA SEmprE?
E assim aconteceu. A simbiose entre a magia 
do Guardião e do Feiticeiro é essencial para 
cuidar corretamente as pessoas. Embora 
não seja a forma mais fácil de acesso ao Fei-
ticeiro, é a maneira mais eficiente de tratar 
as pessoas que realmente precisam de cui-
dados mágicos. Mas convencer as pessoas 
que este é o melhor sistema é difícil. Quem 
experiencia o contacto com as poderosas 
bolas de cristal e as poções mágicas dificil-
mente esquece a sua magia.
Se a Rainha deu dinheiro ao Feiticeiro e ao 
Guardião para que o sistema pudesse tratar 
todas as pessoas... bem, isso é outra história 
para ser contada mais tarde...
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impunha, de imediato decidi que se-
ria no âmbito da Medicina Interna e 
sob a sua orientação, por isso logo lhe 
pedindo a sugestão de um tema. Na 
altura, tinha surgido o conceito das 
doenças do colagénio, e ele, sempre 
a par do que era novidade, logo me 
propôs que fizesse uma revisão so-
bre esse tema ainda mal conhecido, 
aproveitando casos clínicos do Servi-
ço, fornecendo-me ainda preciosa e 
actualizada bibliografia, num tempo 
em que a pesquisa bibliográfica era 
uma tarefa morosa e ingrata, bem di-
ferente do que hoje sucede.
A propósito da sua vivacidade e do 
seu profundo saber, recordo o episó-
dio que relatei no Intróito ao Livro de 
Homenagem, editado em parceria 
com Manuela Frada, minha condis-
cípula e sua colaboradora de muitos 
anos na Clínica Médica, e que o Pro-
fessor Machado Vaz, figura grande 
da nossa Faculdade, me tinha um dia 
contado: durante um jantar, o Pro-
fessor Fernando da Fonseca, grande 
mestre da Medicina Portuguesa, refe-
riu-lhe que tendo vindo nesse dia ao 
Porto ver em conferência um doente 
internado no Hospital da Ordem do 
Carmo, tinha ficado favoravelmente 
impressionado com o jovem clínico 
que assistia o doente, pelo que con-
siderava que a Faculdade o não de-
via perder. Escusado será dizer que 
esse jovem, que tanto tinha marcado 
Fernando da Fonseca, era Cerqueira 
Magro.
Dois anos mais tarde, já também a 
exercer funções de assistente de Clí-
nica Médica, foi-me entregue uma 
das salas da enfermaria de Mulheres 
e nessa fase inicial da minha vida 
académica, não raras vezes solicitei a 
sua ajuda para os casos mais difíceis 
que se deparavam à minha pouca vi-
vência clínica, por isso uma vez mais 
tendo sido testemunha da sua argú-
cia clínica e da sua honestidade inte-
lectual quando também não era ca-
paz de discernir a situação da doente. 
Cerqueira Magro, para além da sua 
competência e conhecimento, tinha 
ainda uma grande capacidade de 
relacionamento humano e simpatia 

para com todos os que a ele recorriam, sem 
atender ao seu estrato social, qualidades im-
prescindíveis para uma prática clínica digna 
desse nome. Talvez seja pouco conhecido que 
no início da sua carreira teve consultório na 
Afurada, freguesia de Vila Nova de Gaia, jun-
to à foz do rio Douro, onde uma vez por se-
mana praticava a sua clínica. Num tempo em 
que a ponte da Arrábida não tinha sido ainda 
construída, atravessava o rio levado num pe-
queno barco a remos, nos dias tempestuosos 
deitado no fundo do barco e coberto por um 
oleado. Por tudo isso e pela dedicação que ti-

Conheci o Professor Fernando Cer-
queira Magro no já longínquo ano 
de 1953 quando iniciei o 6º ano do 
Curso. Era ele então um jovem as-
sistente de Clínica Médica, no seu 
segundo ano de funções, encarre-
gado da enfermaria de Homens, 
ainda no Hospital Geral de Santo 
António, onde a Faculdade dava as 
aulas do ciclo clínico. De tal manei-
ra me impressionou a sua vivacida-
de e a sua capacidade de transmitir 
o conhecimento das patologias dos 
doentes internados a seu cuidado, 
sempre com o maior carinho e res-
peito para com eles, que no ano se-
guinte logo me inscrevi para cum-
prir na sua enfermaria o estágio 
de Medicina instituído pela então 
designada Nova Reforma.
Durante esses três meses de vivên-
cia quotidiana, pude aprofundar a 
nossa relação e melhor apreciar a 
sua maneira de estar e de cuidar dos doen-
tes, sempre actualizado no conhecimento 
médico, a par de uma grande humanidade. 
Quanto a nós, simples alunos estagiários, 
essa passagem foi muito profícua, pois sem-
pre nos atendia, com total disponibilidade e 
afabilidade, o que tornou possível estabele-
cer entre todos um relacionamento pessoal, 
até mesmo um certo grau de camaradagem, 
criando-se assim um ambiente de trabalho 
que não mais esqueci. Compreende-se por 
isso que logo que comecei a pensar na dis-
sertação de licenciatura que a Nova Reforma 
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nha pelos seus doentes, na sua grande maio-
ria gente de uma comunidade piscatória de 
poucos recursos, era por eles adorado.
Sempre desperto para o conhecimento mé-
dico, decidiu fazer a sua dissertação de dou-
toramento sobre patologia renal, estudo ba-
seado na observação de tecido renal obtido 
por biópsia transcutânea, método que intro-
duziu no País. Com a ajuda de Daniel Serrão, 
que o iniciou na leitura e interpretação dos 
fragmentos obtidos pela biópsia, pode come-
çar a sua investigação, logo aprofundada no 
estágio que fez em Copenhaga, no serviço do 
Professor Iversen. Na sua viagem de regres-
so a Portugal foi convidado pelo Professor 
Jean Hamburger, na época figura grande da 
medicina francesa, a fazer em Paris, no Hos-
pital Necker, uma demonstração dessa nova 
técnica, que pela primeira vez aí se realizou. 
Pioneiro a nível nacional e mesmo um dos 
primeiros a nível internacional da técnica, a 
sua dissertação de doutoramento, apoiada 
no estudo de mais de quatro centenas de bi-
ópsias renais e que defendeu em 1966, cons-
tituiu um documento de valia para uma me-
lhor compreensão da patogenia das doenças 
médicas do rim, por isso mesmo tendo sido 
classificado com a elevada nota de 19 valores. 
Embora continuando a trabalhar na Clínica 
Médica, o interesse pela área da Nefrologia 
foi uma das suas paixões. Recorde-se ter 
criado em 1961 a Unidade de Hemodiálise 
no Hospital da Ordem do Carmo, instituição 
onde de resto sempre trabalhou até ao final 
da sua carreira médica. Para além de ter fun-
dado essa Unidade, a primeira no Norte do 
País, foi também, no início dos anos 70, o cria-
dor da Unidade de Rim Artificial do Hospital 
de São João, e anos mais tarde, em Janeiro de 
1977, do Serviço de Nefrologia desse Hospital, 
de que naturalmente foi o seu primeiro di-
rector. Ainda nesse domínio, o seu proverbial 
entusiasmo pelo progresso médico levou-o 
a ser um dos grandes impulsionadores do 
transplante renal no Hospital de São João, 
cujos primeiros foram realizados em 1983. 
Prestadas em 1971 as provas para professor 
extraordinário, foi-lhe entregue em Outu-
bro desse ano a regência da Clínica de Do-
enças Infecciosas e por inerência a direcção 
do Serviço, embora continuasse ligado ao 
“seu” Serviço de Clínica Médica e ao Serviço 
de Nefrologia. Mesmo não sendo um infec-
ciologista de formação, logo abraçou com 
entusiasmo essa área do conhecimento mé-
dico, pese embora o seu temor pelos agentes 
patogénicos, motivo de muitos gracejos pelo 
exagero dos seus pretensos cuidados de as-
sepsia. Voltámo-nos então a encontrar, agora 
com uma relação ainda mais íntima, já que 
ao convívio pessoal se juntavam razões de 
natureza profissional e académica pelas fun-
ções que ambos exercíamos. A vivência quo-
tidiana dos sete anos que mediaram até ao 
término da sua direcção, permitiu uma vez 
mais evidenciar a delicadeza do seu trato e as 
suas qualidades humanas, que eram apenas 
sobejamente conhecidas por mim e por um 

ou outro dos seus novos colaboradores. Tinha 
sempre em consideração as opiniões por eles 
expressas, respeitando-as mesmo se diver-
gentes das suas, e aceitando-as desde que se 
revelassem as mais certas. Este simples repa-
ro mostra uma vez mais o seu espírito aberto, 
nunca assumindo posições de um poder de 
decisão absoluto. Compreende-se, pois, que 
a saída da direcção do Serviço, ocorrida em 
1978, para então assumir as funções de direc-
tor do Serviço de Clínica Médica e a regência 
da cadeira, serviço onde aliás tinha iniciado 
a sua carreira hospitalar e académica e a que 
sempre esteve intimamente ligado, foi por 
todos nós bem sentida, já que era o fechar de 
um ciclo de frutuosa actividade do Serviço de 
Doenças Infecciosas, que lhe permitiu crescer 
e afirmar-se como área hospitalar de prestí-
gio a nível nacional. Se mais não fora, basta-
ria recordar que foi sob a sua direcção que o 
Serviço enfrentou com reconhecido êxito as 
terríveis epidemias de cólera que no verão 
dos anos de 74 e 75 assolaram particularmen-
te o norte do País, muitas vezes sendo neces-
sário improvisar soluções para tratar com su-
cesso o mais de um milhar e meio de doentes 
que então foram nele hospitalizados. 
Outra das áreas de que Cerqueira Magro foi 
também precursor foi a da Geriatria, campo 
cujo interesse era então pouco reconhecido 
pelos seus pares. Juntamente com o Dr. José 
Reis Júnior e com o saudoso Nuno Grande, 
desde cedo pugnou pela concretização dessa 
área, prevendo com visão o progressivo en-
velhecimento da população e os consequen-
tes aspectos particulares que os cuidados 
de saúde teriam de enfrentar. Gorada a sua 
tentativa de criar uma Unidade de Geriatria 
no Hospital de São João, não desistiu de lutar 
por essa nova área que surgia. A criação das 
Jornadas de Geriatria, a nível local e mais tar-
de a nível nacional, anualmente repetidas, foi 
outra das suas iniciativas que com sucesso 
concretizou, em íntima ligação ao Serviço de 
Clínica Médica. A atribuição, em 1992, do Pré-
mio Verdades de Faria, concedido pela Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa pelo seu labor 
em prol dos cuidados geriátricos, constituiu o 
reconhecimento público por todo esse traba-
lho, cuja relevância é hoje indiscutível.
Uma última faceta da sua profícua activida-
de foi ainda o seu empenhamento em favor 
da importância médica e social do termalis-
mo. Director clínico das Termas de Melgaço 
durante mais de quinze anos, e a partir de 
1978 director clínico das Termas de Vidago, 
sempre procurou investigar os possíveis me-
canismos de acção da crenoterapia e do seu 
benefício.
Cerqueira Magro foi o último professor de 
Clínica Médica e o último director do histó-
rico Serviço de Clínica Médica, já que na ter-
minologia hospitalar a denominação passou 
a ser a de Medicina I, denominação também 
alterada no Plano de Estudos da Faculdade, 
mas pode afirmar-se que honrou bem as fi-
guras grandes da Medicina portuguesa que 
nessas funções o precederam, desde Tiago 

de Almeida e Rocha Pereira, de que fui ainda 
aluno, até Ferraz Júnior, de quem também 
tive o privilégio de ser assistente. Atravessan-
do quase todo o século passado, a Clínica Mé-
dica foi na sua época uma escola de prestígio 
reconhecido por ensinar os alunos a “saber 
ver e ouvir” os seus futuros doentes.
Após a sua jubilação em 1991, Cerqueira Ma-
gro continuou com a sua actividade clínica 
durante quase duas décadas, para além de 
organizar ou participar em congressos e reu-
niões médicas numa proveitosa actividade, 
sempre entendendo o papel fulcral que a 
Medicina Interna devia assumir como do-
mínio médico, lutando sempre contra a sua 
fragmentação em múltiplas especialidades 
em que a visão global do homem doente se 
esbate. Compreendia a diferenciação do co-
nhecimento médico, mas integrado no todo. 
Foi ainda com esse objectivo que participou 
na reactivação da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna, então em grave crise de 
desenvolvimento, tendo sido depois seu pre-
sidente. 
Naturalmente que não posso esquecer as 
palavras amigas e sentidas que escreveu no 
Livro de Homenagem que me foi dedicado 
aquando da minha jubilação, bem como o 
facto de no dia em que dei a minha última 
aula, manhã cedo e despida de qualquer ceri-
mónia, ter a surpresa de o ver entrar na sala, 
com António Sarmento, para me saudar. Pe-
quenas coisas, mas grandes no seu significa-
do e que revelam bem a sua maneira de estar 
e a sua postura de sempre.
A terminar, uma breve referência ao “seu” 
Seixoso, sitio idílico onde se refugiava nas 
férias e sempre que podia desfrutar de um 
curto repouso no seu labor quotidiano, re-
cordando as memórias de uma infância aí 
passada. Mas mesmo aí, todos os fins de tar-
de eram reservados ao atendimento de uma 
multidão de gente das redondezas que se 
apinhava para o consultar e ouvir o seu pa-
recer. E enquanto pôde, de todos cuidou com 
carinho e generosidade.
Muitas vezes a minha imaginação levava-
-me a pensar se a água da Fonte Juvêncio, aí 
existente e que ele tanto apreciava, não seria 
a razão do seu espírito vivo e jovial, e da sua 
paixão por esse local.
Recolhido nos últimos dois anos ao seu lar, 
rodeado pelo amor e carinho de sua Mulher, 
D. Maria Teresa, sua companheira de mais de 
meio século, e de seus filhos, foi progressiva-
mente perdendo a sua juventude de espírito, 
embora continuasse sempre interessado em 
saber o que se ia passando. Para quem com 
ele tinha convivido e bem o conhecia, era o 
final de uma longa caminhada que se apro-
ximava. 
A memória e o exemplo da sua frutuosa vida, 
finda em 17 de Janeiro do corrente ano, não 
devem ser esquecidas no contexto da prática 
e do ensino médico em Portugal no último 
meio século. Assim, este singelo texto possa 
para isso contribuir. n



Rui nunes
Professor Catedrático. 
Faculdade de Medicina 
da Universidade do 
Porto

C
ri

o
ét

ic
a i – introdução

A suspensão criogénica, ou criónica, permite 
em abstrato que uma pessoa seja criopreser-
vada no final da sua vida para ressuscitação 
posterior. No estado atual da tecnologia tra-
ta-se apenas da preservação de cadáveres, 
ainda que por tempo indeterminado, mas 
estima-se que pessoas em estado terminal 
possam também ser alvo de criopreservação 
a temperaturas muito baixas. Esta hipótese 
parte do pressuposto de que as estruturas 
cerebrais responsáveis pela memória e pela 
personalidade podem persistir mesmo em 
estado de morte cerebral. 

O objetivo central da suspensão criogénica 
é, então, o de permitir a inferência destas 
caraterísticas pessoais num futuro mais ou 
menos distante. Porém, tratando-se já hoje 
de uma realidade, a criogenia evoca ques-

Parecer sobre a 
Suspensão Criogénica 
de Pessoas Humanas

tões éticas prementes que importa analisar. 
Desde logo, e também, pelas inultrapassá-
veis consequências jurídicas para o próprio, 
para a família e para a sociedade.  

Nos países em que se encontra implementa-
da, como nos Estados Unidos da América, a 
criopreservação aplica-se quando a pessoa é 
declarada legalmente morta, nomeadamen-
te quando se encontra em estado de morte 
cerebral (morte do tronco cerebral)1. Neste 
país a suspensão criogénica só é permiti-
da nestas circunstâncias; caso contrário a 
sua utilização é considerada uma forma de 
assistência ao suicídio. Porém, a previsível 
evolução da tecnologia irá permitir a crioge-
nia de pessoas em estado de vida pelo que 
surgirá seguramente uma intensa pressão 
social para permitir a sua utilização nestas 
circunstâncias. 

Também em Portugal já se iniciou a oferta 
destes serviços ainda que o armazenamento 
físico possa ocorrer dentro ou fora do nos-
so país2. Pelo que importa proceder a uma 
profunda reflexão ética e jurídica de modo 
a que seja possível implementar políticas 
públicas adequadas à utilização desta nova 
tecnologia.  

1  após a declaração do óbito inicia-se um complexo procedimen-
to médico-cirúrgico colocando-se o cadáver em gelo e injetando 
anticoagulantes. Este é ligado a uma máquina de perfusão que 
substitui o sangue por uma solução química que impede a forma-
ção de cristais de gelo. o processo de perfusão injeta gradualmente 
uma solução crioprotetora sendo a temperatura corporal contro-
lada digitalmente e indexada à concentração de crioprotetor. a 
monitorização do índice refratário da solução crioprotetora verifica 
se a concentração é suficiente para a “vitrificação” (arrefecimento 
profundo/solidificação sem congelamento). Posteriormente o ca-
dáver é colocado num contentor de alumínio imerso em nitrogénio 
líquido a -196° C.
2  Ver artigo de Joana Capucho no diário de Notícias (01/09/2014) 
“Portugueses querem congelar o corpo para ressuscitar”.  
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vir a ser ressuscitada após a suspensão crio-
génica são os próprios conceitos de vida e de 
morte que poderão ter que ser reequaciona-
dos. Mais ainda, ao sugerir-se que a criónica 
permitirá recuperar os elementos essenciais 
da personalidade e da memória não se pode 
esquecer a dimensão afetiva da personali-
dade, ou seja aquilo a que se convencionou 
chamar de “inteligência emocional”. Note-se 
que a reversão pós-suspensão origina a pos-
sibilidade de um prolongamento indefinido 
da vida (o que não equivale necessariamen-
te à imortalidade) com implicações devasta-
doras para o reconhecimento ulterior da sua 
personalidade jurídica. Em síntese, mesmo 
após a pessoa ter sido declarada médica e 
legalmente morta, em estado de suspensão a 
pessoa estaria viva ou morta?  

 3. 
Respeito pela autonomia e consentimento: 
O conceito de autonomia associa-se ao ide-
al de que cada ser humano deve ser verda-
deiramente livre, dispondo das condições 
mínimas para se autorrealizar. Esta autono-
mia pode não se limitar ao caso index mas 
estender-se a outros elementos da famí-
lia – autonomia familiar. No que respeita à 
suspensão criogénica o consentimento deve 
ser rigorosamente informado e a pessoa que 
efetuar esta escolha deve ficar plenamente 
esclarecida dos limites e alcance desta tec-
nologia. Pelo que se deduz que só é equacio-
nável a criogenia quando a decisão é toma-
da em vida por uma pessoa adulta, capaz e 
competente, sem qualquer tipo de condição 
ou distúrbio mental que afete o seu julga-
mento. Sendo muito mais discutível a sua 
implementação em crianças quando estas 
não se encontrem em condições de prestar 
um consentimento válido e eficaz. Também 
seria questionável a elaboração de um Tes-
tamento Vital5 no qual estivesse previsto a 
suspensão criogénica, dado que a vontade 
previamente manifestada, e expressa numa 
Diretiva Antecipada de Vontade6 aplica-se 
geralmente durante a fase terminal da vida 
e não após a morte da pessoa. Mais ainda, 
implicaria necessariamente uma interven-
ção de terceiros e não apenas a suspensão 
ou abstenção de tratamentos. Ou seja, será 
que é possível obter um consentimento ver-
dadeiramente informado e esclarecido para 
a suspensão criogénica, livre de qualquer in-
fluência manipulativa ou mesmo de publici-
dade enganosa?

 4. 
Eutanásia prematura: A eutanásia (ativa 
voluntária) não está legalizada em Portugal, 
no Brasil nem na maioria dos países civili-
zados. Nem a eutanásia nem outras formas 
de morte medicamente assistida tal como o 

5  Nunes r: testamento vital, almedina, Coimbra, 2011. 
6  Burlá C, rego G, Nunes r: alzheimer, dementia and the living 
will: a proposal. Medicine, Healthcare and Philosophy (2014) doi 
10.1007/s11019-014-9559-8.

suicídio assistido. Porém, está legalizada em 
países europeus como a Holanda e a Bélgica 
(mesmo em crianças). Dada a especial vul-
nerabilidade dos doentes terminais trata-se 
de uma possibilidade real a sugestão deste 
tipo de prática, ou por outro lado, uma maior 
complacência face à utilização de meios que 
antecipam o momento da morte. Daí que as 
guidelines sobre suspensão ou abstenção de 
tratamento em doentes terminais7 devem 
ser claras e inequívocas no sentido de ga-
rantir que todas as intervenções decorrem 
de acordo com as leges artis respeitando a 
vontade livre do paciente. Mas pode ques-
tionar-se se a simples hipótese de suspensão 
criogénica não poderia originar um condicio-
namento da vontade de tal magnitude que 
originasse a prática da eutanásia prematura 
ou de outras formas de assistência médica ao 
suicídio?

 5. 
Relações interpessoais e intrafamiliares: A 
manutenção em estado de criopreservação 
por tempo indeterminado origina necessa-
riamente uma dissociação entre o projeto 
existencial da pessoa e a sua família e res-
tante sociedade. De facto o ser humano não 
existe sozinho mas desenvolve a sua perso-
nalidade em alteridade com o outro e em re-
lação com os demais membros da sociedade 
(sejam mais ou menos próximos). Trata-se 
de uma evidência lógica que a suspensão 
criogénica durante anos ou décadas causa-
rá uma enorme fratura relacional dado que, 
na hipótese de a pessoa ser ressuscitada, as 
relações afetivas ficariam particularmente 
perturbadas. Originando, provavelmente, 
por parte da pessoa criopreservada senti-
mentos de solidão, isolamento e alheamen-
to familiar e cultural. E, por parte da família 
e sociedade, a estranha sensação de receber 
alguém com uma determinada história e 
identidade mas completamente desenraiza-
da do mundo atual. Será que a utilização da 
suspensão criogénica e a ressuscitação, anos 
ou décadas mais tarde, não poderia originar 
uma dissociação geracional irreversível com 
um alheamento substancial por parte da 
família e outros membros do círculo de rela-
ções? 

 6. 
Direito de sucessão e cadeia de custódia: 
Trata-se de uma questão ética e jurídica da 
maior relevância determinar, entre outros 
aspetos, qual a situação patrimonial da pes-
soa criopreservada em termos de direito 
de sucessão. De facto, também a este nível 
é essencial uma clara definição do conceito 
de morte, no plano médico e legal, para que 
possam ser acionados os mecanismos exis-
tentes referentes aos direitos de herança. 
Mais ainda, não é claro a quem compete a 

7  Nunes r: Proposta sobre suspensão e abstenção de tratamento 
em doentes terminais. revista Bioética 17 n. º 1; 2009: 29-39.

ii – enquadramento Ético
A utilização da criónica deve merecer uma 
avaliação crítica no quadro dos valores mais 
representativos da nossa sociedade. Especi-
ficamente importa perceber de que modo 
é que a suspensão criogénica colide com a 
visão mais consensual de vida e de vida hu-
mana. É precisamente sobre esta temática 
que se debruça o presente parecer onde os 
conceitos de vida, vida humana, ser huma-
no e pessoa são abordados na interface com 
uma dimensão mais global do fenómeno 
vital3.

Neste contexto irão elencar-se algumas ques-
tões éticas, com profundas repercussões jurí-
dico-sociais no âmbito da suspensão criogéni-
ca e que podem ser assim sintetizadas:   

 1. 
Dignidade humana e identidade pessoal: 
A dignidade da pessoa humana é o referen-
cial ético nuclear da sociedade democrática 
e plural. Só a pessoa é sujeito portador de 
dignidade. Porém, na medicina, é usual uma 
abordagem mais alargada deste conceito 
entendendo-se que está sob a esfera prote-
tora da dignidade humana o corpo humano, 
partes deles (diferentes órgãos), o genoma 
(que é mesmo considerado património co-
mum da humanidade) ou mesmo o cadáver 
humano4. A questão central é, então, se a 
dignidade humana e mesmo a identidade 
pessoal são afetadas pela criogenia; isto é, 
mesmo obtido o consentimento da pessoa 
importa determinar se a suspensão criogé-
nica afeta ou não a perceção geral de digni-
dade e de identidade. De facto, não existem 
estudos de Medicina Baseada na Evidência 
que determinem se é possível manter as ca-
raterísticas essenciais da personalidade – no 
plano cognitivo, emocional ou mesmo moral 
– após reversão da suspensão criogénica. A 
identidade pessoal, sendo o produto entre a 
identidade genética e a identidade espiritual, 
ficaria ou não afetada pela suspensão vital 
por tempo indeterminado? Ou seja, tratar-se-
-ia da mesma pessoa ou de pessoa diferente 
após a ressuscitação?

 2. 
Conceito de vida e de morte: Vida e vida 
humana são conceitos de difícil definição. 
Porém, a opinião mais consensual é a de 
que “vida humana” corresponde à vida de 
uma pessoa humana. E a morte correspon-
de ao fim da vida pela paragem irreversível 
de funcionamento do tronco cerebral. O que 
implica que se a pessoa está em estado de 
morte cerebral (morte do tronco cerebral) e 
existe a possibilidade, ainda que remota, de 

3  Nunes r: Gene-Ética, almedina, Coimbra, 2013.
4  o cadáver, não sendo pessoa, deve ser respeitado em homena-
gem à pessoa que foi. Em geral permite-se que a pessoa durante a 
sua vida disponha sobre o que irá acontecer ao seu corpo depois da 
morte, por exemplo a utilização do cadáver para fins de investiga-
ção ou de ensino médico. o mesmo argumento poderá ser utiliza-
do a propósito da criónica.
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Ciclo de Conferências 2014/2015

Bioética 
Uma Ponte para  
o Futuro
Unidade Curricular de Bioética e Deontologia 
Médica, do Mestrado Integrado em Medicina 
(MIMED) da FMUP, promove este ano letivo um 
Ciclo de Conferências sob o título “Bioética: Uma 
Ponte para o Futuro”.
A iniciativa, que é aberta a toda a comunidade 
académica da U. Porto e aos profissionais do Cen-
tro Hospitalar de São João, “pretende sensibilizar 
a comunidade académica e a sociedade em ge-
ral para alguns dos problemas éticos mais can-
dentes da medicina, da biologia e da genética”, 
explica Rui Nunes, diretor do Departamento de 
Ciências Sociais e da Saúde da FMUP e promotor 
da iniciativa. 
“Com a colaboração de especialistas portugue-
ses e brasileiros de bioética e de biodireito pre-
tende-se, também, incentivar a criação de uma 
perspetiva luso-brasileira neste domínio com 
vista à geração de sinergias e de legislação com 
referências éticas semelhantes”, acrescenta o 
professor universitário. 

As sessões realizam-se no Auditório do CIM / 
FMUP pelas 18 horas. A entrada é livre. 
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tutela do cadáver mantido em suspensão 
criogénica durante anos ou décadas. As-
sumindo que se trata de um contrato com 
valor jurídico a empresa contraente não 
será nunca “proprietária” do cadáver crio-
suspenso mas, sim, sua gestora no quadro 
de um negócio jurídico bem definido. Em 
todo o caso fica por determinar como se pro-
cessa a cadeia de custódia do cadáver assim 
que seja putativamente ressuscitado, quem 
se responsabiliza por ele a todos os títulos, 
nomeadamente face à provisão de cuidados 
de saúde que serão obviamente necessários. 
Como é que a legislação irá resolver esta dis-
puta entre os direitos da pessoa criopreserva-
da e os direitos dos familiares diretos abran-
gidos pelo direito de sucessão em relação ao 
património familiar?

 7. 
Equidade no acesso e custos do procedi-
mento: Os custos de acesso a esta tecnolo-
gia, e da respetiva manutenção, devem ficar, 
a priori, a cargo da responsabilidade de cada 
pessoa que expresse este desejo. Tratando-
-se de uma tecnologia que rondará pelo me-
nos 150.000 euros por pessoa facilmente se 
deduz que se irá originar uma iniquidade no 
acesso dado que a maioria das pessoas não 
dispõe de recursos para fazer face a este en-
cargo. Apesar disso, não parece existir uma 
objeção ética suficientemente válida para 
impedir a sua prática na perspetiva da justi-
ça distributiva. Porém, uma análise rigorosa 
implica que se considerem todos os custos 
do procedimento; os custos iniciais de pre-
paração e armazenamento, os custos subse-
quentes de ressuscitação, os gastos com os 
tratamentos necessários para restabelecer 
a saúde para níveis adequados de desempe-
nho físico, psicológico e social, e mesmo os 
custos de natureza ambiental (se o procedi-
mento for generalizado no futuro a largas 
camadas populacionais). Se é verdade que 
todos os cidadãos têm o direito à proteção 
da saúde e o dever de a defender e promover, 
dado o custo da criónica importa estabelecer 
critérios claros, transparentes e democráti-
cos de priorização na saúde8. Como será pos-
sível garantir a justiça e a equidade no acesso 
à suspensão criogénica e aos benefícios de-
correntes desta tecnologia? 

 8. 
Liberdade intelectual e de investigação: A 
democracia e a sociedade plural dependem 
da liberdade intelectual em articulação 
com o comportamento responsável de pes-
soas e instituições. Desde que respeite os 
direitos humanos e a proteção do ambien-
te, a investigação deve ser considerada não 
apenas como uma prerrogativa individual, 
mas, também, como uma mais-valia no 
plano social e as políticas públicas devem 

8  Nunes r, rego G: Priority setting in health care: a complementa-
ry approach, Health Care analysis 22; 2014: 292-303.

promover o espírito criativo dos cientistas e 
investigadores9. No caso em apreço, e como 
norma geral, devem prevalecer sempre os 
interesses da pessoa sobre os interesses da 
ciência. Na criónica deve ser realçado o pri-
mado do ser humano, e da sua dignidade, 
como fundamento da ética em investigação, 
dado que é fácil explorar a especial vulnera-
bilidade da pessoa em fase terminal e indu-
zi-la a participar em procedimentos que são 
ainda, em larga media, experimentais. Pelo 
que se pode interrogar de que modo é que se 
garante e materializa o valor intrínseco não-
-instrumental da pessoa humana no âmbito 
da investigação em criónica; e de que modo 
se pode assegurar que as empresas comer-
ciais envolvidas nesta prática adotam uma 
atitude ética e socialmente responsável (res-
ponsible stewardship).  

iii – recomendações
Face às questões éticas enunciadas e às ine-
vitáveis consequências no plano jurídico 
recomenda-se que: 

a) Se continue a aprofundar o estudo e 
avaliação das questões éticas suscita-
das pela suspensão criogénica, nomea-
damente face aos avanços tecnológicos 
sistematicamente verificados. 

b) Sendo a garantia de qualidade um pré-
-requisito técnico, esta tecnologia deve 
apenas ter lugar em laboratórios que 
pautem a sua atividade por princípios 
técnicos e éticos bem estabelecidos. De-
signadamente através da certificação ou 
da acreditação pelas autoridades com-
petentes nesta matéria. 

c) A Ordem dos Médicos estabeleça nor-
mas técnicas e regras deontológicas 
bem definidas para o exercício profissio-
nal neste domínio. 

d) As autoridades de saúde, nomeadamen-
te a Direção-Geral da Saúde e a Entidade 
Reguladora da Saúde, determinem cla-
ramente em que condições é que esta 
prática pode ou não ser implementada 
em Portugal face aos constrangimentos 
que necessariamente existem na sua 
aplicação.

e) No plano legislativo se proceda à con-
formidade da aplicação desta tecnologia 
com o conceito de morte cerebral e sua 
relação com os inalienáveis direitos que 
os cidadãos devem poder usufruir num 
Estado de Direito.

f) Se implemente uma moratória em Por-
tugal sobre a suspensão criogénica de 
pessoas humanas até ser aprovada uma 
lei específica que enquadre a sua utiliza-
ção. n

9  Para se conseguir uma regulação adequada da investigação 
em seres humanos pode estar em causa o princípio da “regulação 
parcimoniosa”, ou seja a necessidade de controlo apropriado para 
que, por um lado, não existam constrangimentos desnecessários 
à investigação científica e, por outro, sejam prevenidos abusos e 
desvios com a aplicação das novas tecnologias. 



O American College of Chest Physicians enviou 
recentemente aos sócios desta Associação 

uma carta pedindo a aceitação e divulgação de um texto, 
contendo um compromisso que constitui uma espécie 
de aditamento ao Juramento Hipo-
crático adaptado aos dias de hoje e 
que se pretende seja assumido por 
todos os elementos da classe médi-
ca. Este texto transcreve-se aqui na 
sua versão original e tradução em 
português, em que se procurou con-
servar, dentro do possível, o espírito 
do documento original.
O Compromisso de prestação de 
cuidados médicos centrados no 
doente foi apresentado na Assem-
bleia Geral do “Chest” 2003 e As-
sembleia Científica Internacional 
do American College of Chest Phy-
sicians. Com base neste documento 
propõe-se criar uma instituição que 
pretende usar este compromisso 
como base de trabalho para uma 
iniciativa especificamente concebida para desenvolver 
modelos interdisciplinares de cuidados de saúde cen-
trados no doente, com vista a serem adoptados nos hos-
pitais ou outras instituições que prestam cuidados de 
saúde, e, igualmente, integrar programas de formação 
de âmbito nacional.
O texto, como poderá verificar-se pela sua leitura, centra 
no doente toda a prestação de cuidados de saúde, des-
tacando, muito especificamente, a qualidade e eficácia 
que estes cuidados devem ter, englobando, com especial 
atenção, os seus familiares.
As falhas muito frequentes no atendimento do doente, 
mais do que no seu tratamento, que se verificam nas 
nossas instituições de saúde, poderão ser corrigidas com 
um grande esforço individual de mentalização e por 
acções eficazes de formação. Além do mais, este docu-
mento tem, também, a meu ver, o máximo de acuidade 
e oportunidade nos tempos actuais, em que se deve pro-
curar o lícito combate ao desperdício e a rentabilização 
dos Sistemas de Saúde não colidam com a qualidade de 
cuidados prestados ao doente. Este tipo de iniciativas po-
derá, eventualmente, aumentar os gastos com a Saúde. 
Sabe-se, no entanto, que o custo social da Saúde não se 

Compromisso de Cuidados 
Médicos Centrados no Doente
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Reprodução integral do artigo da autoria do Dr. Paes Cardoso, publicado na Revista 
da Ordem dos Médicos, em Outubro de 2004.

Foi-me sugerido pelo Sr. Dr. Miguel Guimarães, Presi-
dente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, uma segunda publicação deste texto, ideia 
que muito me agradou, visto que o tema não perdeu 
nem perderá a sua actualidade, no âmbito das circuns-
tâncias actuais da Medicina em Portugal e no mundo.
Paes Cardoso - 2014

deve equiparar a um prejuízo e que se impõe uma visão 
mais ampla do conceito clássico de lucro.
Um Sistema de Saúde, embora com alguma especificidade, 
não pode ignorar os dois requisitos base de qualquer bom 
sistema e que são a Universalidade e a Eficácia, de certo 
modo incompatíveis com uma visão clássica de lucro.
De igual modo, esse Sistema não deverá alhear-se de um 
conceito empresarial moderno, o C.R.M. (Customer Rela-
tionship Management), visto que o doente tem que ser 
considerado como um “cliente” do Serviço Nacional de 
Saúde, e que assim justifica, não só que todas as atenções 
sejam centradas nele, como que sejam motivo de privilé-
gio para quem os trata.
Subscrevo as palavras de Richard S. Irvin no seu discur-
so inaugural da sua presidência do American College of 
Chest Physicians em 26 de Outubro de 2003. “Para mim, os 
cuidados médicos centrados no doente podem facilmen-
te ser definidos: penso que são os cuidados que queremos 
que as nossas famílias recebam sempre. Contudo isto não 
significa que sejam os cuidados que nós queremos apenas 
para as nossas famílias, mas sim os que queremos que to-
dos os nossos doentes recebam.”  

Porto, 31/08/2004 n

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS
COMPROMISSO DE CUIDADOS MÉDICOS CENTRADOS NO DOENTE 

Esforçar-me-ei por prestar cuidados médicos centrados no doente, onde e 
sempre me seja concedido o privilégio de ter doentes a meu cargo. Esforçar-
-me-ei, também, para assegurar que todos os sistemas de saúde em que me 
integro tenham uma actuação centrada no doente. Os cuidados administrados 
aos doentes são compassivos, sensíveis às suas necessidades específicas diárias, 
bem como às dos seus familiares, e apoiados pela melhor evidência médica dis-
ponível. São interdisciplinares, seguros e monitorizados. Para assegurar no meu 
ambiente profissional cuidados médicos centrados no doente, estou disposto 
a aceitar com convicção os princípios de formação permanente e da melhoria 
contínua da qualidade.

Assinatura

27Artigo



Apesar de estarmos a viver uma fase de mu-
dança social que implica uma séria reestru-
turação de Serviços e das Instituições, a vida 
humana tem de continuar a ser respeitada.

A defesa da vida passa pela necessidade de manter os 
apoios preconizados, que foram criados com objetivos 
bem definidos, no que se refere ao princípio básico de 
manter a sustentabilidade da dignidade humana.
Estas regras elementares de que depende a valorização 
da vida não podem de forma alguma ser destruídas por 
razões economicistas e exclusivamente baseadas em 
fórmulas matemáticas, onde as pessoas são substituídas 
por números.
Somos confrontados com um maior número de casos 
de pessoas que necessitam de apoio de terceira pessoa, 
devido ao seu elevado grau de dependência e a um cres-
cimento populacional de idosos que residem sozinhos 
ou têm como cuidador um outro idoso, que também ne-
cessita de ajuda.
Esta situação, já de si constrangedora, tem sido agravada 
pela falta de resposta e de investimento social adequa-
do à realidade que estamos a viver, sendo 
desajustada para responder às inúmeras 
solicitações que surgem diariamente. Este 
facto tem sido gerado pelas restrições e pela 
precariedade económica que vivenciamos 
atualmente.
Se é certo que esta realidade é inevitável, 
devemos pelo menos investir num projeto 
que consiga responder à satisfação das ne-
cessidades básicas e seja o suporte social 
para colmatar este grave problema, que nos 
assusta por desencadear ainda mais a vul-
nerabilidade e abalar a resistência e sobre-
vivência humana.
Algumas medidas devem ser consideradas 
como uma prioridade para a manutenção 
de uma qualidade de vida com padrões 
adaptados e rigorosos, que não prejudi-
quem sobretudo quem já se encontra carenciado e sem 
autonomia para resistir a tantas agressões (físicas, psi-
cológicas e sociais).
O facto de a família ser um suporte insubstituível de co-
esão e apoio inquestionável leva a termos de preservar a 
vida das pessoas que não têm família ou foram simples-
mente abandonados ou excluídos dela. Esta vivência 
da perda é uma realidade cada vez maior na população 
portuguesa, e o estado social não pode matar a esperan-
ça destas pessoas, nem omitir ou simplesmente ignorar 
este drama social.
Por outro lado, não se pode pretender que estas novas 
exigências estejam explicitamente tratadas por medi-
das legislativas, muitas vezes insuficientes, pouco reco-
nhecidas e incompreendidas pela população em geral.
A dimensão moral da liberdade e da racionalidade leva-
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-nos a reconhecer que teorias filosóficas não sustentam a 
autonomia nem a riqueza humana.
Tudo aponta para a necessidade de fazer uma análise 
detalhada da realidade em que vivemos e que a mensa-
gem daí resultante seja autêntica, que ultrapasse a mera 
promessa de uma boa intenção. Mais grave será ainda se 
as medidas adotadas não preservarem a vida e a conside-
rem como um castigo ou um pecado.
Todos sabemos que os fins não justificam os meios e 
mesmo que as medidas sejam boas é preciso traçar o ca-
minho com um conteúdo de intenções onde a verdade 
tem que substituir a mentira, onde a solidariedade hu-
mana exclua o egoísmo, em que o rumo a seguir passará 
pela obrigatoriedade de entender o valor do ser humano 
e humanizar a medicina.
A problemática moral do racionamento da medicina não 
pode servir de árbitro e condicionar as fontes da vida 
humana e muito menos servir como administrador dos 
desígnios estabelecidos por critérios políticos, onde o ho-
mem fica privado do domínio do seu próprio corpo.
Assim, à luz de uma cultura generosamente orientada 

para servir a vida, não podem existir 
impossibilidades ou limitações que co-
loquem em causa a confiança e a espe-
rança de manutenção da vida.
Ninguém pode ser indiferente ou insen-
sível perante alguém que está indefeso, 
diminuído física ou psicologicamente, 
ou porque é deficiente ou idoso fica pri-
vado dos valores comuns da dignidade 
humana e dos direitos do próprio ho-
mem. Viver em democracia é reconhecer 
o poder público como um bem comum, 
titular do reconhecimento e da tutela 
jurídica dos direitos humanos.
Por outro lado, a manutenção de carros 
de luxo, de ostentação de riqueza, numa 
sociedade onde as necessidades básicas 
dos cidadãos estão em risco, transforma-

-se numa violação dos direitos democráticos.
Será esta uma visão pessimista da nossa realidade so-
cial? Ou será que a nossa existência tem obrigatoriamen-
te de ser regida pela violência fatal e inevitável de uma 
sociedade e de uma história da humanidade condenada 
a uma insociabilidade e a uma cultura de vida não expec-
tável, onde o nocivo impera sobre a opção da ética e sobre 
o verdadeiro crescimento natural do ser humano?
Será que estamos mesmo no fim de um ciclo democrá-
tico e de uma inversão dos valores, onde a corrupção e 
a mentira escravizam a liberdade, e precisamos de um 
profeta, que transforme e ignore o materialismo vigente 
e passe a dar sentido à vida?
Será que a Europa vai continuar a ser uma sociedade 
multicultural, onde cada País vai ter direito à sua identi-
dade cultural e religiosa? n

VIVER EM DEMOCRACIA 
É RECONHECER O PODER 
PúBLICO COMO UM BEM 
COMUM, TITULAR DO 
RECONHECIMENTO E DA 
TUTELA JURíDICA DOS 
DIREITOS HUMANOS

27
 Se

te
m

br
o

 20
14



1.ª DISTINÇÃO DE MÉRITO EM GESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

A Competência de Gestão dos Serviços de Saúde da 
Ordem dos Médicos foi criada em 2004. Num 
ambiente de enorme exigência e rigor, a necessidade 
dos serviços de saúde possuírem profissionais com 
capacidades, conhecimentos e experiência na gestão 
da saúde é extremamente relevante, implicando a 
existência de médicos com formação específica.
A actual Direcção da Competência, num vasto 
programa de acção, possui um conjunto de iniciativas 
que visam sublinhar esta área da medicina, 
nomeadamente a formação, a divulgação de boas 
práticas, o reconhecimento de cursos académicos que 
confiram as bases estratégicas neste domínio, a 
identificação dos Colegas que reúnem as condições 
para possuírem o título, para além de promover a 
discussão de questões como a liderança e gestão nos 
serviços de saúde.
Neste âmbito, uma das iniciativas que promovemos 
foi a criação de um prémio anual, com a primeira 
edição em 2014, que visa reconhecer um Médico que 
se tenha distinguido na área de gestão em saúde, 
tentando desta forma evidenciar o impacto da 
direcção efectuada por médicos e sensibilizar outros 
Colegas a seguir este exemplo.

22 de Novembro
18 horas 

Centro de Cultura e Congressos
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos

organização: direcção da competência em gestão dos serviços de saúde da om | secção regional norte da om 
Rua Delfim Maia, 405 · 4200 Porto • Tel 225070100 • Fax 225502547 • email: secretaria@nortemedico.pt

Boas-vindas
Dr. Miguel Guimarães

Presidente da Secção Regional do Norte da OM 

Apresentação do evento
Dr. José Pedro Moreira da Silva

Coordenador Nacional da Competência em Gestão dos 
Serviços de Saúde da OM

Breve introdução 
Prof. Adalberto Campos Fernandes

«Health system in transition: 
challenges and opportunities»

Lord Nigel Crisp
Apresentação sumária do homenageado

Dra. Fátima Carvalho 
Coordenador do Norte da Competência em Gestão dos 

Serviços de Saúde da OM

Palavras do homenageado
Dr. Paulo Mendo

Intervenção do Bastonário da OM
Prof. Doutor José Manuel Silva

Intervenção do Ministro da Saúde
Dr. Paulo Macedo
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Na Figura 1 apresentamos uma aná-
lise comparativa de todas as queixas 
apresentadas e na Figura 2 uma aná-
lise comparativa das queixas relacio-
nadas com alegada negligência. Para 
cálculo das proporções médias de 
queixas apresentadas, por ano, divi-
dimos o número médio de queixas, 
por cada especialidade, no quinqué-
nio considerado, pelo número médio 
de médicos inscritos na SRNOM na 
especialidade considerada. Para in-
ferência estatística calculámos inter-
valos de confiança de 95%.
As especialidades de Psiquiatria, 
Ortopedia, Radiologia e Ginecologia 
e Obstetrícia surgem destacadas 
como as que apresentam proporções 
médias mais elevadas de ações dis-
ciplinares, por ano, com resultados 
estatisticamente significativos em 
relação ao total de queixas apresen-
tadas em todas as especialidades 
(Figura 1). A estas seguem-se as es-
pecialidades de Cirurgia Plástica, Es-
tética e Reconstrutiva, Oftalmologia, 
Gastrenterologia, Medicina Geral e 
Familiar e Cirurgia Geral, entre ou-
tras (Figura 1). 
Já no que respeita às ações disci-
plinares movidas por alegada ne-
gligência, são as especialidades de 
Ginecologia e Obstetrícia, Ortope-
dia, Radiologia e Cirurgia Plástica, 
Estética e Reconstrutiva que se des-
tacam, com significado estatístico 
em relação ao total de queixas por 
negligência apresentadas em todas 
as especialidades (Figura 2).
De uma forma geral, os resultados 
apresentados aproximam-se dos re-
portados por outros autores [2-5]. Os 
especialistas de Psiquiatria, que se 
afiguram como os de maior risco de 
serem alvos de uma ação disciplinar, 

deverão ter presente a sua propensão para ações espe-
cialmente ligadas aos problemas da relação médico-
-doente, emissão de atestados e outras, de menor im-
portância, embora também possam ser alvo de ações 
de alegada negligência (Figuras 1 e 2). Por outro lado, 
os especialistas de Ginecologia e Obstetrícia, Ortope-
dia, Radiologia e Cirurgia Plástica, Estética e Recons-
trutiva deverão estar alertados para o facto de serem 
aqueles que apresentam maior risco de queixa por 
alegada negligência (Figuras 1 e 2), estando assim ex-
postos a processos mais complexos, nomeadamente 

Artigo30

Ações disciplinares por 
especialidade médica na região 
norte de Portugal no quinquénio 
2008-2012 

Francisco Silva
Finalista do Mestrado integrado 
em Medicina da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto

Manuel Rodrigues e Rodrigues
Presidente do Conselho disciplinar  
da Secção regional do Norte da ordem 
dos Médicos

João Bernardes
Vogal do Conselho disciplinar 
da Secção regional do Norte 
da ordem dos Médicos

Alguns autores estimam que os médicos podem 
passar cerca de 11% da sua vida profissional com um 
processo de má-prática aberto [1]. Nesta breve nota, 
extraída de um trabalho mais extenso sobre ações 
disciplinares em Ginecologia e Obstetrícia ocorri-
das no quinquénio 2008-2012, apresentamos uma 
análise, por especialidade médica, da proporção 
média de ações disciplinares instauradas, por ano, 
pelo Conselho Disciplinar (CD) da Secção Regional 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM), no quinqué-
nio referido. 
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em casos relacionados com a assistência ao 
parto, as complicações cirúrgicas e os erros 
de diagnóstico imagiológico, seja do âmbito 
do diagnóstico pré-natal, seja do foro do diag-
nóstico por imagem radiológica em geral.

figura 1. 
proporções médias gerais de ações disciplinares, por ano e por especialidade, no norte de portugal, no quinquénio 2008-2012, com os respetivos 
intervalos de confiança de 95% entre parenteses, ordenadas por ordem decrescente.

figura 2. 
proporções médias de ações disciplinares por alegada negligência, por ano e por especialidade, no norte de portugal, no quinquénio 
2008-2012, com os respetivos intervalos de confiança de 95% entre parenteses, ordenadas por ordem decrescente. 

Psiquiatria 
Ortopedia 
Radiologia 

Ginecologia e Obstetrícia
Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética

Oftalmologia
Gastrenterologia

Medicina Geral e Familiar
Cirurgia Geral

Medicina do Trabalho
Otorrinolaringologia

Reumatologia
Urologia

Total
Angiologia e Cirurgia Vascular

Neurocirurgia
Cardiologia
Neurologia

Estomatologia
Medicina Física e Reabilitação

Oncologia Médica
Genética Médica

Psiquiatria da Infância e da Adolescência
Endocrinologia
Saúde Pública

Radioterapia
Imuno-hemoterapia

Nefrologia
Não Especialistas/Clínica Geral

Dermato-Venereologia
Medicina Interna

Pneumologia
Pediatria

lmuno-alergologia
Anestesiologia

0,025 (0,018 - 0,036) 

0,023 (0,018 - 0,030) 

0,023 (0,011 - 0,047) 

0,022 (0,015 - 0,032) 

0,021 (0,012 - 0,036) 

0,019 (0,016 - 0,022) 

0,017 (0,013 - 0,023) 

0,017 (0,011 - 0,025) 

0,014 (0,008 - 0,024) 

0,014 (0,004 - 0,049) 

0,014 (0,007 - 0,026) 

0,014 (0,013 - 0,014) 

0,013 (0,005 - 0,032) 

0,012 (0,004 - 0,034) 

0,011 (0,006 - 0,019) 

0,011 (0,005 - 0,022) 

0,010 (0,006 - 0,019) 

0,009 (0,005 - 0,018) 

0,009 (0,004 - 0,023) 

0,008 (0,001 - 0,044) 

0,008 (0,002 - 0,028) 

0,006 (0,002 - 0,022) 

0,006 (0,002 - 0,015) 

0,006 (0,001 - 0,031) 

0,005 (0,001 - 0,019) 

0,005 (0,001 - 0,018) 

0,005 (0,004 - 0,005) 

0,005 (0,001 - 0,016) 

0,004 (0,002 - 0,007) 

0,004 (0,001 - 0,012) 

0,004 (0,002 - 0,007) 

0,003 (0,001 - 0,019) 

0,002 (0,001 - 0,004) 

0,037 (0,029 - 0,048) 

0,040 (0,031 - 0,051) 

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045

0,001 (0,000 - 0,004) 

Ginecologia e Obstetrícia
Ortopedia
Radiologia

Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética
Angiologia e Cirurgia Vascular 

Otorrinolaringologia 
Cirurgia Geral 
Oftalmologia

Urologia
Genética Médica

Neurocirurgia
Reumatologia

Gastrenterologia
Total

Endocrinologia
Neurologia

Medicina Geral e Familiar
 Imuno-hemoterapia

Dermato-Venereologia
Oncologia Médica

Medicina Física e Reabilitação
Estomatologia

Não Especialistas/Clínica Geral
Cardiologia

Medicina Interna
Pediatria 

Anestesiologia
Medicina do Trabalho

Psiquiatria 

0,019 (0,014 - 0,025) 

0,018 (0,013 - 0,026) 

0,018 (0,012 - 0,027) 
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Conferência de 
Imprensa do CRNOM 
[21 de juLho]

A Portaria 82/2014, 
que classifica as 
unidades hospita-

lares do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) com base 
em critérios técnicos e ge-
ográficos, prevê a extinção 
de especialidades médicas 
para as quais o Ministério 
da Saúde continua a abrir 
concursos. Esta foi a pri-
meira crítica apresentada 
pelo presidente do CR-
NOM na conferência de 
imprensa realizada a 21 de 
Julho.
Lembrando as críticas 
que se vão multiplicando 
à proposta de redefinição 
do mapa hospitalar, Miguel 
Guimarães considerou que 
a Portaria 82/2014 “mais 
não faz do que deteriorar 
os cuidados de saúde de 
proximidade, acentuar as 
assimetrias já existentes e 
criar condições para que 
o país tenha doentes de 
primeira e de segunda ca-
tegoria”, uma vez que, na 
prática, vai conduzir ao 
“encerramento previsível 
de dezenas de unidades 
e serviços”. As garantias 
apresentadas por Paulo 
Macedo de que não vai 
encerrar diversas valên-

cias são a prova, de acordo com o dirigente, que “a 
maioria dos pressupostos decorrentes da referida 
Portaria não podem, e não devem, ser aplicáveis”. 
Nesse sentido, Miguel Guimarães considerou que 
a proposta “deve ser revogada e transformada em 
documento de trabalho”, consensualizada com as 
Redes Nacionais de Especialidades Hospitalares e 
de Referenciação e Centros de Referência Nacionais 
para a prestação de cuidados de saúde. 
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em conferência de im-
prensa, o presidente do 
Conselho regional do norte 
da ordem dos médicos 
(Crnom) pediu a revo-
gação imediata da portaria 
82/2014, relativa à reforma 
hospitalar. segundo miguel 
Guimarães, o documento 
comprova o “desnorte e total 
desorganização” do minis-
tério da saúde ao prever 
a extinção de dezenas de 
serviços na região, alguns 
dos quais onde continuam 
a abrir vagas em concursos 
de recrutamento. o Crnom 
contestou ainda as restri-
ções de que estão a ser alvo os 
médicos de família na pres-
crição de cuidados respira-
tórios e denunciou as listas 
de espera para cuidados de 
fisiatria no Centro Hospi-
talar de Trás-os-montes e 
alto douro.

crNom 
exige revogação 
Da propoSta De 
reforma 
HoSpitalar
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O presidente do CRNOM come-
çou por enunciar, caso a caso (ver 
lista na caixa ao lado), quais os 
serviços nos hospitais do Norte 
que a portaria prevê encerrar ob-
jectivamente, quais os que não 
está previsto existirem e quais 
aqueles cuja existência é determi-
nada por uma negociação, com 
base em critérios populacionais 
não definidos e de referenciação. 
De acordo com Miguel Guima-
rães, os exemplos mais graves de 
encerramento de serviços, entre 
os cerca de 120 serviços referidos, 
verificam-se no Centro Hospita-
lar de Gaia/Espinho, no Centro 
Hospitalar de Trás-Os-Montes e 
Alto Douro e no Centro Hospita-
lar do Alto Ave. 

vAGAS Em SErviçOS 
cOnDEnADOS 
A fEchAr
Para o CRNOM, o aspecto mais 
incongruente desta portaria da 
reforma hospitalar é o facto de 
condenar à extinção vários servi-
ços para os quais o Ministério da 
Saúde continua a abrir concursos. 
Recuperando o procedimento 
concursal inscrito no Despacho 
8175-A/2014, o Conselho Regio-
nal assinalou que, entre as 40 va-
gas abertas na região Norte, 16 
“podem ou irão mesmo deixar de 
existir” caso a Portaria 82/2014 
seja aplicada (ver caixa na página 
seguinte). Miguel Guimarães ci-
tou ainda alguns casos paradig-
máticos sobre este concurso: a 
abertura de uma vaga para On-
cologia Médica no Centro Hos-
pitalar Tâmega e Sousa, que não 
tem, nem nunca teve, essa valên-
cia; a não abertura de qualquer 
vaga em três serviços que estão 
em ruptura no Centro Hospitalar 
do Porto (CHP): Anatomia Pato-
lógica, Imagiologia e Oncologia 
Médica; abertura de uma vaga 
para Cirurgia Cardio-Torácica no 

IPO do Porto, quando tem apenas um cirurgião 
nesta altura e existe um serviço estruturado num 
hospital próximo, o Centro Hospitalar de São João. 
Os dados revelam, na opinião de Miguel Guima-
rães, uma de duas coisas: “Ou quem fez a Portaria 
82/2014 cometeu um erro grave que deve ser ime-
diatamente corrigido, ou sabia bem o que estava a 
fazer e pretende alterar de forma radical a organiza-
ção dos cuidados de saúde em Portugal”. 

seRviços a enCeRRaR no noRte
[dE aCordo CoM a Portaria 82/2014]

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa - Grupo I
Excluídos: Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética
Não previstos: Endocrinologia e Nutrição, Medicina do Trabalho, 
Obstetrícia, Pedopsiquiatria e Urologia
Podem ser excluídos: Cardiologia, Gastrenterologia, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia e Pneumologia

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde - Grupo I
Excluídos: Angiologia e Cirurgia Vascular e Imunoalergologia
Não previstos: Endocrinologia e Nutrição, Medicina do Trabalho e 
Obstetrícia
Podem ser excluídos: Gastrenterologia e Pneumologia

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho - Grupo II
Excluídos: Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiotorácica e Cirurgia 
Pediátrica
Não previstos: Endocrinologia e Nutrição, Estomatologia, Medicina do 
Trabalho e Pedopsiquiatria
Podem ser excluídos: Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro - Grupo II
Excluídos: Genética Médica
Não previstos: Cirurgia Maxilo-Facial, Medicina do Trabalho, Medicina 
Intensiva, Medicina Legal e Pedopsiquiatria
Podem ser excluídos: Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética

Centro Hospitalar do Alto Ave - Grupo I
Excluídos: Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia 
Plástica Reconstrutiva e Estética e Imunoalergologia
Não previstos: Dermato-Venereologia, Endocrinologia e Nutrição, 
Estomatologia, Obstetrícia, Pedopsiquiatria e Urologia
Podem ser excluídos: Cardiologia, Doenças Infecciosas, 
Gastrenterologia, Hematologia Clínica, Nefrologia, Oftalmologia, 
Oncologia Médica, Otorrinolaringologia e Pneumologia

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga - Grupo I
Não previstos: Obstetrícia e Urologia
Podem ser excluídos: Cardiologia, Gastrenterologia, Oftalmologia, 
Oncologia Médica, Otorrinolaringologia e Pneumologia

Centro Hospitalar do Médio Ave - Grupo I
Não previstos: Neonatologia, Obstetrícia e Pedopsiquiatria
Podem ser excluídos: Cardiologia, Oftalmologia, Oncologia Médica, 
Otorrinolaringologia e Pneumologia

Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Grupo I
Excluídos: Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, Imunoalergologia 
e Neurocirurgia
Não previstos: Dermato-Venereologia, Endocrinologia e Nutrição, 
Estomatologia, Medicina do Trabalho, Neonatologia, Neuropediatria, 
Obstetrícia, Pedopsiquiatria e Urologia
Podem ser excluídos: Cardiologia, Doenças Infecciosas, 
Gastrenterologia, Hematologia Clínica, Nefrologia, Oftalmologia, 
Oncologia Médica, Otorrinolaringologia e Pneumologia

Unidade Local de Saúde do Alto Minho - Grupo I
Excluído: Imunoalergologia
Não previstos: Dermato-Venereologia, Endocrinologia e Nutrição, 
Estomatologia, Obstetrícia, Pedopsiquiatria e Urologia
Podem ser excluídos: Cardiologia, Gastrenterologia, Oftalmologia, 
Oncologia Médica, Otorrinolaringologia, Pneumologia e Reumatologia

Unidade Local de Saúde do Nordeste - Grupo I
Não previstos: Estomatologia, Obstetrícia, Pedopsiquiatria e Urologia
Podem ser excluídos: Cardiologia, Doenças Infecciosas, 
Gastrenterologia, Hematologia Clínica, Nefrologia, Oftalmologia, 
Oncologia Médica, Otorrinolaringologia e Pneumologia

Hospital de Santa Maria Maior (Barcelos) - Grupo I
Não previsto: Obstetrícia
Podem ser excluídos: Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Pneumologia

Hospital de Braga (PPP) - Grupo II
(carteira de valências definida pelo contrato de gestão)
Excluídos: Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica e Genética Médica
Não previstos: Cirurgia Maxilo-Facial, Cirurgia Plástica Reconstrutiva 
e Estética, Endocrinologia e Nutrição, Estomatologia, Neuropediatria, 
Pedopsiquiatria e Radioterapia

Nota: Foram excluídos o Centro Hospitalar do Porto e o Centro Hospitalar 
de S. João por pertencerem ao Grupo III e como tal poderem incluir todas 
as valências. O IPO do Porto foi excluído por pertencer ao Grupo IV-a e 
nada estar definido na Portaria sobre as valências que devem existir.



 Cardiologia: 
1 CHTS, 1 CHMA, 1 ULS Matosinhos
(50% das vagas abertas)

Cardiologia Pediátrica: 
1 CHGE
(100% das vagas abertas)

Cirurgia Pediátrica: 
1 CHGE
(100% das vagas abertas)

Cirurgia Vascular: 
1 CHTS
(100% das vagas abertas)

Dermatologia: 
1 ULSAM
(50% das vagas abertas)

Endocrinologia: 
1 CHTMAD, 1 ULSAM
(100% das vagas abertas)

Gastrenterologia: 
1 CHTS, 1 CHEDV, 1 ULSAM,  
1 ULS Nordeste
(100% das vagas abertas)

Imunoalergologia: 
1 CHPV/VC 
(50% das vagas abertas)

Nefrologia: 
1 USL Nordeste 
(25% das vagas abertas)

vaGas inCluíDas no DesPaCHo 8175-a/2014, 
CUJoS SErViÇoS a Portaria 82/2014 PrEVê 
ENCErrar: 

Oftalmologia: 
1 CHTS, 1 CHMA, 1 ULS 
Matosinhos, 1 ULS Nordeste 
(80% das vagas abertas)

Oncologia Médica: 
1 CHTS, 1 CHEDV, 1 CHMA 
(100% das vagas abertas)

ORL: 
1 CHTS, 1 CHEDV, 1 CHMA, 
1 ULS Matosinhos, 1 H Santa 
Maria Maior
(83.3% das vagas abertas)

Pneumologia: 
1 CHTS, 1 ULS Matosinhos,  
1 ULSAM
(60% das vagas abertas)

Pedopsiquiatria: 
1 CHAA
(100% das vagas abertas)

Reumatologia: 
1 ULSAM
(100% das vagas abertas)

Urologia: 
1 CHTS, 1 ULS Nordeste
(100% das vagas abertas)
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CENtro HoSPitalar  
dE trÁS-oS-MoNtES E alto doUro
Lista de Espera (n.º de doentes) em Medicina Física e 
de Reabilitação
Valência Vila Real Lamego Chaves

Fisioterapia 255 539 107

Terapia da Fala 61 52 127

Terapia Ocupacional 11 9 7

Total 327 600 241

cUiDADOS rESpirATóriOS 
LimiTADOS
Nesta conferência de imprensa, o CRNOM acu-
sou ainda a ARS Norte de estar a colocar em causa 
o tratamento a doentes com patologia respirató-
ria crónica. Tudo porque, na sequência de várias 
denúncias reportadas à instituição, os médicos de 
família estão a ver condicionada a prescrição de 
aerossolterapia (sistemas de nebulização) e o pedido 

de aspiradores de secreções está limitado a “situa-
ções clínicas seguidas em serviços especializados”. 
Estes constrangimentos foram entretanto confirma-
dos com a apresentação de uma circular normativa 
da ARS-Norte que impôs que a prescrição de cuida-
dos respiratórios domiciliários fosse restringida às 
consultas de especialidade hospitalar. 
Miguel Guimarães contestou estas imposições, 
dado que “limitam a actuação dos especialistas em 
Medicina Geral e Familiar” e não asseguram “os 
cuidados de proximidade e o acesso aos cuidados 
a que os doentes com doenças respiratórias cróni-
cas têm direito”. “Tal situação é particularmente 
grave no caso de doentes acamados com múltiplas 
comorbilidades”, acrescentou. O presidente do CR-
NOM sublinhou que esta restrição aos cuidados 
respiratórios implica “recorrer sempre a um médico 
especialista, sujeitando-se a todas as complicações 
decorrentes dos tempos de espera para consultas”. 
“Trata-se de mais uma iniciativa iníqua, contrária 
aos princípios fundamentais do Serviço Nacional 
de Saúde e que penaliza os doentes que não têm 
possibilidade de recorrer a outros serviços, nome-
adamente ao sector privado”, condenou o dirigente. 

LiSTA DE  
ESpErA pArA fiSiATriA 

O CRNOM deu, por fim, 
conta da grave situação 
que se verifica no Cen-
tro Hospitalar de Trás-
-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD) na espe-
cialidade de Medicina 
Física e Reabilitação. 

Por falta de contratação de profissionais – nomea-
damente de técnicos de fisioterapia, terapeutas da 
fala e terapeutas ocupacionais – as listas de espera 
para tratamentos fisiátricos (ver tabela abaixo) tem 
aumentado de forma substancial em todas as unida-
des deste agrupamento e, em alguns casos, há do-
entes que esperam anos pelos cuidados prescritos. 
De acordo com Miguel Guimarães, “o CHTMAD 
está a recusar, actualmente, consultas de fisiatria a 
doentes não agudos” na sequência desta situação. n

Ou quem 
fez a Portaria 
82/2014 cometeu 
um erro grave, 
que deve ser 
imediatamente 
corrigido, ou 
sabia bem o que 
estava a fazer e 
pretende alterar 
de forma radical 
a organização dos 
cuidados de saúde 
em Portugal”
MIGUEL GUIMARãES
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o auditório vita é, este 
ano, o local escolhido  
para a realização da 
cerimónia do Juramento 
de hipócrates em 
braga, um evento 
especialmente dedicado 
aos médicos formados 
na escola superior  
de ciências da saúde 
da universidade do 
minho

a casa da música volta 
a acolher a cerimónia 
do Juramento de 
hipócrates, num 
evento especial e de 
particular simbolismo 
para todos os 
Jovens médicos que 
concluíram a sua 
formação no presente 
ano lectivo

b
r

a
g

a
au

di
tó

ri
o 

vi
ta

14
 d

ez
em

br
o 

15
h0

0

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção regional do norte
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O isolamento, a popu-
lação envelhecida e a 
dificuldade em ace-

der a cuidados básicos fazem 
da Peneda-Gerês um óptimo 
campo de experimentação 
clínica. Foi esta oportunidade 
que motivou o Núcleo de Estu-
dantes de Medicina da Univer-
sidade do Minho (NEMUM) a 
organizar a iniciativa “Aldeia 
Feliz”, um misto de acção de 
rastreio, prevenção e convívio 
com os residentes de cinco al-
deias do concelho de Arcos de Valdevez. 
De 17 a 20 de Julho, 26 voluntários visitaram mais 
de 200 idosos de comunidades como Soajo, Ga-
vieira, Cabreiro, Sistelo ou Gondoriz. Foram reali-
zados rastreios, com medições de glicemia e tensão 
arterial, e houve muita sensibilização para situações 
simples do dia-a-dia, mas ignoradas pela maior 

parte da população idosa. “Havia um conjunto de 
aspectos que eram totalmente desconhecidos, como 
a importância de ter uma boa hidratação diária, 
tentar organizar a casa de forma a evitar quedas, fa-
zer exercícios simples para estimular o cérebro ou 
saber que número marcar e o que dizer em caso 
de emergência”. Apesar de tudo, a presidente do 
NEMUM, Catarina Pereira, diz não ter encontrado 
muitas situações críticas e as poucas encontradas 
“foram devidamente encaminhadas”. “O que vimos 
foi idosos a viver em habitações de má qualidade, 
sem grandes apoios e, em muitos casos, sozinhos”, 
acrescenta. 

A realidade mais dura para a dirigente 
estudantil foi verificar “a decadência 
progressiva” que a solidão provoca 
na terceira idade. “Não cumprem a 
terapêutica prescrita ou tomam me-
dicação errada e sem supervisão; não 
vão às consultas de rastreio cardio-
vascular, têm valores de tensão acima 
dos recomendáveis e os hábitos ali-
mentares não são os mais apropria-
dos”, exemplifica a responsável do 
NEMUM. 

cEnTrO DE SAúDE: DE SEiS Em 
SEiS mESES
Na reportagem que o jornal Público 
fez sobre a “Aldeia Feliz” relata-se o 
isolamento da população de Lordelo, 
que fica a mais de 20 quilómetros do 
centro de Arcos de Valdevez e não tem 
transportes públicos. Um habitante 
local assume que as idas ao Centro de 
Saúde da vila minhota “só de seis em 
seis meses”, uma vez que a viagem de 
táxi custa cerca de 35 euros.
Apesar da dura realidade com que se 
defrontaram, os estudantes ficaram 
encantados com a hospitalidade dos 
habitantes e acabaram os três dias de 
visita a respeitar o slogan do projecto 
– “Há caras a precisar de sorrir” – com 
um convívio na Porta do Mezio, uma 
das entradas do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês. “O balanço foi ex-
tremamente positivo”, sublinha Ca-
tarina Pereira, que vê nesta “Aldeia 
Feliz” uma forma de “sensibilizar 
os estudantes para a problemática 
do isolamento das populações e das 
suas maiores necessidades”. “Depois 
desta experiência, regressamos com o 
sentimento de missão cumprida e de 

termos tido uma aventura inigualável, que marcará 
para sempre a vida dos voluntários”. A presidente 
do NEMUM não tem dúvidas de que o projecto vai 
ter continuidade: “Ainda não temos definido o local 
[para a edição do próximo ano], mas o objectivo é 
que esta actividade se perpetue nos mesmos mol-
des”. n

a experiência, de acordo 
com os organizadores, 
foi “inesquecível”. Vinte 
e seis estudantes de 
medicina da universidade 
do minho foram para as 
aldeias remotas do parque 
nacional peneda-Gerês, 
ao longo de três dias, 
fazer rastreios e acções de 
prevenção junto de uma 
população idosa, isolada e 
com poucos motivos para 
sorrir. a primeira edição da 
“aldeia feliz”, apoiada pelo 
distrito médico de Braga, 
superou as expectativas e 
será para repetir. 

Projecto  
“Aldeia Feliz”, 
promovido pelo 
NEMUM
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No momento em que 
centena e meia de jo-
vens estudantes de 
Medicina do ICBAS 
transitaram para o ci-
clo clínico, a incerteza 
quanto ao seu futuro 
foi uma das notas do-
minantes nas inter-
venções da Cerimónia 
da Bata Branca. Rui 
Capucho, dirigente do 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos considerou 
que esta será mesmo a 
geração que irá servir 
como “cobaia” para al-
gumas das alterações 
a efectuar na formação 
pós-graduada. Se a al-
teração à prova nacio-
nal de acesso ao inter-
nato de especialidade 
não mereceu grandes 
críticas por parte do 

dirigente, já o desaparecimento do Ano Comum 
é, na sua opinião, uma iniciativa errada do legisla-
dor. “Sendo politicamente incorrecto, é necessário 
dizer que as faculdades ainda não conseguiram ter 
a capacidade de formar o profissional médico na 
óptica do exercício clínico”, alertou Rui Capucho, 
justificando dessa forma a posição da Ordem dos 
Médicos na defesa do Ano Comum e na aquisição 
gradual de autonomia. 
O dirigente do CRNOM foi ainda mais assertivo 
quando se referiu à integração dos alunos nos inter-
natos. “Posso-vos dar a garantia de que nem todos 
vão ter vaga de especialidade quando acabarem o 
curso. Nós estamos com as capacidades formativas 
no limite”, alertou. Para Rui Capucho a intenção do 
Governo é retirar as competências de supervisão 
à Ordem dos Médicos nesta matéria, para “abrir o 
número de vagas que entender em qualquer ser-
viço, sem ter em conta a qualidade”. O dirigente 
considera que na origem desta situação está a falta 
de planeamento: “em Portugal mantém-se a ideia de 
que há falta de médicos e vão-se abrindo vagas nas 
faculdades de medicina existentes ou abrindo novas 
faculdades. Quando se tomarem medidas, já vamos 
ter mais de 12 anos a formar pessoas em excesso”. 
Apesar de todas as observações críticas, o dirigente 
do CRNOM deixou um voto de felicidades a todos 

mais de 100 jovens estudantes 
de medicina do instituto de Ci-
ências Biomédicas abel salazar 
(iCBas) assinalaram a sua tran-
sição do segundo ano (ciclo bá-
sico) para o terceiro ano (ciclo 
clínico) na Cerimónia da Bata 
Branca, realizada no dia 17 de 
setembro no Hospital santo an-
tónio. presente na sessão, rui 
Capucho, dirigente do Conselho 
regional do norte da ordem dos 
médicos, mostrou apreensão 
quanto ao futuro dos jovens 
profissionais, especialmente 
quanto à incapacidade de todos 
verem garantido o acesso à for-
mação pós-graduada.  

Ciclo clínico e 
depois?

CerimóniA  
dA bATA brAnCA
AEICBAS 
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a associação de Estudantes da Faculdade de Medi-
cina do Porto (aEFMUP) também assinalou, no dia 
17 de Setembro, a transição para o ciclo clínico com 
a realização da iii Cerimónia da Bata Branca. o presi-
dente do Conselho regional do Norte da ordem dos 
Médicos (CrNoM), Miguel Guimarães, participou na 
sessão de abertura do evento, em conjunto com o 
presidente da aEFMUP, Francisco Silva, o director da 
FMUP, agostinho Marques, a presidente do Conse-
lho Pedagógico, Maria amélia Ferreira e a directora 
clínica do Hospital de São João, Margarida tavares. 
o presidente do CrNoM salientou a importância 
simbólica deste momento para os futuros médicos 
e apelou ao seu contributo para a resolução de algu-

mas das questões que mais pre-
ocupam a ordem dos Médicos, 
em matéria de formação pré e 
pós-graduada. n

os alunos do ICBAS que agora iniciam 
o ciclo clínico e garantiu que estes “vão 
encontrar muitos médicos que gostam 
do que fazem e gostam de passar os 
seus ensinamentos aos mais jovens”. 

“DESpErDíciO inAcEiTávEL”
O director-adjunto do Mestrado Inte-
grado em Medicina (MIM) não ficou 
indiferente aos alertas da Ordem dos 
Médicos. Para o Prof. Artur Águas, não 
haver uma garantia de acesso à for-
mação pós-graduada “é uma situação 
gravíssima” pelo simples facto de que 
quem não fizer especialidade “não vai 
poder exercer”. “Sob o ponto de vista 
da organização de uma sociedade, 
não faz sentido nenhum. Não faz sen-
tido dar uma diferenciação exigente a 
um estudante e, depois, por causa do 
escalonamento de uma prova única, 
impedi-lo de exercer a profissão. Isto é 
um desperdício inaceitável”, sublinhou 
o docente. 
Apesar de concordar com as críticas, o 
Prof. Artur Águas também apontou o 
dedo à Ordem dos Médicos por estar a 
utilizar um discurso que se pode virar 
contra si própria. “Se a Ordem diz que 
não temos capacidade de formação de 
especialistas no número em que são 
formados pelas faculdades, podem ter 
a certeza de que um governo vai apro-
veitar para dizer que até gostava de 
abrir vagas, mas não o faz porque a Or-
dem diz que não existe capacidade téc-
nica para o fazer”. Para o professor do 
ICBAS “há sempre outras alterações”, 
dando o exemplo do encurtamento 
do período de formação em Medicina 
Geral e Familiar (MGF). “Bastava que 
MGF não requeresse quatro anos para 
fazer a especialidade, mas sim três. 
Isso significa que se vão abrir mais 

20% de vagas”. 
Antes de tocar neste tema, o Prof. Artur Águas dei-
xou um apelo curioso aos alunos para ignorarem o 
apelo ao estudo “desenfreado”. “Esta história de que 
têm de estudar muito em Medicina é uma estupidez 
total. O aluno que chega com médias superiores a 
18 valores não precisa de lições de ninguém sobre 
como estudar”, assinalou, acrescentando haver “coi-
sas tão ou mais importantes” para fazer. O diretor-
-adjunto deixou um apelo final aos alunos para que 
participem na reforma curricular que a coordena-
ção do mestrado está a levar a cabo. 
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SUpEr-hOmEnS
O director do MIM no ICBAS, Prof. Álvaro Moreira 
da Silva, lembrou que os alunos estão agora con-
frontados com a necessidade de serem “super-ho-
mens”, depois de já serem “super-estudantes”. Nesse 
sentido, o responsável lembrou aos futuros médicos 
a necessidade de desenvolver aptidões extra que 
favoreçam a decisão clínica: “O mais importante 
para um juízo clínico correcto são as capacidades 
não cognitivas. A comunicação com o doente, ten-
tar perceber o que ele pretende de nós. Esses são os 
objectivos fundamentais do ciclo clínico”. 
Idalina Beirão, coordenadora pedagógica, reforçou 
o apelo à humanização dos cuidados, lembrando 
que não há só vantagens na progressiva evolução 
técnica da Medicina. “Há muitos riscos associados. 
O maior de todos é que vamos ser tentados a tratar 
as doenças e não os doentes. Tornamo-nos técnicos 
que tratam uma doença, recorrendo a um deter-
minado tratamento. Se não tivermos o cuidado de 
olhar para o nosso doente como um todo, corremos 
o risco de estar a errar, de pedir exames desnecessá-
rios e inúteis e colocar os nossos doentes em risco”. 

CerimóNia  
da Bata BraNCa
AEFMUP
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a tendência de ver o lado mau das coisas, mas temos 
de preservar aquilo que temos de positivo. António 
Arnaut diz que o SNS é um imperativo constitucio-
nal, ético e moral. Acrescento que a sua existência e 
a sua defesa também”. 
Idêntica percepção assumiu Constantino Sakella-
rides, principal convidado do debate. O presidente 
da Fundação para o SNS e histórico defensor do ser-
viço público de saúde lembrou o consenso alargado 
que existe sobre a matéria e citou Daniel Proença 
de Carvalho para assumir que, no quadro do sector 
público, a saúde ocupa um lugar de excepção: “A 
educação está ao nível médio das águas do mar; a 
justiça está abaixo desse nível e a saúde está acima. 
Temos de tirar as consequências desta reflexão”. 
O ex-director da Escola Nacional de Saúde Pública 
lembrou, na sequência, a avaliação da Organização 
Mundial de Saúde que colocou o SNS num honroso 
12.º lugar entre todos os sistemas existentes a nível 
mundial. “Uma benesse e um risco em simultâneo”, 
acrescentou, uma vez que não é possível “imaginar 

35  
anos do SNS
deBaTe 
promoVido peLo 
disTriTo mÉdiCo 
de Viana do 
CasTeLo

SuSteNtabiliDaDe 
Do SNS É opção 
política
num debate promovido pelo 
distrito médico de Viana do 
Castelo e pelo Centro Cultural do 
alto minho, a propósito do 35.º 
aniversário do serviço nacional 
de saúde (sns), Constantino 
sakellarides falou de um 
país que não acompanhou a 
evolução registada no serviço 
público. o bastonário da ordem 
dos médicos e o presidente 
do Conselho regional do 
norte optaram por contestar 
a visão dominante sobre a 
sustentabilidade do sns, 
assumindo que esta é uma 
questão de vontade política. 

A presidente do Centro 
Cultural do Alto Mi-
nho, Luísa Quintela, 

foi a primeira interveniente 
no debate sobre os 35 anos 
do SNS, realizado no Museu 
de Artes Decorativas de Viana 
do Castelo a 25 de Setembro. 

Médica de profissão, a anfitriã lembrou que este 
evento fez parte de uma evocação mais alargada – as 
comemorações do 40.º aniversário da Revolução de 
25 de Abril – e assinalou as “mudanças profundas” 
que quer uma quer outra data representaram para a 
população portuguesa. 
Co-organizador desta iniciativa, o presidente do 
Conselho Distrital de Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos enquadrou o SNS à luz dos princípios 
inscritos na Carta Internacional dos Direitos Hu-
manos e na Revolução Francesa. Para Nelson Rodri-
gues é importante olhar para o serviço público de 
saúde como um património do país. “Temos sempre 
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que a saúde dispare para a estratosfera e o país fique 
parado no mesmo sítio”. “Ou chamamos o país con-
nosco ou o país chama-nos para trás com ele”, de-
senvolveu Sakellarides sobre aquele que considera 
ser o grande dilema actual do SNS: “a sua evolu-
ção significa também a promoção de um país mais 
próspero, mais empreendedor, mais sensível ao mé-
rito, mais sensível ao conhecimento. Temos de ver o 
SNS no seu contexto, temos de olhar para o resto”. 
Após lembrar que Portugal foi o país, no quadro 
da OCDE, que mais evoluiu na esperança média 
de vida nos últimos 30 anos, o professor reflectiu 
sobre aquela que considera ser “uma ideia perigosa”: 
o SNS ser visto como factor de desperdício. “Os 
nossos custos administrativos em relação à despesa 
geral em saúde são inferiores a 2%, enquanto a mé-
dia na OCDE é de 3%”, exemplificou, assinalando 
ainda que Portugal foi o segundo país que menos 
aumentou a despesa em Saúde na primeira década 
do século XXI e enfrentou uma forte recessão eco-
nómica no mesmo período. 

Outro desmentido categórico feito por Constan-
tino Sakellarides teve a ver com a ideia de que o 
SNS é gratuito para os utilizadores. Recorrendo à 
brochura original do congénere inglês – o NHS – o 
convidado mostrou que nos serviços públicos “não 
há taxas de utilização, mas não é caridade”. “A nossa 
Constituição tem uma dislexia quando diz que o 
serviço de saúde é gratuito. Não é gratuito, é pago, 
mas é pago antes da prestação”, clarificou. Na con-
clusão, o professor contestou a aplicação das taxas 
moderadoras, dizendo que estas “violam um princí-
pio fundamental da protecção social”. 

pAíS é qUE nãO é SUSTEnTávEL
O presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos atacou o tema da sustentabi-
lidade do serviço público de forma directa, assu-
mindo que o SNS “é obviamente sustentável”. “Para 
aquilo que gasta e que nos oferece é dos melhores 
do mundo”, acrescentou, sublinhando a “evolução 
extremamente positiva” do sistema ao longo dos 
seus 35 anos de existência. 
Para Miguel Guimarães, no entanto, os últimos anos 
representaram uma forte inversão desta realidade. 
“Há serviços que estão a falhar, as pessoas têm mais 
dificuldade no acesso e a qualidade não é a mesma”, 
descreveu, assinalando que “não é possível manter 
os mesmos resultados com um orçamento que se 
reduziu para metade”. O presidente do CRNOM 
valorizou o esforço que os profissionais têm feito 
para manter vivo o sistema, no entanto, alertou: “Se 
queremos manter o código genético do SNS, é evi-
dente que é a altura de começar a mudar o rumo”. A 
título de exemplo, Miguel Guimarães citou o estudo 
de Nigel Crisp para a Fundação Gulbenkian que 
aponta “indicações positivas” como a redução dos 
custos imputados ao utente, uma maior liberdade 
de escolha no serviço público e a publicação dos 
indicadores de desempenho nas unidades de saúde. 
Na mesma linha, o bastonário da Ordem dos Mé-
dicos considerou que o SNS é “o melhor serviço de 
saúde do mundo tendo em conta a relação custo-per 
capita e a acessibilidade”, e por isso a sua susten-
tabilidade não pode ser questionável. “Não aceito 
nunca que se discuta a sustentabilidade”, atirou 
José Manuel Silva, lembrando que este debate cen-
trado na questão financeira tem objectivos políticos 
definidos: “Há uma estratégia que segue a filosofia 
liberal em vigor e que visa introduzir uma concor-
rência desregrada na Saúde”. “O SNS está bem e 
recomenda-se. Os problemas que existem são de 
sub-financiamento e decorrem da situação finan-
ceira do país. Então vamos centrar a discussão dos 
35 anos do SNS no grande problema do país: a sus-
tentabilidade do país. E o país, tal como está, não é 
obviamente sustentável”. n

“A nossa 
Constituição 
tem uma 
dislexia quando 
diz que o serviço 
de saúde é 
gratuito. Não 
é gratuito, é 
pago antes da 
prestação”
Constantino sakellarides
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CORPO CLÍNICO

Na primeira emissão, a 15 de Setembro, o presi-
dente do Conselho Regional do Norte foi desafiado 
a debater o tema “Um olhar sobre o futuro da Medi-
cina”. A evolução tecnológica aplicada à Medicina, 
em especial com os novos dispositivos e a “revolu-
ção” digital, foi particularmente focada por Miguel 
Guimarães, com uma mensagem de alerta para os 
possíveis “efeitos nefastos na relação de humani-
dade que existe entre o doente e o médico”. 
Apesar de tudo, o dirigente considerou que a ino-
vação terapêutica tem vantagens indiscutíveis e que 
matérias como a nanotecnologia, a bioimpressão 
em 3D ou a manipulação genética vão representar 
“um desenvolvimento transversal a todas as áreas 
clínicas” e deixar de ser “obra de ficção científica”. 
O programa inicial incluiu ainda uma reportagem 
alargada sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
e a forma como esta patologia, muito frequente no 
país, é tratada no Centro Hospitalar de São João. 
Responsáveis como a Drª. Elsa Azevedo, coorde-
nadora do grupo de doença vascular daquela uni-
dade, ou o Dr. António Oliveira e Silva, director da 
Unidade de AVC, fizeram uma abordagem geral à 
doença, desde o atendimento urgente à reabilitação. 
O segundo programa foi para o ar no dia 22 de Se-
tembro e começou por abordar uma das patologias 

Programa da RTP 2 em parceria com a SRNOM

no âmbito da iniciativa “presente e fu-
turo nos 35 anos do sns”, a secção regional 
do norte da ordem dos médicos (srnom) 
apoiou a produção do magazine “Corpo Clí-
nico”, emitido na rTp2, todas as segundas-
-feiras. Trata-se de uma série de 13 programas 
que reflectem um conjunto de boas práticas 
clínicas realizadas na região norte e de-
batem alguns dos temas mais controversos 
no sector da saúde. 

texto Nelson Soares 

«Corpo Clínico» é o mais recente magazine televi-
sivo dedicado à Saúde. Emitido pela RTP 2 e conce-
bido pela produtora Segundo Sentido em parceria 
com a SRNOM, o programa enquadra-se na ini-
ciativa “Presente e Futuro nos 35 Anos do SNS” e 
irá reflectir, ao longo dos seus 13 episódios, sobre 
algumas das áreas de intervenção clínica de refe-
rência nos hospitais do Norte do país. Simultane-
amente abre um espaço de discussão sobre temas 
relativos à organização de todo o edifício da Saúde 
em Portugal. 

nos 35 anos do sns
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mais prevalentes: o Enfarte Agudo do 
Miocárdio (EAM). Desta vez centrada no 
Centro Hospitalar Gaia-Espinho – uni-
dade de referência na área da cardiologia 
de intervenção – a reportagem explicou 
os sintomas principais da doença, as ati-
tudes de prevenção e toda a intervenção 
clínica que os serviços liderados pelos 
Drs. Vasco Gama Ribeiro e Luís Vouga 
desenvolvem. 
Na segunda parte do programa, o debate 
“político” centrou-se no tema “Qualidade 
em Saúde”. António Sarmento, infeccio-
logista e director de serviço no Centro 
Hospitalar de São João foi o convidado 
especial, tendo sintetizado o conceito de 
qualidade numa ideia simples: “pôr todo 
o sistema ao serviço do doente”. O es-
pecialista advertiu, no entanto, para o 
facto deste modelo “ser de fácil definição, 
mas de difícil implementação”, pelo que 
é fundamental equivaler a qualidade téc-
nica dos serviços e a qualidade humana. 
No dia 29 de Setembro foi para o ar o 
terceiro “Corpo Clínico”, desta vez com 
o Cancro da Mama como tema de repor-
tagem. O IPO Porto foi a instituição esco-
lhida pela equipa do programa para reco-
lher elementos sobre uma patologia que, 
anualmente, atinge mais de 4500 pessoas 
no nosso país. Abreu de Sousa, coorde-
nador da Clínica da Mama daquela ins-
tituição, sublinhou a importância da pre-
venção para um bom quadro terapêutico. 
“A mensagem de hoje é de esperança. 
Esta doença, se for convenientemente 
diagnosticada e tratada, tem uma enorme 
probabilidade de ser curada”.
O tema quente do terceiro programa foi 
a ADSE. António Araújo, oncologista e 
vice-presidente do Conselho Regional 
do Norte, abordou as virtudes e os de-

feitos do subsistema criada em 1963 para os fun-
cionários da administração pública e reconheceu 
que foram dados “passos enormes” no caminho da 
sua sustentabilidade. O dirigente destacou ainda 
como “aspecto fundamental” na ADSE a liberdade 
de escolha que o sistema garante aos seus benefici-
ários. “Deveria transitar para o Serviço Nacional de 
Saúde”, defendeu. n

“Com esta 
revolução 
tecnológica a 
que estamos a 
assistir e que se 
vai acentuar no 
futuro, a relação 
médico-doente 
obviamente vai 
sair prejudicada”
miguel Guimarães

“A qualidade 
em saúde é a 
preocupação 
de pôr todo o 
sistema ao serviço 
do doente. O 
doente tem de 
estar no centro de 
qualquer processo 
de decisão”
antónio sarmento 

“A liberdade 
de escolha é 
um aspecto 
fundamental 
da ADSE e que 
deveria transitar 
para o Serviço 
Nacional de 
Saúde”
antónio araújo

http://www.nortemedico.pt/textos/?imr=433&imc=678n

aceda aos vídeos dos PRoGRaMas JÁ eMITIdos
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“Como pode  
alguém 
morrer sem 
ter patologia 
de base?”

Marco Ol i -
veira, orador 
conv idado 

do 37.º Convívio Cien-
tífico da SRNOM, deu 
início a uma sessão que 
debateu a morte súbita 
cardíaca e a possibili-
dade – ou não –, desta 
ser evitada. O cardio-
logista, “aluno excep-
cional desde sempre” e 
com “tudo o que é pre-
ciso para ser brilhante” 
como o descreveu 
Jaime Milheiro, quis 
esclarecer os presentes 
sobre um flagelo, nor-
malmente mediático, 
que não escolhe idade 
ou condição física mas 
afecta principalmente 
os homens.
“A morte súbita é 
muito rara, com uma 

incidência de 1 para 100 mil, por ano. No entanto, 
são mortes normalmente muito mediáticas [que 
muitas vezes acontecem em directo, como o caso 
Miklós Fehér], que ocorrem em pessoas que vemos 
em performances muito elevadas e é quase contra-
natura morrer uma pessoa que é o símbolo da força 
e da saúde”, afirmou Marco.
Pode, em muitos casos, não estar relacionada com o 
desporto, mas a verdade é que o “exercício acresce 
o risco de quem tem predisposição para problemas 
cardiovasculares”, já que o coração, na alta compe-
tição, “é submetido a condições extremas”, afirma. 
No entanto, e apesar deste conhecimento, não é 
possível determinar “com certeza” o “risco absoluto 
de um atleta” vir a sofrer com este problema. É claro 
que “todas as sociedades concordam com a neces-
sidade de se criar uma estratégia”, já que algumas 
causas podem vir a ser previamente identificadas, 
mas nem todas concordam com a mesma, que pode 
mesmo depender de especialista para especialista.  
A abordagem americana, por exemplo, defende ape-
nas o acompanhamento do atleta através do seu 
historial clínico e familiar e de um exame físico. Já a 
abordagem europeia adiciona, a estas duas etapas, a 
realização de um eletrocardiograma. 

«morte Súbita 
carDíaca»
04 juLho 2014

«o eNvelHecimeNto 
e o pulmão»
12 Setembro 2014

“muitos perguntam-
-se: como é que al-
guém pode morrer 
subitamente sem 
ter uma patologia 
de base? a resposta 
é fácil: Basta ultra-
passar a nossa capa-
cidade adaptativa de 
forma violenta” com 
a prática de exercício 
de elevada intensi-
dade, por exemplo. 
no dia 4 de julho, o 
37.º Convívio Cien-
tífico na srnom re-
cebeu marco oliveira, 
cardiologista, que 
se debruçou sobre o 
tema “morte súbita 
cardíaca – é possível 
evitá-la?”.
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Os americanos, no entanto, não acreditam na ne-
cessidade do eletrocardiograma e acreditam mesmo 
que deve ser a pessoa a decidir se quer ou não ser 
submetida ao exame. “É certo que o atleta deve sa-
ber que existe esse risco, mas há alguns custos asso-
ciados a este exame, e não só monetários.” 
Um estudo referido por Marco Oliveira revelou que, 
numa tentativa de confrontar as duas abordagens 
(americana e europeia) foram analisados mais de 
mil atletas entre os 10 e os 27 anos. Nove deles acu-
saram algum problema cardíaco com a realização 
do eletrocardiograma; nenhum acusou qualquer 
problema apenas com o método americano. 
Entre os “custos”, a possibilidade de os atletas serem 
proibidos de fazer desporto, já que devido à pos-
sibilidade de desenvolverem problemas cardíacos, 
passam a ser considerados inaptos para a prática 
desportiva. Depois, a depressão associada a esta 
situação e a consequente preocupação constante 
das famílias, e por fim a pos-
sibilidade de falsos positivos 
e falsos negativos que podem 
existir, com as consequên-
cias que daí advêm.
No nosso país, para já, não 
há legislação que regule esta 
situação. A decisão cabe aos 
próprios atletas ou é uma 
questão da política dos clu-
bes em que estão inseridos. 

a 12 de setembro, a sala de 
Conferências da srnom 
abriu as portas para mais 
um Convívio Científico. 
desta vez, o tema foi  
“o envelhecimento e o 
pulmão”, matéria abor-
dada pelo pneumologista 
miguel Guimarães.

A necessidade de “estar  
atento aos sinais”
Pneumologista do Centro Hospitalar Gaia-Espi-
nho e responsável pelo Laboratório de Exploração 
Funcional Respiratória daquela unidade, Miguel 
Guimarães abordou vários aspectos da temática 
mas focou-se essencialmente na necessidade de “es-
tar atento aos sinais” que podem significar um pro-
blema maior, como a neoplasia do pulmão.
É que num idoso, “cansaço, dor abdominal ou 
uma expetoração mais acastanhada” – alguns dos 
sintomas de alerta – podem parecer comuns, mas 
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também podem ajudar a detetar precocemente “um 
dos cancros com pior taxa de sobrevivência”, que 
“mata mais gente que o cólon e a mama juntos”, 
alertou o pneumologista.
Uma doença para a qual os fumadores ou ex-fuma-
dores têm, inevitavelmente, mais tendência. Prin-
cipalmente aqueles que “fumaram menos mas du-
rante mais tempo”, quando comparados com os que 
“fumaram mais mas durante pouco tempo”, explica 
Miguel Guimarães. Ainda assim, os primeiros têm 
mais tendência para sofrer de problemas cardiovas-
culares, por exemplo. Certo é que “quem fuma vive 
em média menos 10 anos”, afirmou o especialista.
Mas também a pneumonia, uma das doenças mais 
frequentes do sistema respiratório – principalmente 
no idoso, “pela diminuição da capacidade imunoló-
gica e da capacidade de tossir” – origina sintomas 
que podem passar despercebidos. Primeiro, “por-
que um idoso não tem, tipicamente, uma radiogra-

fia normal”, o que pode desviar a atenção 
do real problema. Segundo, porque “um 
idoso não faz febres altas”, o que facilitaria 
o diagnóstico.
Com um sistema respiratório envelhecido, 
doenças como a asma, tipicamente fáceis de 
controlar, podem tornar-se problemáticas. 
Esta patologia é tipicamente associada aos 
jovens mas também pode ocorrer em idosos, 
principalmente do sexo feminino, já que é 
comum o “recrudescimento” após a meno-
pausa, no caso de quem sofreu de asma na 

infância.
Neste caso, ao contrário 
do que se possa pensar, 
uma das questões mais 
importantes é “ensinar os 
pacientes a usar os inala-
dores”. Pouco familiari-
zados com o objeto, que 
por vezes implica alguma 
‘compreensão tecnológica’ 
e muitas vezes já com a 
mobilidade dos membros 
superiores reduzida, têm 
“muita dificuldade” em 
utilizá-los. É “fundamen-
tal”, por isso, que o mé-
dico dedique algum do 
seu tempo a ensinar-lhes 
algumas técnicas de utili-
zação e a avaliar o desem-
penho do idoso no uso do 
pequeno utensílio. n



Aos 41 anos, Vânia é es-
posa, mãe de três crianças 
a tempo inteiro e médica 

pediatra muito além do horário 
de trabalho. Mas nem a falta de 
tempo fez com que a sua veia li-
terária, que em tempos quase a 
convenceu a seguir Letras, conti-
nuasse viva. 
Optou pela Medicina por causa 
do lado “humano” desta ciência, 
mas um dia deixou de conseguir 
guardar as palavras e respondeu 
“ao desafio mágico da página em 
branco”. “Nunca é tarde para pro-
curar a nossa essência e descobrir 
outras vocações que podem pre-
cisar de mais tempo de incubação 
no coração para se revelarem: a 
escrita é uma delas”, escreveu, na 
autobiografia que acompanhou a 
sua primeira obra, “Microcosmos 
Humano”. 
Desde os 13 anos que escreve po-
esia, numa “espécie de catarse”, 
mas é em 2014 que nasce a sua 
“obra caloira”. “O Microcosmos 
surgiu numa situação em que es-
tava um pouco fragilizada, como 
todo o país está [com a situação 
profissional]”, conta. “É muito 
complicado lidar, no dia-a-dia, 
com situações realmente deses-
perantes e não podermos ajudar”. 

“O Divã é SimbóLicO, é O 
mOmEnTO DE pArAGEm DA 
viDA DE riTmO frEnéTicO”
Durante um mês e meio, dormiu 
muito pouco e escreveu freneti-
camente. O parto foi rápido, não 
tivesse Vânia o melhor estudo 
de caso para o escrever: o seu. É 
que também Lídia, a personagem 
principal de Microcosmos, parti-
lha não só a profissão mas tam-
bém a composição familiar de Vâ-
nia. “Não será difícil para o leitor 
identificar-se com a sensação de 
impotência e de cansaço perante 
um dia a dia extenuante, cenário 

vulgar das rotinas da classe média, assolada por 
uma crise económica que teima em nos parasitar”, 
explica a autora.
“Através de uma viagem num divã de psicoterapia, 
Lídia faz um balanço do que foi e é atualmente, 
esboça um novo projeto de futuro e acrescenta à 
análise da sua vivência pessoal uma reflexão huma-
nista sobre o sentido da existência, o percurso das 
pessoas nos seus microcosmos e a interação entre 
elas”, lê-se. 

microcoSmoS 
HumaNo

«microcosmos Humano», lançado em julho 
de 2014, é também a primeira obra assinada 
pela pediatra Vânia mesquita machado. 
uma espécie de “quarto filho” que, através 
de Lídia, explora a rotina médica e a vida fa-
miliar e se debruça sobre “uma reflexão hu-
manista acerca do sentido da existência” e 
das “pequenas coisas” da vida.

“Um cozinhado 
de memórias 
polvilhado 
com exóticas 
especiarias de 
ficção”

Livro de  
Vânia Mesquita 
Machado
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Uma “persona-
lidade muito 
determinada”, 

“com valores” bem de-
finidos, e “alguém que 
parece situar a sua 
forma de estar na vida 
num tripé de três M’s: 
mulher, mãe e médica”. 
Foi assim que Alberto 
Caldas Afonso, perante 
uma sala Braga com-
posta, caracterizou Vâ-
nia Mesquita Machado, 
no dia da apresentação 
da primeira obra da pe-
diatra, “Microcosmos 
Humano”.
Ner vosa c om es te 

“marco pessoal” num “lugar muito especial”, como 
descreveu o  Centro de Cultura e Congressos da SR-
NOM, Vânia não escondeu a emoção. Na hora de 
falar do seu novo ‘rebento’, decidiu “jogar pelo se-
guro” e refugiar-se nas palavras, não fosse a escrita 
a sua ‘segunda casa’.   
Apesar do atraso inicial e do prolongar da apre-
sentação no tempo, não houve quem arredasse pé. 
Antes de uma sessão de autógrafos emotiva, houve 
ainda tempo para um poema da autora e para lhe 
destacar o brilhantismo enquanto estudante e in-
terna. Assim como a sua capacidade de “ser mais 
do que uma pediatra hospitalar”, referiu o colega de 
profissão e “ex-mentor” Caldas Afonso.
“Foi por causa dele [Caldas Afonso] que não desisti”, 
declarou Vânia Machado, relembrando os tempos 
de interna – quando ponderou desistir de uma pro-
fissão que a colocava à prova enquanto profissional 
e ser humano – e uma conversa que surgiu no mo-
mento certo. n

E como explica Vânia, neste caso, “o divã é simbó-
lico”. “Representa o momento de paragem da vida 
de ritmo frenético em que atualmente vivemos. Seja 
de que forma for: a olhar um céu estrelado em noite 
de verão, ouvir o som do silêncio ou meditar. Fazer 
um trabalho manual que nos liberte a mente e pro-
porcione um estado de consciência e de espírito que 
nos permita refletir e aponte o caminho a seguir, 
aquele que nos vai preencher a alma”.

“A mEDicinA nãO é fEiTA DE númErOS”
“No meu livro a ideia de fundo é essa”, diz. “A Lí-
dia é uma personagem universal, embora esteja 
retratada num certo enquadramento” que desco-

bre a “necessidade de parar, sair 
da zona de conforto, que afinal 
até era desconfortável”, explica 
Vânia. E uma das coisas sobre 
as quais debruça a sua atenção 
é, precisamente, “as vivências 
médicas”. 
“[Estas] podem ser gratificantes 
quando os resultados são positi-
vos, como podem ser queimadu-
ras profundas quando as coisas 
não correm bem. Mas quando 
as lágrimas são de crianças com 
fome ou com saudade dos pais 
emigrados, negligenciadas ou 
abandonadas, o sentimento ge-
rado de impotência em quem os 
assiste é avassalador”, descreve. 
“Parece fácil, para a imagem do 
médico que a maioria das pes-
soas tem, manter a neutralidade, 
a postura imparcial. Urge mudar 
essa imagem, porque a Medicina 
não é feita de números. Muitos 
colegas vestem essa personagem 
como autodefesa. Outros são 
mais próximos dos doentes, mas 
pagam com as imagens martela-
das em recordações ao fim de um 
dia de trabalho”.
Para quem quiser conhecer Lí-
dia ou talvez “parar” através da 
leitura e refletir sobre o que nos 
rodeia, “Microcosmos Humano” 
está disponível online, pelo va-
lor de 4,99 euros, em formato e-
-book. E “de ouvidos à escuta e 
olhos a ver”, como escreve Vânia, 
pode ser que no fim consigamos 
“atingir esse estado de alma, en-

tender que na maior parte das vezes a maior alegria 
deriva de nos darmos, de fazer alguém sorrir sem 
receber nada em troca”.

“E na maratona 
cronometrada das 
manhãs, banho quente 
e roupa vestida, abotoar 
de camisas a meninos 
trapalhões, corrida escada 
abaixo para preparativos 
de lanches, corrida escada 
acima para verificar 
detalhes da higiene dos 
filhotes em modo lesma, 
ainda desencantava uns 
minutos de espelho e 
maquilhagem – cartão 
de visita sem futilidade, 
filtro à fragilidade da cara 
lavada, um mimo pessoal 
para se sentir bem ao sair 
de casa. (...)”
Excerto de  
“Microcosmos Humano”

e enquanto microcosmos 
ganha terreno, Vânia já 
prepara um novo trabalho, 
sobre a terceira idade e 
“a possibilidade de ser 
alegre e feliz depois de 
uma determinada idade”. 
“porque os nossos idosos 
ainda têm muito para dar”, 
garante.

SRNOM foi 
“Microcosmos 
Humano” por uma 
noite

a 12 de setembro, o 
Centro de Cultura 
e Congressos da 
srnom foi o espaço 
escolhido para 
assistir ao parto 
de “microcosmos 
Humano”, a obra 
primogénita da 
pediatra Vânia 
mesquita machado, 
que contou com a 
recomendação de 
Caldas afonso.
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Livro de  
Júlio Machado Vaz

«era uma veZ  
um profeSSor...» 
fOi “A cErEJA nO 
TOpO DO bOLO”

a apresentação do novo 
livro de Júlio machado 
Vaz no Centro de Cultura 
e Congressos da srnom 
culminou com uma ho-
menagem não só ao “exce-
lente professor”, cuja ativi-
dade inspirou a obra, mas 
também ao escritor, ao 
médico e ao homem que 
personificam este “extra-
ordinário observador”.

Aconteceu a 24 de setembro e fez a sala Braga 
parecer demasiado pequena para a dimen-
são do autor Júlio Machado Vaz, que ali 

apresentava a sua mais recente obra, “Era uma vez 
um professor...”. Conhecido por mobilizar multi-
dões, com o estilo coloquial e a simplicidade na voz, 
neste caso não foi diferente.
Miguel Guimarães, presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos, fez as honras 
da casa e congratulou Júlio Machado Vaz pela esco-
lha do espaço, que o médico psiquiatra descreveu 
como sendo, “em termos simbólicos, muito impor-
tante”. Afinal, Machado Vaz nunca ambicionou ser 
médico, nem nasceu para a profissão. “Desaguei 
em Medicina por motivos irracionais”, lembra, “e a 
Psiquiatria foi a minha salvação”.
Depressa se tornou docente da “particular” cadeira 
de Antropologia Médica, na Faculdade de Medi-

cina da Universidade do Porto, 
mas o tempo e a recusa da área 
“pensar sobre a sua ideologia e 
as suas práticas” encarregaram-
-se de lhe criar “um certo aze-
dume com a Medicina” e com a 
Antropologia. 
“Hoje gosto de pensar que es-
tou apaziguado”, afirma. “Os 
últimos anos têm sido extrema-
mente gratos. Houve um pro-
cesso de aproximação que era 
muito desejado, embora o meu 
mau feitio só me permitisse per-
correr meio caminho”, admite. 
“Era uma vez um professor...” foi 
“a cereja no topo do bolo”, diz.
Um livro que “não foi escrito de 
rajada” e que Júlio dedica intei-
ramente aos netos, com quem 
aprende “a difícil e saborosa arte 
de ser avô”. “Não sou suficiente-
mente sádico para achar que o 
vão ler agora”, brinca”. 

Um prOfESSOr qUE 
EScrEvE OU Um EScriTOr 
qUE EnSinA?
Assim, na mesa principal estava 
a “tribo”, como ele próprio des-
creveu, e não a família de san-
gue – ainda que Jaime Milheiro 
e Sobrinho Simões sejam, para 
ele, “um pai e um irmão”. Con-
vidados a apresentar a obra, não 

pouparam elogios ao amigo de longa data. “O Júlio 
merece cuidado, respeito e admiração”, começou 
Jaime Milheiro, lendo as longas notas recheadas 
de palavras que lhe decidiu dedicar. “Faz parecer 
simples escrever sobre estes assuntos, tratados com 
subtileza e humor”, “sem academismos, com auten-
ticidade e sabedoria”.
Uma mestria que lançou uma questão premente: 
“Acredito que se devia antes chamar ‘Era uma vez 
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um escritor...’”, começa. “Porque o pro-
fessor apenas debita escrita académica”, 
e sendo “escrever e professar” duas ci-
ências distintas, será Júlio Machado 
Vaz “um professor que escreve ou um 
escritor que ensina?”, interroga Jaime. 
“Lendo, perceberão as minhas suspei-
tas sobre as capacidades do escritor Júlio 
Machado Vaz”, justificou.
E desafia: “Experimentem lê-lo de olhos 
fechados, depois de o terem lido de olhos 
abertos. Há partes que o merecem”. 
Muitos tentaram fazê-lo, ainda durante 
a apresentação, aproveitando pequenas 
pausas para folhear e refletir ou folhear 
e sorrir.
E riram, também. Porque Sobrinho Si-
mões gosta sempre de simplificar e, neste 
caso, foi igual a si próprio: “Eu acho que 
este livro é a aceitação do Júlio de que 
está a envelhecer e vai morrer. Porque 
como sabem, é raríssimo não se mor-
rer”, brincou. Mas se o “irmão” espicaça 
com um “professor a envelhecer”, o “pai” 
sai em defesa com um “ou um escritor a 
crescer!”
Mas está tudo bem: no final de contas, 
Júlio “está apaziguado e feliz” com a con-
dição, acredita Sobrinho Simões. E fora 
de brincadeiras, declarou o “orgulho por 
interposta pessoa”, porque o amigo “sabe 
muito, faz o que gosta e fá-lo muito bem”. 
Afinal, “é um tipo fino como um alho”, 
como o descreve Sobrinho Simões, que 
muitos dizem “ter sido o melhor aluno 
que tiveram na Faculdade de Medicina”.
Ele “escreve muito bem”, é um “excelente 
professor” e um “extraordinário observa-
dor”, afirma. “Cruza universos que nos 
surpreendem”, usa “metáforas certeiras” 
e é, sem dúvida, um “caso raro na cul-
tura portuguesa”, finaliza. 

“UmA pESSOA ExTrEmAmEnTE 
inTErESSAnTE”
Talvez por tudo isto, tantos lhe reconhe-
çam o mérito e tenham feito questão de 
“o cumprimentar pessoalmente e feli-
citá-lo” por mais esta conquista. É o caso 
de Isa Veloso, que conhece Machado Vaz 
“desde a adolescência” e nunca mais quis 
perder-lhe o rasto. “Acho-o uma pessoa 
extremamente interessante”, afirma. 

Isabel Moura, “fã incondicional” de Machado Vaz 
também “não podia perder a oportunidade de estar 
presente”. “Admiro-o imenso e gosto muito de o 
ouvir falar”, diz. 
Um sentimento partilhado por Salazar Coimbra, 
ex-aluno de Júlio Machado Vaz: “Admirei-o muito 
como professor e no que diz respeito à intervenção 
social. Não perco nenhum programa dele, por isso 
também não posso perder nenhum livro”, afirma.

Quatro questões a Júlio 
Machado Vaz 
Em poucas palavras, como descreveria esta obra, “Era 
uma vez um professor...”?
É uma compilação de algumas das minhas conferências 
favoritas, para cada uma das quais escrevi um pequeno 
“prefácio”. além do grande, dedicado aos destinatários 
afectivos do livro, os meus netos.

O que o levou a escrevê-la?
a necessidade de, por escrito, me distanciar da imagem 
de especialista apenas dedicado à Sexologia e à 
toxicodependência. antes de tudo o resto, é muito 
mais importante para mim! Fui e sou professor de 
antropologia Médica.

Neste momento, o que define mais Júlio Machado Vaz? 
A escrita, a docência ou a medicina?
a Medicina, praticada ou meditada, infeta todas as 
minhas outras atividades.

Qual é o futuro de Júlio Machado Vaz enquanto 
escritor? Que temas faltam abordar?
Falta cumprir uma promessa antes do fim do ano, em 
princípio – publicar as “Cartas a Maria”, escritas no blog 
e no Facebook. depois, francamente não sei. tanto 
posso regressar ao romance vinte anos depois como 
não voltar a publicar nada. Há balanços a fazer. n

“Tenho muitas 
expectativas, porque de 
facto o professor é um 
excelente comunicador 
e a forma simples como 
comunica e as metáforas 
que utiliza acho que vão 
proporcionar uma leitura 
quase compulsiva”. 
ISA VELOSO

“Sou professora e sou 
admiradora incondicional 
do trabalho do professor 
Júlio Machado Vaz. Quanto 
ao novo livro, seguramente 
vou aprender muito com 
ele”.
CONCEIçãO PIRES

“Tive o Dr. Machado Vaz 
como professor e sempre 
gostei de ler aquilo que ele 
escrevia. Sou, no fundo, um 
médico fã incondicional do 
professor e tinha de estar 
presente”.
SALAZAR COIMBRA

“Pelo que já li, vai ser 
interessantíssimo”.
ISABEL MOURA

“Era uma vez um professor...” é uma obra composta por 
12 textos, correspondentes a conferências seleccionadas 
que Júlio Machado Vaz proferiu – e um pequeno 
“prefácio”, para além do grande prefácio inicial, para 
cada um deles.
“Este livro é uma pessoa a pensar, a escrever, a dizer”, 
descreve Jaime Milheiro, que “fala de pessoas e fala de 
si mesmo quando parece falar de outros”. Uma obra 
que distingue a  “capacidade de observação muito 
bem treinada” que caracteriza Júlio. “É dos livros mais 
engraçados de se ler e com ele aprende-se imenso”, 
descreve Sobrinho Simões. Sem dúvida, “retrata o gosto 
de ser professor”.



O Estranho Caso 
do Médico que 
Escreve Livros 
Bizarros

Vida e obra 
de Miguel 
Miranda

miguel miranda, médico e escritor multi-
premiado, viu a sua vida e obra revisitadas 
numa iniciativa promovida no dia 3 de ou-
tubro, no auditório da srnom. o prof. Carlos 
mota Cardoso, da universidade do porto, e a 
prof.ª paula arnaut, da faculdade de Letras 
da univ. Coimbra foram os oradores convi-
dados a reflectir sobre o autor “que escreve 
livros bizarros”.
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Homem que “não cuida 
só da escrita”, mas tam-
bém “da arte médica” 

nas palavras de Carlos Mota 
Cardoso, Miguel Miranda foi 
objecto de uma singela homena-
gem decorrida na SRNOM, a 3 
de Outubro último. O psiquiatra 
e professor da Faculdade de Psi-
cologia do Porto foi o primeiro 
convidado a intervir sobre o ho-
menageado, sublinhando-lhe um 
“exímio” carácter humanista. A 
título de exemplo, Mota Cardoso 
citou o envolvimento do colega 
na fundação da Liga dos Amigos 
do Centro de Saúde Soares dos 
Reis, em Gaia, cujas ambições 
próximas passam pela criação de 
um centro de dia para doentes de 
Alzheimer. 
Sobre o percurso de vida de 
Miguel Miranda, Carlos Mota 
Cardoso enunciou uma série de 
episódios que ajudam a compre-
ender a personalidade médica 
e literária do homenageado. A 
paixão pela família, a entrada 
no curso de Medicina depois de 
uma primeira experiência gorada 
em Engenharia, a ligação ao mar 
e à pesca submarina, o percurso 
como atleta de Andebol e Xadrez, 
por fim, a curiosa vocação para 
o croché. “É um homem que 

consegue transportar múltiplas capacidades de-
vido à sua grande profundidade”, concretizou o 
psiquiatra. 
Sob o ponto de vista literário, Carlos Mota Cardoso 
reconheceu em Miguel Miranda a capacidade de 
“deixar o leitor suspenso” através de um domínio 
da “fantasia e da criatividade”. “Não vejo grandes 
aleijões gramaticais”, acrescentou em tom de piada, 
concluindo: “Tenho a certeza que em 10, 15 anos, 
estaremos a comemorar a presença de um grande 
escritor de língua portuguesa”. 



Quatro questões a  
Miguel Miranda
Como é que a literatura entra na sua vida, além da mera 
qualidade de leitor? 
Comecei a escrever aos 33 anos. É um número cabalís-
tico, remete para a idade de Jesus Cristo, ou para a arte 
médica. Mas foi um acaso, não teve nada a ver com nada. 
digamos que a literatura era larvar em mim e atingiu a 
sua fase de crisálida nessa altura. Comecei a a publicar 
aos 35 anos, voando como uma Ephemera adulta, em-
bora o que escrevo seja perene.  

O que é que os livros e a escrita representam, hoje em 
dia, no seu dia-a-dia? Que tempo lhe ocupam?
os livros e a escrita representam uma segunda profis-
são, ocupando 20% do meu tempo. a arte e a profissão 
médica não são incompatíveis com a arte e a profissão 
da escrita, pois sou médico de dia e escritor de noite. 
tenho algumas dificuldades ao crepúsculo, mas isso é 
próprio dos seres alados. a escrita é a forma mais econó-
mica e mais rápida de voar que eu conheço, permitindo 
viajar no espaço e no tempo. Ser médico ocupa-me mais, 
em tempo, mas é uma arte finita – acabará quando já 
não tiver capacidades para manter o elevado grau de 
exigência que o exercício actual da profissão médica im-
põe. Ser escritor é dedicar-me a uma arte infinita, e isso 
tem outra dimensão espiritual que me compraz. Sempre 
gostei de interpretar a humanidade, descobrir e resolver 
problemas, charadas, descobrir e inventar caminhos e 
soluções. Encontro isso na Medicina e na literatura e isso 
dá-me grande prazer. 

Esta sessão promovida na Ordem descreve-o como au-
tor de livros “bizarros”. É uma característica intencional? 
tenho uma certa atracção pelo bizarro, no sentido da 
diferença, dos que vivem nas margens da sociedade, nas 
fronteiras da sanidade mental. os meus livros são sobre-
tudo diferentes. E conseguem muitas vezes provocar in-
sónia aos leitores que, incautos, se põem a lê-los à noite. 

São sobretudo livros di-
ferentes. Procuro não me 
repetir, pois canso-me de 
mim mesmo.  

O Prof. Mota Cardoso an-
tecipa que, dentro de 10 
anos, estaremos na pre-
sença de um grande escri-
tor de língua portuguesa. 
Tem essa aspiração? 
as coisas são o que são: o 
tempo é o grande depu-
rador. Quem resiste ao 
tempo, perdura. Não é 
coisa que me preocupe, 
eu escrevo porque gosto 
de escrever, criar, comu-
nicar. Este é um caminho 
que se faz caminhando, 
uma escada que se sobe, 
subindo. olho para cima e 
vejo que me faltam mui-
tos degraus para chegar 
ao topo. Mas olho para 
trás e vejo que já deixei 
muitos para baixo. n

A segunda convidada da noite, Ana 
Paula Arnaut promoveu um “pé-
riplo” pela literatura de Miguel Mi-
randa cuja “arquitectura semântica”, 
descreveu, “se alicerça num notável 
ponto de equilíbrio entre a seriedade 
e a ironia cómica”. Seja no conto, no 
romance ou no policial – as três voca-
ções fundamentais do autor, além de 
breves abordagens ao texto infanto-
-juvenil – a professora da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coim-
bra entende que a obra deste escritor-
-médico deve ser encarada “espírito 
aberto” por leitores que pretendam 
ser “transportados pela respiração 
própria de quem na literatura pro-
cura conhecer outras vidas, outras 
histórias e desafios”. 
Ana Paula Arnaut encetou depois 
uma curiosa interpretação de algu-
mas das mais simbólicas obras de Mi-
guel Miranda, como “A Maldição do 
Louva-a-Deus”, “Livrai-nos do Mal” 

ou “Todas as Cores do Vento”, explorando as ca-
racterísticas das personagens mais conhecidas e 
descrevendo os ambientes literários em que o autor 
se movimenta. 
Num serão recheado de surpresas e ironias, ouviu-
-se um tango interpretado pelos colegas de profis-
são do autor, Ana e Miguel Galaghar e ouve direito 
a uma “aparição” inesperada de Jorge Luís Borges, 
“chegado de Genebra onde tem residência perma-
nente”, interpretado de forma magistral pelo actor e 
encenador António Reis. 
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“Tenho a certeza 
que em 10, 15 
anos, estaremos a 
comemorar a presença 
de um grande escritor 
de língua portuguesa”
Carlos Mota Cardoso



A Sala Braga, na Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, foi o local escolhido 
por António Paulo Cardoso – “homem de fé 

e de boa-fé”, como foi descrito por um dos oradores 
convidados – para apresentar o seu livro “Jardim 

aPrESENtaÇão do liVro  
dE aNtóNio PaUlo CardoSo

JarDim 
Simbó lico

antónio paulo Cardoso lançou a sua mais re-
cente obra literária na srnom, no passado 
dia 6 de Julho. “Jardim simbólico” é o título 
de um livro que cruza as memórias de in-
fância vividas pelo médico imagiologista em 
Castelo Branco com reflexões sobre a moral 
cristã. 

Simbólico” aos muitos colegas e familiares que mar-
caram presença nesta iniciativa. 
O texto é, sobretudo, uma viagem pessoal do autor 
ao emblemático Jardim do Paço Episcopal de Cas-
telo Branco (ver caixa), do qual guarda memórias 
muito vivas de uma infância que ali se construiu. 
Na introdução, chega a dizer: “Perto deste jardim 
passei a minha infância, o jardim-escola onde entrei 
ainda muito pequeno, a escola por onde andei ali 
mesmo ao lado, e até a única recordação que tenho 
do meu avô Sebastião.”
O médico do Centro Hospitalar de São João come-
çou por agradecer a “paciência” que a sua mulher 
e restantes familiares lhe concederam na execu-
ção do livro e assinalou que este fala de “cultura” e 
de “moral”, “coisas um pouco chatas hoje em dia, 

numa altura em que as pessoas têm uma 
vida agitada e não têm muito tempo para 
reflectir sobre estas coisas”. 
Confessando não “perceber nada” de jar-
dins, António Paulo Cardoso admitiu ter 
partido para esta obra com o intuito de se 
“enriquecer e desenvolver interiormente” 
e não de “fazer dinamismo cultural”. Por 
isso, recuperou o pensamento de perso-
nalidades como Bento de Jesus Caraça e 
Agostinho da Silva, diferentes na inter-
pretação do mundo, mas ambos grandes 
divulgadores da cultura portuguesa. Para 
o autor, D. João de Mendonça, o bispo 
que construiu o Jardim do Paço Episco-
pal, “estava em sintonia” com aquelas 
duas ilustres figuras do séxulo XX por-
tuguês e, por isso, deixou o jardim “como 
uma espécie de cápsula do tempo, para 
que as pessoas possam lá encontrar al-
guma ajuda para si próprias”. “
António Paulo Cardoso confessa que o 
objectivo da obra é ser “um livro moral”. 
Não com o sentido de esperar que as pes-
soas alinhem pela mesma moralidade, 
mas na “construção de alguma base”, 
porque, acrescentou, “não é possível re-
lativizar tudo”. As pessoas têm de tomar 
um partido, mas não um partido que ne-

cessariamente exclua os outros. A moral da igreja 
não pretende excluir ninguém”, concluiu. Para o 
médico, “o objectivo moral do cristianismo é termos 
capacidade de crescer sem apontarmos aos outros 
os seus erros”. 

jardim do paço episcopal
castelo branco

Construído no século XViii, por ordem do 
bispo d. João de Mendonça (representado 
num painel de azulejos), o Jardim do Paço 
Episcopal é um dos pontos de visita obri-
gatória da cidade de Castelo Branco. o es-

paço apresenta uma configuração única em Portugal, que 
resulta da construção de percursos simbólicos de natureza 
histórica e religiosa, cujo objectivo fundamental é o de con-
duzir o viajante pelo percurso da vida. n

texto Nelson Soares
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pouco em relação aquelas obras maravilhosas que me 
lembro de ver...!

Então o que faz com que a Olga tenha um repor-
tório tão vasto e tão diversificado?
A quantidade de países que, nas minhas férias, tive o 
gosto de visitar. A descoberta de outras culturas como 
a do Japão, de África... tudo o que viesse de cultu-
ras exteriores eu ficava cá com o bichinho e depois, 
quando calhava, pintava.

E porquê começar a pintar só quando se reformou?
Tempo exclusivo para a Medicina eu tinha, tempo 
para a pintura... tinha de ter. Não se pode fazer as 
duas coisas, que são muito complicadas. Cheguei a 
trabalhar 10 horas por dia.

Chegou a trazer um bocadinho da Medicina para 
a pintura?
Não. Tudo o que eu pudesse trazer para a pintura da 
minha medicina [Olga praticava Medicina de Reabili-
tação], que eram maioritariamente paraplégicos, não 
tinha piada nenhuma. Não sou como a Frida Kahlo, 
ela é que trouxe os coletes e as muletas... Deus me 
livre!

E o que é que me pode dizer desta exposição, aqui 
na SRNOM?
Foi-me imposta para me dar ânimo, porque infeliz-
mente o meu marido faleceu no mês de junho, e pode 
imaginar como eu fiquei... E eles aqui têm sido for-
midáveis a dar-me apoio moral. O sr. Carlos tanto 
insistiu, que pronto…  E como eu tenho os quadros lá 
em baixo nas arrecadações e era só tirá-los.... Se não, 
não tinha feito. Por iniciativa própria, não o teria feito.

E o que é que sente agora, já com os 
quadros nas paredes?
Tenho muito gosto, muito gosto. Estou 
toda contente, como pode imaginar.

Muito bem. E diga-me: o título desta 
exposição também está de certa 
forma relacionado com esta fase pior 
que está a atravessar, certo?
É “A Última Gota” ou “Retrospetiva”, é 
as duas coisas. “Retrospetiva” porque 
há muitos quadros que já estiveram 
aqui expostos na Arte Médica; “A Úl-
tima Gota” porque não há mais tinta... 
já me faz doer as costas.

Vai deixar de pintar?
Não vou deixar... vou continuar a ten-
tar. Mas quando tiver muitas dores nas 
costas, tomo um comprimido e páro. É 
assim que vai ser a minha vida [risos].

Por fim, há algum quadro nesta ex-
posição pelo qual tenha particular 
preferência?

Não. Há alguns que me dá mais gosto olhar... mas 
não, não tenho nenhuma preferência.

(nortemédico) – Há quanto 
tempo começou a pintar?
(Olga Fiadeiro) – Desde 1995, 
quando me reformei. Tirei um 
curso de pintura e desenho com 
o professor Carlos Carreira e de-
pois fiquei como aluna dele, uma vez por semana, 
porque há sempre coisas para aprender.

E como é que surge o gosto e o interesse pela 
pintura?
Este gosto pela pintura vem da minha mãe e da mi-
nha tia, eu sempre gostei de pintura. Quando estive 
em Florença e em todas as cidades que eu pude visi-
tar, andava sempre nos museus.

É também ai que se inspira?
Não me inspira, dá-me a ideia de que eu pinto tão 

Exposição 
retrospectiva de 
Olga Fiadeiro, 
antes de 
“arrumar os 
pincéis”

até 18 de julho, as obras da 
pintora olga fiadeiro colo-
riram as paredes do Centro 
de Cultura e Congressos da 
srnom. no dia da inaugu-
ração de “a Última Gota”, 
a 4 de julho, a nortemé-
dico esteve à conversa 
com a artista de 84 anos 
que fez desta exposição 
uma espécie de restrospe-
tiva, numa altura em que 
acredita vir a usar muito 
menos os pincéis. 

“a 
última 
gota”

OLGA fiADEirO Em SUA “cASA”
a última exposição de olga Fiadeiro, agora aposentada, 
não podia ser noutro lugar que não a “Casa do Médico”, na 
SrNoM. Foi lá que se apresentou pela primeira vez, a título 
individual, com a exposição «Pot Pourri», uma mostra retros-
pectiva de 54 quadros, corria o ano de 1997. n

53
te

xt
o 

Li
lia

na
 P

in
ho

 › F
ot

og
ra

fia
 N

un
o 

Al
m

ei
da



Regresso de  
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já não sabemos se poderão 
partir”. O aviso colocado em 
Tibães, inscrito na brochura 
da exposição, invoca o mis-
tério que rodeia o mais antigo 
e relevante mosteiro bene-
ditino em Portugal. Foi este 
misticismo que Miguel Louro 
procurou captar num con-
junto de imagens de médio 
e grande formato, designado 
por “Insólito e o Ócio dos 
Monges de Tibães”. 
De regresso à SRNOM, o mé-
dico de família e fotógrafo 
bracarense revelou que esta 
apresentação remonta a um 
fascínio antigo por Tibães, 
numa altura em que aquela 
propriedade estava ainda na 
esfera privada e aguardava 
uma intervenção de restauro. “Conhecia os donos, 
que aos poucos me foram deixando entrar na casa 
para fazer alguma fotografia. Construí um grande 
acervo de Tibães, mas fui obrigado a vender quando 
o monumento passou a ser considerado património 
nacional”. Recentemente, o autor fora convidado 
para uma exposição colectiva sobre o mosteiro e 
questionou-se: “Porque não voltar?”. Acabou por 
fazer seis fotografias de grande formato, das quais 
toda a gente gostou, e partiu logo para uma exposi-
ção mais completa a título individual. 
Miguel Louro assume como intenção fundamen-
tal deste trabalho apresentar algo que as pessoas 
ainda não conhecem sobre o mosteiro bracarense. 
“As pessoas praticamente só conhecem o jardim e 
o lago. Por isso tentei mostrar o que é desconhe-
cido: a luz que as pessoas não vêem”, explica. Para 
o fotógrafo, é igualmente importante retratar Tibães 
na perspectiva de quem o habitou: “É interessante 
imaginar através da fotografia como o mosteiro foi 

miguel Louro voltou à 
ordem dos médicos para 
uma exposição individual 
sobre o mosteiro de Ti-
bães, entre 1 e 31 de agosto. 
o médico e fotógrafo teve 
o precioso contributo do 
historiador fernando Ca-
pela miguel e da curadora 
adriana Henriques, que 
protagonizaram uma me-
morável encenação à volta 
das memórias do mosteiro 
beneditino. 

iNSólito e o ócio 
DoS moNgeS De 
tibãeS
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vivido pelos monges, o que se teria lá passado há 
centenas de anos atrás”. 

AprESEnTAçãO TEATrALizADA
No evento de inauguração, a 1 de Agosto, Miguel 
Louro convidou a curadora Andreia Henriques e o 
historiador Fernando Capela Miguel para fazerem 
um comentário às imagens. Contudo, os convida-
dos tiveram oportunidade de assistir a uma notável 
encenação sobre as memórias 
e vivências de Tibães. 
Em conversa com a Nortemé-
dico, Fernando Capela Miguel 
revelou uma grande proximi-
dade com a história do Mos-
teiro, onde inclusivamente já 
fez visitas guiadas informais 
nas quais encarnava a perso-
nagem mítica do “Fantasma”. 
“É uma das lendas de Tibães: a 
presença de uma energia forte, 

como se de um fantasma 
se tratasse, que mantém 
a alma do mosteiro viva”. 
Para o historiador e autor 
do texto que acompanhou 
a exposição de Miguel 
Louro, “é difícil, hoje, per-
ceber a importância que 

Tibães teve na história, não só de Portugal, mas da 
humanidade. Durante quatro séculos, os benediti-
nos foram os donos da sabedoria ocidental e Tibães 
era a capital do império português”. 
A expulsão das ordens religiosas em Portugal, no 
ano de 1834, fez com Tibães estivesse esquecido 
ao longo de século e meio e culturalmente vazio de 
sentido. Capela Miguel encontra, neste exemplo, 
um padrão de atitude do país relativamente ao pa-

trimónio histórico: “Além 
da falta de dinheiro, a 
dimensão cultural do pa-
trimónio construído não 
tem valor nenhum na 
cabeça dos portugueses. 
Gasta-se mais a injectar 
dinheiro no futebol do 
que a manter viva a nossa 
história”. n

 “– Aquele espaço 
é mágico, como 
dissemos. Se quisermos 
perceber as suas 
magias, temos que 
lá ir ter, encontrar 
tempo para lá estar, 
ver devagar. No nosso 
percurso, no caminho 
de cada um, devemos 
descobrir os recantos de 
Tibães.

– E a memória 
Fernando, onde está a 
memória?

– A memória é preciso 
refazer às vezes. É o 
que está a acontecer 
em Tibães. Esteve 
perto de ser impossível 
de recuperar, hoje 
rejubilamos de 
contentamento porque 
Tibães está com uma 
pujança arrepiante”. 
Trecho da interpretação de 
Fernando Capela Miguel e 
Adriana Henriques
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Miguel Nogueira não quis que um trabalho em 
forma de “agradecimento” se desviasse para uma 
exploração plástica do sofrimento que os doentes 
experimentam. “Não me revejo em abordagens ar-
tísticas que expõem, de forma gratuita, as debili-
dades dos outros”, explica, acrescentando não ser 
sua intenção fazer com que o trabalho se destacasse 
“apenas por ser chocante”. Mantendo a coerência, 
“Indolor” apresenta um conjunto de imagens que 
não documentam a doença, antes a forma como 
os doentes a vivem. “Retrata momentos da vida 
de doentes crónicos que lidam todos os dias com 

a dor. Quis fazer per-
durar, através das mi-
nhas imagens, momen-
tos de esperança, de 
serenidade, de espera, 
de cumplicidade e de 
empatia”, reforça o fo-
tógrafo, afirmando um 
objectivo ‘macro’ para 
este trabalho: “desmis-
tificar o preconceito de 
fatalidade associado à 
dor crónica”.
A proximidade aos do-
entes é uma das carac-
terísticas dos retratos 
de Miguel Nogueira. 
O autor recorda a des-
confiança inicial com 
que foi visto na Uni-
dade, pelo “sentimento 
de invasão” que a ob-
jectiva pode despertar, 
e a evolução que a sua 
presença foi registando. 
“Consegui criar uma 
relação próxima com 
os diversos doentes, os 
quais me presentearam, 
pouco tempo depois e 
de uma forma generosa, 
com a sua confiança e 
simpatia. Foi um traba-
lho de equipa, profun-
damente enriquecedor”, 
acrescenta, assinalando 

a reacção “comovida” que lhe manifestaram com o 
resultado do trabalho. 
Miguel Nogueira considera que “os padrões este-
reotipados de felicidade e beleza” que marcam a 
sociedade dos nossos dias não são facilmente com-
patíveis com o registo da doença e do sofrimento 
a ela associado. No entanto, o fotógrafo não vê a 
Saúde como um assunto tabu para as artes. Pelo 
contrário, encara o tema como um desafio dada a 
abrangência dos temas que podem ser abordados. 
“É indiscutivelmente estimulante focar a objectiva 
nos doentes, nos profissionais, nas instituições, nos 
avanços da medicina, e fazer chegar essa realidade 
de forma justa e sensata ao público”, conclui. n

de 11 de agosto a 3 de setembro, 
os corredores da Casa do médico 
foram decorados com imagens da 
unidade de dor Crónica do Hos-
pital de são João. “indolor”, tí-
tulo da exposição, foi o resultado 
de um trabalho de vários meses 
realizado pelo fotógrafo miguel 
nogueira a partir das vivências 
naquele serviço hospitalar. 

Para além 
da dor

EXPoSiÇão dE 
MiGUEl NoGUEira

Miguel Nogueira conhe-
ceu a Unidade de Dor 
Crónica do Hospital de 

São João (HSJ) em 2013. As cir-
cunstâncias pessoais e particu-
larmente difíceis que o conduzi-
ram àquela unidade impediram 
que o fotógrafo olhasse para a 
envolvente numa perspectiva ar-
tística. “Só muito tempo depois”, 
confessa, o olhar mudou sobre a 
unidade que acolhe pacientes com 
dor crónica: “Senti ser urgente 
captar a humanidade do serviço, 
ser importante dar nomes aos do-
entes que ali acorrem e fazer per-
durar em imagens a excelência dos 
profissionais que ali trabalham”.  
Foi este o contexto e as razões que 

levaram o fotojornalista a avançar para “Indolor”, 
um conjunto de imagens captadas no serviço do 
HSJ e transposta para a exposição que esteve na 
Casa do Médico.  

bio
Miguel Nogueira, 41 
anos, é natural do Porto 
e dedica-se à fotografia 
de forma profissional, 
após formação em En-
genharia. Colabora com 
importantes entidades 
nacionais, em áreas di-
versas como a cultura, 
intervenção social e 
desporto. tem obra pu-
blicada e exposta nos 
domínios do fotojor-
nalismo e da fotografia 
documental.
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O sonho comanda a pintura de Maria 
Antónia Jardim. Em “Porto Onírico: o 
prazer dos anjos” apresentou um olhar 
muito pouco convencional sobre a Ci-

dade Invicta, com todas as referências que a autora 
gosta de colocar na sua obra. “Os meus quadros 
têm de ir além da cor e do desenho. Têm de trans-

mitir essa mensagem de 
impacto, necessariamente 
metafórica, que conta uma 
história meio inverosímil e 
onírica”, explica. 
Especialista em Psicologia 
da Arte, Maria Antónia as-
sina os seus quadros com o 
nome de “A. Sinai”, reflexo 
de uma intenção de trans-
cendência, de um artista 
que “pode tudo”. “Para 
mim, o artista é um deus: 
pode fazer tudo o que lhe 
apetece, criar e dar vida às 
suas personagens. Depois 
essa vida toda é partilhada 
com quem a lê”. 
Embora não o tenha feito 
na exposição que escolheu 
para a Casa do Médico, 
a autora costuma fazer 
acompanhar os seus qua-
dros de um poema. Aplica 
ainda materiais imprová-
veis como batom, folhas ou 
lápis de cera, numa espécie 
de alquimia de quem acre-
dita, tal como Lavoisier, 
que “nada se perde, tudo se 
transforma”. 
As obras de A. Sinai, para 
Maria Antónia Jardim, têm 
de marcar pela diferença 
e fazer as pessoas sonhar. 
“É muito bom quando sen-
timos que isso acontece”, 
confessa. A também pro-
fessora universitária diz 
que não sente necessidade 
nenhuma de ter uma obra 
realista: “A realidade já 
existe, temos de encontrar 
uma mensagem acrescida”. 
“Não quero que a minha 
pintura seja indiferente. 
Quero que toque profun-
damente nas pessoas, que 
elas sintam essa energia. 
Sou escorpião e gosto de 

marcar. A minha pintura é a minha impressão di-
gital colorida”. n

Impressão  
digital colorida

“Porto 
Onírico” por 
Maria Antónia 
Jardim 

um ambiente de sonho, fantasia e cor. assim 
resulta a pintura de a. sinai – alter-ego de 
maria antónia Jardim – apresentada na ex-
posição “porto onírico: o prazer dos anjos” 
que marcou o regresso da artista à Casa do 
médico, entre os dias 5 e 19 de setembro. 

bio
Natural do Porto, 
Maria antónia Jar-
dim tem um per-
curso longo na pin-
tura, iniciado há 32 
anos. Entre as inú-
meras exposições 
que apresentou 
conta-se a home-
nagem a Fernando 
Pessoa, em 2008; 
“a jóia do douro”, 
tributo ao Vinho 
do Porto, em 2009 
e “a jóia de alice”,  
no Museu Nacional 
Soares dos reis, em 
2010. 

texto Nelson Soares › Fotografia Jorge Faustino
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 maria Do 
 cÉu caStro  
 +   aNa DiaS 

Exposição 
colectiva de 
pintura 

parceiras nos ateliers de pintura, maria do 
Céu Castro e ana isabel dias cruzam os seus 
trabalhos, de características e linguagem 
muito diferentes entre si, na primeira ex-
posição colectiva que trazem à srnom. a 
mostra esteve aberta ao público entre 3 e 19 
de setembro. 
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Participante habitual 
na Artemédica, Ma-
ria do Céu Castro 
regressou à galeria da 

SRNOM para uma exposição 
individual onde fez a síntese 
do seu trabalho e, simultane-
amente, procurou “virar a pá-
gina” sobre a pintura mais re-
cente. “A ideia é recomeçar com 
outros motivos, outro estilo e 
explorar outros caminhos”, 
acrescentou. 
As obras escolhidas pela mé-
dica neurologista, embora te-
nham algumas semelhanças no 
conteúdo – especialmente na 
exploração de motivos naturais 
e paisagísticos – diferencia-se 
muito nas técnicas e na lingua-
gem utilizadas. “Representam 
fases e projectos diferentes. 
Mas tenho necessidade de ex-
plorar os limites da pintura. 
Quando consigo atingir um 
bom nível numa determinada 
técnica, preciso de um encon-
trar um desafio novo”, explica a 
autora, que entende arte como 
um campo sem fronteiras e 
“onde há muitas coisas para 
explorar”. 
Maria do Céu encontra nas ar-

tes plásticas a libertação para a sua rotina profissio-
nal. “Na pintura, posso escolher não me sujeitar à 
realidade. E a realidade da profissão médica é, na 
maior parte dos casos, muito dura. É uma profissão 
que lida com aspectos da vida muito dramáticos e 
com o lado negro das coisas”. Para a pintura, a arte é 
o contrário dessa experiência: “aqui podemos esco-
lher a luz ou a sombra”.
Já com um currículo de exposições extenso, Maria 
do Céu Castro só começou a contactar de forma 
mais consistente com a pintura em finais de 2008, 



TêxTEiS E AbSTrAcTOS 
Apesar de ser professora de Educação Vi-
sual, Ana Isabel Dias nunca se aventurou 
nas artes plásticas. A família, maioritaria-
mente ligada às ciências, olhava com “al-
gum preconceito” para o mundo da estética 
e os compromissos profissionais e pessoais 
foram adiando a intenção de pintar, cum-
prida finalmente com a formação no atelier 
Arrisco. “Hoje estou mais madura, tive o 
meu percurso de vida e estou em condi-
ções de ser mais assumida”, revela. 
As obras que trouxe à Casa do Médico re-
flectem uma linguagem muito distinta da 
colega de exposição: são imagens menos 
figurativas e com maior carga simbólica, 
onde predominam elementos abstractos. 
“É-me muito difícil falar sobre a minha 
pintura, mas sobretudo procuro reflectir 
pequenas situações do dia-a-dia”, confessa. 
Além das pinturas, Ana Isabel Dias insta-
lou nesta exposição uma grande carpete no 

centro da galeria 
cuja origem se 
explica pela car-
reira profissional 
que desenvolveu 
enquanto desig-
ner têxtil. “Foi 
o projecto final 
do meu curso 
de tecelagem”, 
explica, antes 
de confessar o 
motivo curioso 
para o desenho: 
o meu pai era 

médico e tinha umas revistas francesas 
que, apesar de não saber muito bem o sig-
nificado, sempre me apaixonaram pelos 
desenhos das células. Achei que era uma 
ideia engraçada fazer esta peça a invocar 
esses desenhos”. 
Apesar de “dedicar muito menos tempo 
do que queria” à pintura, Ana Dias diz que 
“nunca é tarde” para se apostar mais a sério 
e admite ter mais oportunidades para criar 
nos anos vindouros. “Os filhos já estão 
numa fase em que se querem descartar um 

bocadinho da mãe, portanto acho que vou ter mais 
tempo para fazer estas coisas”. n

altura em que fez formação no atelier da Arrisco. 
“Tinha o hábito de desenhar em tudo o que era 
sítio, mas nunca tinha dado o passo que faltava”, 
conta-nos a médica-pintora, que hoje se mostra ren-
dida a este universo e disponível para continuar a 
apostar: “É uma janela para um mundo com maior 
liberdade”. 
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Exposição 
de escultura 
de Aurora 
Rodrigues

aurora rodrigues gosta, literalmente, de pôr 
as mãos ao trabalho. escultora de profissão e 
amante da forma feminina, viu as suas “mu-
lheres gordas” tomarem lugares de destaque 
no Centro de Cultura e Congressos da srnom, 
de 18 a 30 de setembro.

texto Liliana Pinho › Fotografia Nuno Almeida

“O barro é uma pasta 
que quando não é mo-
delado não fala, mas 
quando tentamos fazer 
algo com ele tudo se 
transforma e os senti-
mentos surgem como se 
de magia se tratasse” – é 
esta a frase que ilustra o 
cartão de visita de Au-
rora Rodrigues, escul-
tora, que durante “toda 
a vida” ponderou uma 
“carreira ligada às artes”. 
Com o sangue artístico 
a correr-lhe nas veias – o 
pai já era pintor – alcan-
çou o objetivo. Dedicou-
-se “a 100% à escultura”, 
principalmente a figura-
tiva, e hoje em dia retrata 
essencialmente mulhe-
res (e sim, algumas “gor-
das”, como refere, “talvez 
inspirada em Botero”). 
As mulheres “têm mais 
leitura, mais forma”, 
explica.
Com as obras que faz 
nascer, quer criar “expe-
riências sensoriais entre 
o observador e as peças”. 
“O figurativo é de leitura 
fácil, por isso simpatiza-
-se facilmente com as 
peças. Para além disso, 
tento colocar expressões 
de pessoas nas obras, o 
que transmite sempre al-
guma coisa”, explica. “As 
pessoas não ficam indi-
ferentes às minhas peças 

e eu gosto de as pôr a pensar”, afirma.
De 18 a 30 de setembro, decidiu pôr a pensar a 
classe médica, na tentativa de chegar a um “bom 
mercado”, como a descreve; “dar a conhecer” o seu 
trabalho e claro, expor num espaço “muito giro e 
agradável”, diz – o Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM. 
Com o seu próprio atelier há 15 anos, domina o 
método tradicional mas dá origem a peças de “ar 
contemporâneo” e nem sempre de grés. “Tudo o que 
seja transformar, criar... é comigo. E há certas altu-
ras em que tudo serve... tudo dá para pôr em prática 
o que eu imagino na minha cabeça”, refere.
A inspiração, diz, cresce “em tudo o que a rodeia” 
e um trabalho pode estar em constante mutação 
desde o dia em que nasce a ideia até ao dia em que 
a peça está terminada: “A maior parte das vezes 
começo com uma ideia e vou trabalhando, vou ajus-
tando.... nem sempre sai aquilo que inicialmente 
tinha pensado”, conta. n

“aS peSSoaS 
Não ficam 
iNDifereNteS àS 
miNHaS peçaS”
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A “Criação de Adão” em tons de azul, com pin-
celadas grossas, ou a “Última Ceia” com um 
relevo palpável a olho nu são apenas alguns 

dos trabalhos que Joana Correia Saraiva levou ao 
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM, de 18 
a 30 de setembro. Uma versão mais minimalista e 
colorida da “Mona Lisa” também lá estaria, mas foi 
adquirida entretanto.
É precisamente a “reinterpretação”, à sua maneira, 
de “obras como estas” que ocupam os dias e as noi-
tes de Joana Correia Saraiva, que esquece as ho-

ras quando está em 
frente à tela. “Adoro 
história da arte e 
devoro livros sobre 
o assunto”, conta. 
O processo criativo 
parte daí: “Ler sobre 
cada obra, perceber 
o que elas signifi-
cam ou significa-
ram e depois retirar 
algo daí”, para criar 
a sua “própria vi-
são” da composição.
Mas nem sempre 
esta criatividade 
latente se resume 
apenas a isto. Com 
o tempo dividido 
entre a Pintura à 
Arquitetura, admite 
não conseguir es-
colher entre as duas 
áreas que lhe rouba-
ram o coração. Por 
isso, por vezes, a 
linha entre as duas 
áreas torna-se mais 
ténue e Joana tam-
bém faz reinterpre-
tações de edifícios. 
Uma forma de dar 
asas à imaginação, 
já que nem sem-
pre as suas “ideias 
pouco convencio-
nais” podem “ser 
postas em prática” 
na Arquitetura: 
“Gosto muito de 
planos inclinados, 
por exemplo, e cá 
em Portugal ainda 
não temos muito 
esse hábito”, ex-
plica. n

Joana Correia saraiva 
alia a arquitetura à 
pintura e ainda dá 
umas pinceladas na 
História. de 18 a 30 
de setembro, as suas 
reinterpretações 
de obras que marcaram a história da arte 
ocuparam as paredes do Centro de Cultura e 
Congressos da srnom.

Exposição de 
Joana Saraiva

um cuNHo 
peSSoal a 
obraS que 
fiZeram 
HiStória

bio
a paixão pela Pintura nas-
ceu aos 13 anos, quando os 
pais lhe ofereceram a pri-
meira caixa de pinturas e 
um cavalete a sério. desde 
então nunca mais parou 
de dar brilho às telas. atual-
mente, possui um atelier de 
pintura próprio, em Pinhel, 
e duas coleções: “re.inter-
pretações” (a que esteve 
em exposição na SrNoM) e 
“arquitetura Pintada”.
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anjos fernandes expôs, literalmente, a sua 
alma no Centro de Cultura e Congressos da 
srnom de 3 a 17 de outubro.  “alma nua” é 
o espelho do percurso de vida de um artista 
despido de preconceitos.

De 3 a 17 de outubro, o Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM foi assolado 
de acrílicos de tendência nipónica, com 

verdes, amarelos, formas, objetos e personagens. 
Uma tridimensionalidade sôfrega, mas de seda, 
que pode muito bem descrever o trabalho de Anjos 
Fernandes.
Mas se a vida no quadro tem relevo, a tinta não o 
tem. A ilusão é desmentida pelo toque de seda que a 
tela proporciona, demonstrando a mestria do autor. 
Uma mestria enriquecida “por um conto, real, de 

vida”, porque estas 
são “pinturas com 
mensagem, onde o 
autor apenas louvou 
o pensamento e ig-
norou o supérfluo”.
É que “Alma Nua” é 
precisamente uma 
exposição despida 
de preconceitos em 
que cada obra é “um 
estado de alma” de 
Anjos Fernandes, 
que “diz o que quer 
que seja a quem 
quer que seja”. “Não 
são apenas quadros 
ou pinturas, como 
vulgarmente as de-
finem. É o culminar 
de um percurso de 
vida, é uma forma 
de transmitir as 
minhas emoções”, 
conta.
Por contarem a sua 
história, há obras 
às quais se sente 
“profundamente li-
gado”. “Por dinheiro 
algum as venderia”, 
afirma. É o caso de 
“A Tormenta”, que 
nasceu enquanto o 
“espectro da morte” 
pairava. “É a obra 
mais bela, para 
mim, feita num 
estado muito do-
loroso, em 2003, 
quando me deram 
6 meses de vida”, 
recorda.
Mas “a arte, a alma 
e os poetas nunca 
morrem” e Anjos 
Fernandes não se 
deixou vergar. 11 

anos depois, continua “um homem revoltado com o 
país e o mundo”, onde “os artistas são considerados 
loucos” e “a melhor terapia é a arte”. n

Exposição de 
Anjos Fernandes

“caDa obra 
miNHa É um 
eStaDo De 
alma”

bio
anjos Fernandes nasceu 
em Marrazes, leiria, em 
1944. autodidacta, expôs 
em leiria (2006, 2007 e 
2008), Peniche, Castelo 
Branco, Faro, Guarda, alen-
quer, Ponte de lima, na 
Embaixada de Portugal em 
andorra (2008) e nas cida-
des francesas de toulouse 
(2008, 2009) e Bordeaux 
(2009).
É também poeta, com dois 
livros publicados: “o Grito 
da alma” (leiria, 2004) e “o 
Brilho da alma” (Edição da 
Biblioteca José Saramago e 
instituto Politécnico de lei-
ria, 2007).
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Exposição de 
Fernando 
Carballa

de 3 a 28 de outubro, fernando Carballa 
voltou à galeria da srnom. desta vez, com 
“estado 3”, uma exposição “de outra di-
mensão” que explora o corpo humano e dá 
destaque ao cérebro.

texto Liliana Pinho › Fotografia Nuno Almeida

Os corredores da 
Galeria da SR-
NOM já conhe-

cem bem o trabalho do 
espanhol Fernando Car-
balla, que não se coíbe de 
voltar a expor no espaço 
que o encantou desde a 
primeira visita.
Desta vez, recorreu ao uso 
de diferentes materiais, 
ao desenho e ao pincel e 
à exploração do corpo hu-
mano para criar “Estado 
3”, uma exposição que diz 
“refletir várias vivências”. 
Apesar de um quase auto-
-retrato e dos corpos tra-
balhados, o maior desta-
que, no entanto, é dado ao 
“mais importante” e “mais 
desconhecido” órgão do 
ser humano: o cérebro. 
Pintou-os sorridentes ou 
intricados e levou à casa 
dos médicos “um ponto 
de vista mais brincalhão”, 
de artista, sobre este ór-
gão e o comportamento 
humano, em geral. Um 
ponto de vista que con-
trasta e complementa, 
“talvez”, o científico. “A 
um médico pode interes-
sar-lhe a minha forma de 
ver o cérebro [e o corpo 
humano], que é distinta 
da dele”, afirma.
Daí “Estado 3”, uma de-
signação que se refere “a 
um estado especial, que 
não é normal, que não 
é real, que tem outra di-
mensão” - e que reflete 
precisamente a essência 
desta exposição, da qual 
Fernando não consegue 
eleger uma obra. “É como 
um pai ter de escolher o 
seu filho favorito”, afirma, 
ainda que admita que “al-

gumas [ideias] resultem melhores do que outras”.
“Estado 3” esteve patente no Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM de 3 a 28 de outubro e fun-
cionou quase como um “aquecimento”, nas palavras 
de Fernando, para uma exposição futura no mesmo 
espaço. Fruto de um projeto em que participa com 
mais cerca de “nove pessoas de todas as partes de 
Espanha”, a próxima será “mais alargada” mas tam-
bém com o corpo humano como principal inspira-
ção. n

«o cÉrebro 
em arte»
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Este ano, perdeu-se o encanto dos jardins e 
a proximidade “menos formal” que geral-
mente se consegue neste concerto de ve-
rão, como referiu o maestro José Ferreira 

Lobo. A chuva obrigou à mudança de local mas nem 
por isso deixou de “arrepiar” quem lá estava para 
ver a Orquestra do Norte em palco. 
E os arrepios não foram de frio – muito pelo contrá-

rio. O ambiente era caloroso e o 
auditório da Casa do Médico pa-
receu demasiado pequeno para a 
quantidade de pessoas na plateia. 
Por fim, a música invadiu-o de tal 
forma que a poderíamos sentir 
até debaixo da pele, a correr-nos 
pelas artérias e a acelerar-nos o 
ritmo cardíaco. 
Um espetáculo claramente digno 
de nota que mostrou, mais uma 
vez, a qualidade da Orquestra 
do Norte e que, desta vez, con-
tou com o acompanhamento de 
Margarita Guerra, mestre das 
castanholas. “Não estava à espera 
de um espetáculo tão bonito”, as-
severa Isabel Costa, espectadora 
assídua do evento. “Só faltou a 
espanhola dançar”, brinca.
As primeiras notas ouviram-se 
às 21h30, com Bizet, mas o es-
petáculo só terminou já as onze 
badaladas tinham dado há muito 
– “com a gentileza da valsa no 
fim, que não constava do repor-
tório”, denota Maria Teixeira, na 
assistência – mas ninguém deu 
pelo tempo passar. 
“Foi mesmo muito bom”, diz Ma-
ria. “Um dos melhores concertos 
deles. E olhe que onde estiver a 
Orquestra, eu vou”, declara, en-
tendida. Este concerto, que se re-
plica todos os anos [Maria ainda 
lamentou a falta da “noite bo-
nita”, como a de 2013], “é o ponto 
alto dos eventos da Ordem”, asse-
gura, e “é para se voltar sempre”.
Tanto é, que as ovações de pé 
foram regra. A energia e a ale-

gria dos músicos não pedia outra coisa: ninguém 
conseguiu ficar indiferente. Maria Celeste nunca 
tinha marcado presença no concerto de verão, mas 
promete voltar. “Valeu muito a pena”, garante. Lí-
gia Carvalho, repetente, partilha da mesma opi-
nião. “Não venho a todos  [os concertos promovidos 
pela SRNOM], como os do jazz, porque não tenho 
tempo. Mas este não perco mesmo”, afirmou. 
No próximo ano, independentemente da meteo-
rologia, lá estaremos de novo. E se tiver de ser no 
auditório, já saberemos – depois deste ano – que a 
Orquestra do Norte tratará de levar o calor à plateia 
da SRNOM. n

a 18 de julho aconteceu, mais 
uma vez, o já tradicional con-
certo de verão da srnom, com a 
presença da orquestra do norte. 
a julgar pela lotação do audi-
tório, o sol foi o único ausente, 
já que a chuva obrigou a mudar 
a localização.

ao 
coNcerto 
De verão 
Da SrNom 
“É para 
Se voltar 
Sempre”
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A história deste “casamento”– tradução do 
italiano “sposalizio” – ao piano remonta 
à obra homónima de Franz Liszt, parte 
integrante de um conjunto de peças do 

período romântico designado por “Segundo Ano 
de Peregrinação: ano Itália”, de 1858. Ana Zão con-
fessa que esta peça, inspirada pelo famoso quadro 
do pintor italiano Raffaello Sanzio – “Sposalizzio 
della Vergine” [Casamento da Virgem] – constitui 
uma das suas obras “mais queridas” e que acabou 
por motivar um alinhamento para o concerto de 
11 de Julho na Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos exclusivamente concentrado no 
Romantismo. “Foi uma espécie de “casamento” de 
algumas das mais importantes figuras do roman-
tismo musical europeu do século XIX. Por isso se 
tornou óbvia a escolha das restantes obras, como 
por exemplo “Widmung” [Dedicatória]”, original-
mente composta por Robert Schumann e dedicada 
à sua esposa”, revelou a pianista. 
No programa constou ainda o compositor portu-
guês Vianna da Motta, discípulo de Liszt, como 
“requisito mínimo” que a intérprete faz questão 
de manter em cada uma das suas apresentações. 
“Existem obras portuguesas de enorme valor e é um 
orgulho divulgá-las”, justificou. Por fim, Ana Zão 
confessou uma última inspiração para a escolha do 
tema: o seu próprio casamento.
A pianista foi brindada com um auditório lotado e 
não escondeu a satisfação pela energia que recebeu 
do público. “É sempre uma alegria poder doar algo 
que me é muito querido e que me dá imenso prazer. 
Pela empatia que senti durante todo o concerto e 
pelo feedback que recebi a posteriori, penso que 
esse prazer não se ficou só pelo palco, mas conse-
guiu atingir a audiência”. 
Médica de profissão, Ana Zão não esconde a felici-

dade de poder conci-
liar as duas paixões, 
apesar de sublinhar 
“a grande dedicação” 
e a necessidade de 
“definir prioridades 
para gerir os desa-
fios diários e conse-
guir um equilíbrio”. 
A pianista entende 
que a Música e Medi-
cina são “ambas uma 
forma de doação” e 
afirma-se categori-
camente como “uma 
pessoa bem mais 
feliz e realizada por 
poder continuar a in-
vestir e a crescer nas 
duas áreas”. n

Concerto 
pela pianista 
ana Zão

Casamento com 
o Romantismo
“sposalizio pianístico do romantismo” foi o 
título escolhido pela pianista ana Zão para 
o concerto que protagonizou na ordem dos 
médicos no dia 11 de Julho. uma espécie de 
união musical com aquele período histórico, 
que evocou alguns dos principais composi-
tores do século XiX, como Bach, Chopin e ra-
chmaninoff. 

bio
ana Zão iniciou os seus es-
tudos aos 6 anos, na Escola 
de Música de Esposende e 
concluiu o Curso Básico de 
Piano com a classificação 
máxima. Foi membro de 
vários grupos musicais e 
completou o Curso Comple-
mentar de Piano, no Conser-
vatório de Música Calouste 
Gulbenkian, com 20 valores. 
Em 2006, recebeu o Prémio 
de Mérito artístico daquela 
instituição. Criou o duo me-
zzopiano com rui Soares 
da Costa e tem colaborado 
com pianistas de renome 
como Fausto Neves, Nami 
Ejiri e aldo Ciccolini. É mé-
dica interna, na especiali-
dade de Medicina Física e 
de reabilitação, no Centro 
Hospitalar do Porto.

texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
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“Avassalador” – foi desta forma que An-
tónio Vieira Lopes, coordenador do 5.º 
Ciclo de Cinema da SRNOM, descre-
veu “A Paixão de Joana D’Arc”. Um filme 
mudo de 1928 que prendeu o olhar e a 
atenção dos presentes na inauguração 
desta viagem cinéfila de outono, a 25 de 
setembro.
Este foi o primeiro filme produzido em 
torno da heroína francesa, com base nos 
documentos históricos do seu julga-
mento, e a narrativa seria suficiente para 
o tornar inesquecível. No entanto, a pe-
rícia da direção de Carl Theodor Dreye 
e a “interpretação inimitável” de Renée 
Jeanne Falconetti, no papel de Joana, 
fizeram com que esta obra seja hoje um 
dos marcos da história do cinema.
Nas palavras de Vieira Lopes, na tertúlia 
que sucedeu à exibição da película, “A 
Paixão de Joana D’Arc” deixou “muito 
pouco espaço para depois se fazer me-
lhor” (Renée nem sequer voltou a fazer 

cinema) e representa 
“a arte no seu estado 
mais puro”. 
Marlene Santos já ti-
nha assistido ao filme 
duas vezes, mas apro-
veitou a ocasião para 
vê-lo novamente. Afi-
nal, e citando Vieira 
Lopes, “o cinema é 
para ser partilhado”. 
“E o cinema mudo é, 

normalmente, mais difícil”, tornando-se 
“muito interessante perceber o impacto 
que um filme deste género consegue ter 
nas pessoas”, explica Marlene. 
Já a 2 de outubro, foi “Modern Times”, 
de Charles Chaplin, que animou o se-
rão. Um “filme extraordinário” em que 
“a palavra não conta para nada” – não 
fosse esta uma das obras mais célebres 
do cinema mudo e a última do género 
de Chaplin.
Exibido pela primeira vez em 1936, é 
considerado uma forte crítica ao capi-
talismo e à problemática da máquina 
a roubar o lugar do homem, depois da 
Revolução Industrial. Ainda assim, com 
“notas de realidade atual”, o que deu azo 
à discussão, na tertúlia que o sucedeu: 

“Os médicos também estão cada vez mais transfor-
mados em máquinas” e “há estudos que falam de 
estarmos a ir longe demais”, afirmou-se.
O 5.º Ciclo de Cinema da SRNOM acontece de 25 
de setembro a 13 de novembro e conta com “seis fil-
mes destinados a superar a prova do tempo” de “seis 
grandes cineastas profundamente inquietos com a 
eterna vulnerabilidade humana”. n

oito DÉcaDaS 
De HiStória “em 
claro-eScuro”

5.º Ciclo de Cinema 

de 25 de setembro a 13 de novembro, o 5.º Ciclo 
de Cinema da srnom deu as boas-vindas ao 
outono numa viagem de seis sessões que 
atravessa oito décadas de história. 

texto Liliana Pinho › Fotografia Nuno Almeida



Já tinha vencido a Taça da Ordem e no Mas-
ters voltou a superar a concorrência, tor-
nando-se o primeiro mestre de Ténis da SR-

NOM. Pedro Leão esteve insuperável ao longo 
dos dois fins-de-semana de competição, perdeu 
apenas dois jogos frente a Nuno Sousa, que viria 
a ser seu adversário na final. 
Na fase de apuramento, disputado em apenas 
um set, qualificaram-se para as meias-finais Ál-
varo Teixeira e Edgar Moniz, no Grupo 1 e Pedro 
Leão e Nuno Sousa, no Grupo 2. No dia 5 de 
Outubro realizou-se a fase final, tendo Pedro 
Leão superado Edgar Moniz por 7-0, na primeira 
semifinal, e Nuno Sousa vencido Álvaro Teixeira 
por falta de comparência, no segundo encontro. 
Na final, jogada a dois sets, Pedro Leão venceu 
Nuno Sousa por 6-0 e 6-1.

mAiS pArTicipAçãO prEciSA-SE
Entre os oito mestres que disputaram esta der-
radeira prova de 2014, Edgar Moniz era o mais 
experiente. O médico mostrou-se satisfeito pela 
participação e pela oportunidade de praticar 
Ténis, numa altura em que o tempo é pouco e 

os parceiros difíceis de en-
contrar. “Aproveitei esta 
oportunidade, porque não 
tenho jogado com regula-
ridade. O Ténis agrada-me 
num aspecto: gosto de des-
portos que exigem esforço e 
este é fantástico, porque ao 
fim de três sets um jogador 
sai daqui completamente 
exausto”. 
Pela primeira vez a partici-
par num torneio da Ordem 
dos Médicos, Edgar Moniz 
assume ter apreciado a ex-
periência, mas mostrou-se 
desiludido com a adesão. 
“Sei que há muitos colegas 
que jogam ténis e muito 
bem, mas infelizmente não 
responderam à chamada. 
Espero que num futuro 
próximo as coisas melho-
rem, porque encontramos 
aqui todas as condições 
necessárias para a prática 
deste desporto”. 
Finalista vencido, Nuno 
Sousa reforçou o apelo do 
colega à maior participação. 
“É a única coisa a lamentar, 
porque o torneio foi bem 
organizado e havia possi-
bilidade de se fomentar um 

maior convívio”, comentou. O médico assumiu que 
não tem praticado com regularidade, garantindo, 
no entanto, ter “vontade de dedicar algum tempo 
para treinar na Ordem”. n

o Ciclo de Ténis 2014, promo-
vido pela secção regional do 
norte da ordem dos médicos 
(srnom) chegou ao fim, com 
a realização do primeiro 
masters da ordem. a competição decorreu 
entre finais de setembro e início de outubro, 
tendo pedro Leão levado a melhor sobre os 
restantes participantes, repetindo dessa 
forma o triunfo na anterior competição. 

oito 
meStreS Do 
aNo 

Masters da Ordem

texto Nelson Soares › Fotografia Digireport
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aberto desde maio de 2014, 
o ginásio constitui uma das 
valências que integram 
o Centro de Convívio da 
srnom, Casa Luz soriano, 
um espaço inaugurado 
em setembro de 2013. miro 
neto e Leandro silva são os 
treinadores responsáveis 
pelas aulas de exercício 
funcional (ver caixa) que 
estão actualmente à dis-
posição de médicos e seus 
familiares e garantem que 
esta é a melhor opção para 
quem pretende melhorar a 
qualidade de vida diária.

No ginásio 
da SRNOM 
há exercícios 
adaptados e 
“resultados 
rápidos”

As aulas são em 
grupo mas os 
exercícios são 

adequados às capacida-
des de cada um. Com 
base no treino funcional, 
o principal objectivo da 
actividade é melhorar a 
qualidade de vida dos 
alunos. E os resultados 
são rápidos, ao fim de al-
gum tempo já se podem 
sentir os benefícios do 
programa.
“O treino funcional é um 
trabalho pensado mais 
nas actividades diárias 
dos alunos. Trabalhamos 
com movimentos menos 
lineares e mais amplos, 
que as pessoas usam no 
seu dia-a-dia, como aga-
char, levantar, puxar, 
sentar... É um trabalho 
que tem resultados, é 
muito eficiente”, explica 
Leandro.
Aqui, os exercícios têm 
um acompanhamento 
personalizado e são 
adaptados caso a acaso. 
Os programas de exer-
cícios são definidos com 
base numa consulta ini-
cial na qual é elaborado 
um relatório do histórico 
de saúde e actividade fí-
sica do aluno, é feita uma 
avaliação da composição 

corporal e funcional e é prescrito o trabalho a ser 
realizado durante as sessões, com a duração de uma 
hora.

“AS AULAS SãO mUiTO AGrADávEiS”
Maria Lopes tem 71 anos e há já algum tempo que 
sofre com as sequelas de uma artroplastia do joelho: 
“Deixou-me numa situação de imobilidade. Dese-
quilibro-me muito facilmente em piso irregular, por 
exemplo, tenho de ter sempre um apoio”, conta. 
A fisioterapia vai ajudando mas não lhe traz de volta 
a autonomia de que Maria sente tanta falta. Por isso, 
quando ouviu falar do novo tipo de treino que era 
possível realizar no ginásio da SRNOM, decidiu ex-
perimentar: “Vim cá, fiz um treino com os técnicos 
e acho que isto se adequa perfeitamente à minha 
situação”, diz. “Completa a fisioterapia que estou a 
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fazer e espero, de facto, que me ajude 
a recuperar a minha capacidade mus-
cular, a minha mobilidade, e todas as 
funções que perdi com a intervenção”.
Com duas semanas de treino, ainda 
não teve tempo para ter uma percep-
ção real dos benefícios que o exercício 
lhe pode trazer, mas “as perspetivas 
são boas”. “Estou a gostar, está a correr 
muito bem. As aulas são muito agradáveis e vale 
muito a pena”, garante. É, de certo, “um tempo ga-
nho” e nunca perdido.

ESpAçO ExcLUSivO
Tempo é um problema para José Serra, de 60 anos, 
que partilha a atenção do treinador com Maria. 
Médico anestesiologista, nem sempre conseguiu 
conciliar horários e o desporto era muitas vezes 
negligenciado em prol da profissão. “Já em tempos 

ExErcíciO 
fUnciOnAL

o treino funcional é uma 
alternativa ao treino típico 
de ginásio, o da musculação 
convencional, e visa o equilí-
brio das estruturas muscu-
lares, a prevenção de lesões 
e a melhoria da perfor-
mance dos atletas. No exer-
cício funcional, os exercícios 
são executados de forma 
global, dirigindo o trabalho 
para a musculatura que é 
exigida nos movimentos do 
dia-a-dia. Em retorno, mais 
força, potência muscular, 
estabilidade, equilíbrio e 
coordenação motora, que, 
consequentemente, me-
lhoram a qualidade de vida 
e a mobilidade dos alunos.

andei em ginásios e depois interrompi, por questões 
de trabalho. Era difícil coordenar as aulas com o 
horário”, conta. 
Ainda assim, graças ao bichinho do exercício, não 
conseguiu ficar parado. Começou a fazer caminha-
das mas rapidamente percebeu que “não chegava”. 
A notícia do ginásio da SRNOM não podia ter che-
gado em melhor altura: “Quando li que iam fazer 
umas aulas mais dirigidas para os diversos grupos 
musculares, achei que era interessante experimen-
tar”. A isto, aliou-se outra vantagem: “Aqui, o espaço 
é simpático e não há confusões”, diz. “Não gosto 
de ginásios com muita gente e acabava por só estar 
disponível nas horas de ponta, o que era horrível”, 
recorda. 
“O objetivo [do treino] não eram os jogos olímpi-
cos”, brinca José, “mas a manutenção”. E para já, 
“está a corresponder” às expectativas. “As últimas 
aulas já me estão a custar menos que as primeiras, e 
acho que isso já é positivo”, explica.

“O TrEinO é ADApTADO A cADA Um”
Maria e José são dois dos cerca de 20 alunos que 
completam as duas turmas atuais do ginásio e que 
vão dos 40 aos 70 anos. “Temos alunos com ní-
veis de aptidão e força diferentes, e cada um deles 
faz à sua maneira, com a sua intensidade, com o 
seu peso e o seu esforço”, garante Leandro, um dos 

treinadores.
Já Miro, também treinador, ga-
rante que este projeto tem tido 
um desempenho “fantástico”, 
quer a nível de adesão (até já têm 
lista de espera) quer a nível de 
resultados. “Muitos vinham com 
receio, ou porque já vêm com 
algumas patologias ou porque 
achavam que esta era uma ativi-
dade mais virada para a reabili-
tação. Mas não: o treino é adap-
tado a cada pessoa e tanto pode 
servir para terapia como apenas 
para o equilíbrio do corpo”.

inScriçÕES
Para usufruir do ginásio do 
Centro de Convívio da SRNOM 
(destinado a médicos, familiares 
diretos e residentes no CCC), 
basta preencher a ficha de ins-
crição disponível online e enviá-
-la para o e-mail centrocultura-

congressos@nortemedico.pt. Em alternativa, pode 
simplesmente ligar para o 225070100. A inscrição 
não tem custo e a mensalidade, que permite a fre-
quência de duas aulas por semana, é de 45 euros. 
Actualmente já foram formadas duas turmas com 
horários à hora de almoço e ao final da tarde, po-
dendo no entanto ser criadas outras turmas em 
horário a definir. n



As escolhas de Mário Ferreira
CEO da Douro Azul, SGPS
Na juventude trabalhou em paquetes de luxo. 
Acumulou milhas náuticas, experiência e sabe-
doria. Agora, aos 46 anos, Mário Ferreira é um 
dos mais bem sucedidos empresários do norte 
e do país. 
Dedicado ao turismo, com um modelo assente 
na paisagem, na cultura, na gastronomia e na 
tradição, Mário Ferreira mostrou que a apos-
ta na “Douro Azul” foi acertada. Em 2014, vai 
fechar um ciclo de expansão de 56 milhões de 
euros, com o reforço de uma vasta frota fluvial. 
Na memória está ainda a mediática inaugura-
ção de dois navios-hotel em 2013, apadrinhada 
pelas conhecidas atrizes Sharon Stone e Andie 
MacDowell, num evento que serviu também 
para comemorar os 20 anos da empresa. 

No total, Mário Ferreira conta com 16 navios, 14 
dos quais com cabines, e uma capacidade para 
hospedar 1026 passageiros. Uma armada pode-
rosa para navegar no Douro e que mais tarde 
se poderá expandir por novos projetos, como o 
sonho de “conquistar” o Amazonas, no Brasil.
Para além dos livros técnicos relacionados com 
o trabalho, Mário Ferreira aprecia obras que 
exaltam a nacionalidade portuguesa. Quanto 
à música, o empresário assume sem rodeios: é 
um romântico.

MENSAGEM
Fernando Pessoa

É a principal obra de Pes-
soa, uma coletânea de 
poemas sobre as grandes 
personagens históricas 
portuguesas. O livro foi 
também o único a ser 
publicado pelo autor en-
quanto vivo, em língua 
portuguesa.

Os poemas estão organizados de forma a 
compor uma epopeia fragmentária, em que 
os textos líricos se transformam num elogio 
de teor épico a Portugal. Pessoa traça a histó-
ria do país e envereda por um nacionalismo 
místico de caráter sebastianista.
Referindo-se aos períodos da formação de 
Portugal, das grandes navegações, o autor ce-
lebra a grandeza do país. Apesar do cunho 
saudosista-nacionalista, a obra, elaborada em 
linguagem arcaica, apresenta um acabamento 
formal perfeito.

UM PADRE NA ALDEIA GLOBAL
Américo Aguiar 

“Um Padre na Aldeia 
Glob@l” centra-se na pro-
blemática da evangeliza-
ção e das novas tecnolo-
gias que tornam o nosso 
mundo numa autêntica 
aldeia. Situa os múltiplos 
cruzamentos entre a Igreja 
católica e as novas tecno-

logias de informação presentes na internet, 
nas redes sociais e no sem-número de aplica-
ções para dispositivos móveis, dos smartpho-
nes aos tablets.
Nesta obra, o padre Américo Aguiar defende 
que as novas tecnologias são “magníficas” e 
potenciadoras da evangelização, desde que 
promovam encontros, nomeadamente com 
Cristo e com os homens.
“Podemos passar o dia a enviar e-mails e fa-
lar no facebook e no skype com milhares de 
pessoas e chegarmos ao final do dia e sermos 
as pessoas mais tristes e sós do mundo”, con-
sidera o autor.
O sacerdote conclui que as tecnologias de in-
formação e comunicação são uma mais-valia 
e potenciadoras da evangelização, desde que 
proporcionem encontros olhos nos olhos, co-
ração com coração e mão com mão. 

OS LUSíADAS
Camões

Numa altura em que os 
desafios políticos, sociais 
e económicos exigem o 
reforço da nossa identi-
dade individual e coletiva, 
poderá ser interessante 
reler “Os Lusíadas”, obra 
emblemática de 1572, que 
narra em verso a glória dos 

portugueses, centrada no período histórico 
das grandes conquistas. 
“Os Lusíadas” são, para nós, portugueses, 
a melhor maneira de contar um tempo, de 
diversas formas inscrito nos nossos cromos-
somas e na nossa memória. A obra é dedicada 
a D. Sebastião e tem como herói coletivo o 
povo, “o peito ilustre lusitano”. A descoberta 
do caminho marítimo para as Índias por 
Vasco da Gama, em 1497/99, serve de pano 
de fundo a toda a narrativa. 
A obra está dividida em 10 cantos, com nú-
mero variável de estrofes e alusões frequentes 
à mitologia e cultura clássica. Desde a Ilha 
dos Amores ao gigante Adamastor são várias 
as representações figuradas, que simbolizam 
as profecias e as tormentas no caminho para 
a Índia. 

texto Rui Martins
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3 livros · 3 disCos

THE VERy BEST OF…
Diana Krall

A cantora e pianista 
canadiana Diana 
Krall fez rapida-
mente sensação no 
mundo do jazz. Co-
meçou a tocar piano 
aos quatro anos, já 
in f luenciada pe-

los discos de jazz de seu pai. Já reconhecida 
como cantora e intérprete na sua cidade natal, 
Nanaimo, British Columbia (perto de Van-
couver), foi premiada com uma bolsa de es-
tudo no Berklee College of Music, em Boston, 
Massachusetts.
Desde então conseguiu ser uma das artistas 
do género mais vendidas do mundo, graças 
a uma voz exuberante e estilo simples, com 
um toque muito soul de piano, contagiando 
um público que não se limita aos aficionados 
do género.
 “The Very Best of Diana Krall” é uma edi-
ção de luxo, que reúne os maiores sucessos. 
Quando saiu, em 2007, vendeu 30 mil cópias, 
só na primeira semana. A conceituada revista 
nova iorquina Billboard colocou a obra na 33ª 
posição do ranking da década. 

THE STORy SO FAR: THE VERy BEST OF… 
Rod Stewart

Esta coletânea re-
trospectiva a carreira 
de Rod Stewart. Co-
meça com material 
do disco de 1971, 
“Every Picture Tells 
a Story”, até ao álbum 
“Human”, de 2001. 

A compilação foi particularmente criteriosa. 
O objetivo foi dividir as músicas entre rock 
e pop no primeiro disco (“A Night Out”) e 
canções de amor no segundo disco (“A Night 
In”). As faixas incluídas neste álbum tiveram 
grande sucesso (29 das 34 canções alcança-
ram o Top 10 no Reino Unido e nos Estados 
Unidos).
Claro que não faltam os temas mais famosos, 
como “Do Ya Think I´m Sexy”, “Babe Jane”, 
“Some Guys Have All The Luck”, “Young 
Turks”, “Hot Legs”, “Tonight´s The Night 
(Gonna Be Alright)”, para além do roman-
tismo de “Sailing”, como quem tem que na-
vegar e enfrentar águas tempestuosas para 
chegar a casa, para estar perto da amada…

GREATEST HITS 1985-1995
Michael Bolton

Começou por ser um 
cantor de heavy me-
tal mas cedo mudou 
de rumo e transfor-
mou-se num conhe-
cido cantor român-
tico, um soft metal, 
digamos assim. No 

início chama-se Michael Bolotin e lançou o 
primeiro disco, em 1975, com esse nome.
Em 1983, devido a questões comerciais, o 
nome foi mudado para Michael Bolton. Em 
seguida lançou um álbum homónimo e tor-
nou-se num campeão de baladas românticas.
No início dos anos 90, Bolton já era uma refe-
rência da música pop, principalmente graças 
aos álbuns “Soul Provider”, de 1989, e “Time, 
Love and Tenderness”, de 1991.
A partir dali, o cantor norte-americano ven-
deu mais de 53 milhões de álbuns em todo 
o mundo. 
Em “Greatest Hits” 1985-1995 está lá tudo: 
“That’s What Love Is All About”, “(Sittin’ on) 
The Dock of the Bay”, “How Am I Supposed 
to Live Without You”, “When a Man Loves a 
Woman”, “Said I Loved You...But I Lied”… n
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Legislação72

■n PORTARIA N.º 136-B/2014 do Ministério da 
Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 287/2012, de 20 
de setembro, que estabelece os requisitos míni-
mos relativos à organização e funcionamento, 
recursos humanos e instalações técnicas para o 
exercício da atividade das clínicas e dos consul-
tórios médicos.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 126/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE i dE 
2014-07-03

■n PORTARIA N.º 138/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece os termos a que obedece a autoriza-
ção de fabrico e utilização dos medicamentos de 
terapia avançada sob isenção hospitalar, bem 
como os requisitos de rastreabilidade e farma-
covigilância e as normas de qualidade a que de-
vem obedecer esses medicamentos.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 128/2014, SÉriE i dE 2014-07-07

■n PORTARIA N.º 141/2014 do Ministério da 
Saúde
atualiza o programa de formação da área de 
especialização de Saúde Pública.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 129/2014, SÉriE i dE 2014-07-08

■n DECRETO-LEI N.º 110/2014 do Ministério da 
Saúde
Cria, no âmbito do Ministério da Saúde, o Fundo 
para a Investigação em Saúde.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 131/2014, SÉriE i dE 2014-07-10

■n DECRETO-LEI N.º 109/2014 do Ministério da 
Saúde
Procede à quinta alteração ao decreto-lei n.º 
307/2007, de 31 de agosto, que estabelece o re-
gime jurídico das farmácias de oficina.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 131/2014, SÉriE i dE 2014-07-10

■n DESPACHO N.º 9081/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
designa, em regime de comissão de serviço, por 
um período de cinco anos, o licenciado Fernando 
José ramos lopes de almeida, para exercer o 
cargo de presidente do conselho diretivo do 
instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, i.P.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 134/2014, SÉriE ii dE 2014-07-15

■n PORTARIA N.º 135-A/2014 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde
aprova a composição, o financiamento e as re-
gras de funcionamento, bem como a articulação 
entre a Comissão de Ética para a Investigação 
Clínica (CEiC) e as Comissões de Ética para a 
Saúde (CES).
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 124/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE i dE 
2014-07-01

■n DESPACHO N.º 8548-P/2014 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra 
de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
aprova o modelo de remuneração dos membros 
da Comissão de Ética para a Investigação Clínica 
(CEiC).
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 124/2014, 2º SUPlEMENto, SÉriE ii 
dE 2014-07-01

■n DESPACHO N.º 8609-A/2014 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Ministro
designa os membros da Comissão de Ética para 
a Investigação Clínica (CEiC). 
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 125/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE ii dE 
2014-07-02

Assim:
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 21/2014 e do artigo 6.º da Portaria nº 135 
-A/2014, de 1 de julho, designo como membros da Comis-
são de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) as seguintes 
personalidades com reconhecida experiência profissional 
nas respetivas áreas de intervenção:

a) Prof. Doutor Alexandre Quintanilha, professor cate-
drático e investigador da Universidade do Porto no domínio 
da biofísica e do stress fisiológico. Interesse particular na 
área do risco e da comunicação da ciência. Membro do 
Conselho Consultivo da Presidência da Comissão Europeia. 
Secretário do Conselho dos Laboratórios Associados (CLA), 
que preside; (…) f) Prof. Doutor José Henrique Dias Pinto 
de Barros, médico gastrenterologista, professor catedrático 
de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto. Presidente do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto; (…) n) Prof. Doutor Filipe Nuno 
Alves dos Santos Almeida, médico pediatra, subespecia-
lista em Cuidados Intensivos Pediátricos. Diretor do Serviço 
de Humanização do Centro Hospitalar de S. João. Profes-
sor Auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto; o) Prof.ª Doutora Helena Pessegueiro Miranda, 
médica, responsável da área médica da Unidade de Trans-
plante Hepático e Pancreático do Hospital de Santo António, 
Centro Hospitalar do Porto. Grau de Consultor Hospitalar 
de Medicina Interna. Doutorada em Medicina pela Univer-
sidade do Porto. Professora auxiliar convidada do Instituto 
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Porto; (…) s) Prof. 
Doutor Jorge Sequeiros, professor catedrático de Genética 
Médica e Diretor do Mestrado Profissionalizante de Aconse-
lhamento Genético, ICBAS, Universidade do Porto. Diretor 
de grupo, UnIGENe (Unidade de Investigação Genética e 
Epidemiológica em Doenças Neurológicas) e Diretor do 
CGPP (Centro de Genética Preditiva e Preventiva), IBMC, 
Universidade do Porto. Presidente da Comissão de Ética 
Universidade do Porto;  (…) dd) Prof. Doutor Nuno Miguel 
de Sousa Lunet, farmacêutico, Mestre e Doutor em Saúde 
Pública. Professor auxiliar de Epidemiologia na Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto e vogal da Direção do 
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto; (…)

ii) Mestre Rosa Maria de Faria Fragoso, médica, especia-
lista em Medicina Interna e Oncologia Médica, com o grau 
de Grau de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar. 
Responsável pela Unidade de Estudo e Tratamento da Dor, 
e pela Oncologia Médica da Unidade de Patologia Digestiva 
do IPO Porto. Mestre em Oncologia Médica, Competência 
em Medicina da Dor.



■n DESPACHO N.º 9767/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
determina a comparticipação a 100 % dos medi-
camentos destinados ao tratamento de doentes 
com doença de Crohn ou Colite Ulcerosa. revoga 
o despacho n.º 4466/2005, de 10 de fevereiro.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 144/2014, SÉriE ii dE 2014-07-29

■n PORTARIA N.º 153/2014 do Ministério da 
Saúde
aprova o regulamento do Fundo para a Investi-
gação em Saúde.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 148/2014, SÉriE i dE 2014-08-04

■n DECRETO-LEI N.º 118/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece os princípios e o enquadramento da 
atividade do enfermeiro de família no âmbito 
das unidades funcionais de prestação de cui-
dados de saúde primários, nomeadamente nas 
Unidades de Saúde Familiar e Unidades de Cui-
dados de Saúde Personalizados.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 149/2014, SÉriE i dE 2014-08-05

■n DESPACHO N.º 9082/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
atualiza os anexos i e ii do despacho n.º 
18419/2010, de 2 de dezembro (define as condi-
ções de dispensa e utilização de medicamentos 
prescritos a doentes com artrite reumatóide, 
espondilite anquilosante, artrite psoriática, ar-
trite idiopática juvenil poliarticular e psoríase 
em placas).
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 134/2014, SÉriE ii dE 2014-07-15

■n DESPACHO N.º 9183/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
determina que as receitas médicas nas quais se-
jam prescritas exclusivamente vacinas contra a 
gripe, para a época gripal de 2014-2015, emitidas 
a partir de 1 de julho de 2014, são válidas até 31 de 
dezembro do corrente ano.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 135/2014, SÉriE ii dE 2014-07-16

■n DESPACHO N.º 9184/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
Estabelece disposições relativamente à presta-
ção de cuidados de saúde primários do trabalho 
nos agrupamentos de Centros de Saúde.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 135/2014, SÉriE ii dE 2014-07-16

■n DESPACHO N.º 9407/2014 do Ministério da 
Saúde - Direção-Geral da Saúde
Nomeia o Prof. doutor Jorge Manuel tavares lo-
pes de andrade Saraiva, assistente graduado 
sénior da carreira especial médica, presidente 
da Comissão Nacional da Saúde Materna da 
Criança e do Adolescente.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 138/2014, SÉriE ii dE 2014-07-21

■n DESPACHO N.º 9456-C/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Princípios orientadores referentes ao Código de 
Conduta Ética dos Serviços e Organismos do 
Ministério da Saúde.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 138/2014, 2º SUPlEMENto, SÉriE ii 
dE 2014-07-21

■n DESPACHO N.º 9459/2014 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra 
de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
determina o modelo de remuneração dos mem-
bros da Comissão da Farmacopeia Portuguesa.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 139/2014, SÉriE ii dE 2014-07-22

■n DESPACHO N.º 9737-A/2014 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Minis-
tra de Estado e das Finanças e do Secretário de 
Estado da Saúde
autoriza a abertura de procedimentos de recru-
tamento, pelas administrações regionais de 
Saúde, de médicos habilitados com o título de 
especialista.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 143/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE ii dE 
2014-07-28
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■n DECRETO-LEI N.º 117/2014 do Ministério da 
Saúde
Procede à quarta alteração ao decreto-lei n.º 
113/2011, de 29 de novembro, que regula o acesso 
às prestações do Serviço Nacional de Saúde por 
parte dos utentes, no que respeita ao regime de 
taxas moderadoras e à aplicação dos regimes 
especiais de benefícios.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 149/2014, SÉriE i dE 2014-08-05

■n DESPACHO N.º 10218/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
aprova a implementação experimental da Ta-
bela Nacional de Funcionalidade, no setor da 
saúde.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 152/2014, SÉriE ii dE 2014-08-08

■n DESPACHO N.º 10319/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
determina a estrutura do Sistema Integrado 
de Emergência Médica (SiEM) ao nível da res-
ponsabilidade hospitalar e sua interface com o 
pré-hospitalar, os níveis de responsabilidade dos 
Serviços de Urgência (SU), bem como estabe-
lece padrões mínimos relativos à sua estrutura, 
recursos humanos, formação, critérios e indica-
dores de qualidade e define o processo de moni-
torização e avaliação. revoga os despachos n.os 
18459/2006, de 30 de julho, 24681/2006, de 25 de 
outubro e 727/2007, de 18 de dezembro de 2006.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 153/2014, SÉriE ii dE 2014-08-11

■n DESPACHO N.º 10429/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
determina que os estabelecimentos hospitala-
res, independentemente da sua designação, e as 
unidades locais de saúde, integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, e classificados nos Grupos i, 
ii, iii ou iV-a com valências médicas e cirúrgicas 
de oncologia médica, devem assegurar a exis-
tência de uma equipa intra-hospitalar de su-
porte em cuidados paliativos (EiHSCP).
(Nota: retificado pela declaração de retificação n.º 848/2014 - 
diÁrio da rEPÚBliCa n.º 161/2014, série ii de 2014-08-22).
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 154/2014, SÉriE ii dE 2014-08-12

■n PORTARIA N.º 157/2014 da Presidência do 
Conselho de Ministros e Ministério da Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 247/2000, de 
8 de maio que aprova o regulamento arquivís-
tico para os hospitais e demais serviços do Mi-
nistério da Saúde, no que se refere à avaliação, 
seleção, transferência, incorporação em arquivo 
definitivo, substituição do suporte e eliminação 
da documentação.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 158/2014, SÉriE i dE 2014-08-19

■n PORTARIA N.º 165/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece os requisitos mínimos relativos à or-
ganização e funcionamento, recursos humanos 
e instalações técnicas dos laboratórios de ana-
tomia patológica.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 160/2014, SÉriE i dE 2014-08-21
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■n PORTARIA N.º 166/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece os requisitos mínimos relativos à or-
ganização e funcionamento, recursos humanos 
e instalações técnicas dos laboratórios de pato-
logia clínica/análises clínicas e, bem assim dos 
respetivos postos de colheitas.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 160/2014, SÉriE i dE 2014-08-21

■n PORTARIA N.º 167/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece os requisitos mínimos relativos ao 
licenciamento, instalação, organização e fun-
cionamento, recursos humanos e instalações 
técnicas das unidades privadas que prossigam 
atividades laboratoriais de genética médica e, 
bem assim dos respetivos postos de colheitas.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 160/2014, SÉriE i dE 2014-08-21

■n PORTARIA N.º 167-A/2014 do Ministério da 
Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 268/2010, de 
12 de maio, que estabelece os requisitos míni-
mos relativos à organização e funcionamento, 
recursos humanos e instalações técnicas para o 
exercício da atividade das clínicas e dos consul-
tórios dentários.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 160/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE i dE 
2014-08-21

■n DECRETO-LEI N.º 127/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos 
a abertura, a modificação e o funcionamento 
dos estabelecimentos prestadores de cuidados 
de saúde.
(Nota: retificado pela declaração de retificação 
n.º 39/2014 - diÁrio da rEPÚBliCa n.º 176/2014, 
série i de 2014-09-12)
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 161/2014, SÉriE i dE 2014-08-22

■n DECRETO-LEI N.º 126/2014 do Ministério da 
Saúde
Procede à adaptação da Entidade Reguladora da 
Saúde, ao regime estabelecido na lei-quadro das 
entidades reguladoras, aprovada em anexo à lei 
n.º 67/2013, de 28 de agosto.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 161/2014, SÉriE i dE 2014-08-22

■n DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 848/2014 
do  Ministério da Saúde - Gabinete do Secretá-
rio de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 
retifica o despacho n.º 10429/2014, de 1 de 
agosto de 2014 - Equipa intra-hospitalar de su-
porte em cuidados paliativos (EiHSCP).
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 161/2014, SÉriE ii dE 2014-08-22

■n DESPACHO N.º 10871/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
determina os responsáveis pela elaboração ou 
revisão das Redes Nacionais de Especialidades 
Hospitalares e de Referenciação.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 162/2014, SÉriE ii dE 2014-08-25

■n LEI N.º 52/2014 da Assembleia da República
Estabelece normas de acesso a cuidados de 
saúde transfronteiriços e promove a coopera-
ção em matéria de cuidados de saúde trans-
fronteiriços, transpondo a diretiva n.º 2011/24/
UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de março de 2011, e a diretiva de Execução n.º 
2012/52/UE da Comissão, de 20 de dezembro 
de 2012.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 162/2014, SÉriE i dE 2014-08-25

■n LEI N.º 51/2014 da Assembleia da República
Procede à quinta alteração ao decreto-lei n.º 
189/2000, de 12 de agosto, à segunda alteração 
ao decreto-lei n.º 134/2005, de 16 de agosto, à 
nona alteração ao decreto-lei n.º 176/2006, de 
30 de agosto, à sexta alteração ao decreto-lei n.º 
307/2007, de 31 de agosto, à quinta alteração ao 
decreto-lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, à 
segunda alteração ao decreto-lei n.º 145/2009, 
de 17 de junho, e à quinta alteração ao regime 
geral das comparticipações do Estado no preço 
dos medicamentos, aprovado em anexo ao de-
creto-lei n.º 48-a/2010, de 13 de maio.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 162/2014, SÉriE i dE 2014-08-25

■n DESPACHO N.º 10944-A/2014 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Ministro
delega no Secretário de Estado adjunto do Mi-
nistro da Saúde as competências atribuídas ao 
Ministro da Saúde pela lei n.º 52/2014, de 25 de 
agosto, que estabelece normas de acesso a cui-
dados de saúde transfronteiriços e promove a 
cooperação em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 163/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE ii dE 
2014-08-26

■n RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 51/2014 da Presidência do Conselho de Mi-
nistros
autoriza o Ministério da Justiça a realizar a des-
pesa relativa à aquisição de serviços de saúde 
para 47 estabelecimentos prisionais e 6 centros 
educativos, destinados à profilaxia e tratamento 
dos reclusos e jovens educandos, para o período 
de 2014-2017.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 164/2014, SÉriE i dE 2014-08-27

■n LEI N.º 65/2014 da Assembleia da República
Estabelece o regime de acesso e de exercício 
da profissão de podologista, com ou sem fins 
lucrativos, bem como da emissão do respetivo 
título profissional.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 165/2014, SÉriE i dE 2014-08-28

■n DECRETO-LEI N.º 131/2014 do Ministério da 
Saúde
regulamenta a lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro, 
no que se refere à proteção e confidencialidade 
da informação genética, às bases de dados ge-
néticos humanos com fins de prestação de cui-
dados de saúde e investigação em saúde, às con-
dições de oferta e realização de testes genéticos 
e aos termos em que é assegurada a consulta de 
genética médica.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 166/2014, SÉriE i dE 2014-08-29
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■n DESPACHO N.º 11042-F/2014 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde
Aprova modelo de receita médica passível de 
reconhecimento em qualquer Estado-Membro 
da União Europeia nos termos do n.º 2 do artigo 
15.º da lei n.º 52/2014, de 25 de agosto.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 166/2014, 3º SUPlEMENto, SÉriE ii 
dE 2014-08-29

■n DESPACHO N.º 11073/2014 do Ministério da 
Saúde - Direção-Geral da Saúde
Nomeia os membros da Comissão Nacional 
para a Certificação da Erradicação da Poliomie-
lite.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 167/2014, SÉriE ii dE 2014-09-01

■n DESPACHO N.º 11068/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Nomeia, presidente do conselho consultivo do 
Centro Hospitalar do alto ave, E. P. E., o dr. José 
Fernando Rodrigues Alves Pinto.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 167/2014, SÉriE ii dE 2014-09-01

■n DESPACHO N.º 11067/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Nomeia, presidente do conselho consultivo do 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 
E. P. E., o dr. Manuel Soares de Oliveira Violas.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 167/2014, SÉriE ii dE 2014-09-01

■n DESPACHO N.º 11066/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Nomeia, presidente do conselho consultivo da 
Unidade local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., o 
doutor Manuel Ferreira de Oliveira.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 167/2014, SÉriE ii dE 2014-09-01

■n DESPACHO N.º 11111/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
renova o mandato do Grupo de trabalho “Com-
bate às irregularidades praticadas nas áreas do 
Medicamento e dos Meios Complementares de 
diagnóstico e terapêutica”.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 168/2014, SÉriE ii dE 2014-09-02

■n RESOLUÇÃO N.º 23/2014 da Presidência do 
Conselho de Ministros - Conselho de Ministros
Nomeia os membros do conselho de adminis-
tração da Unidade local de Saúde do alto Minho, 
E. P. E..
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 169/2014, SÉriE ii dE 2014-09-03

■n DESPACHO N.º 11226/2014 do Ministério da 
Saúde – Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
determina a implementação dos processos que 
promovem a informatização clínica dos Servi-
ços de Urgência.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 171/2014, SÉriE ii dE 2014-09-05

■n DESPACHO N.º 11344/2014 dos Ministérios da 
Economia e da Saúde - Gabinetes dos Secretá-
rios de Estado Adjunto e da Economia e Adjunto 
do Ministro da Saúde
determina a constituição de um grupo de traba-
lho com o objetivo de analisar o regime jurídico 
aplicável aos atos de publicidade praticados pe-
los prestadores de cuidados de saúde.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 174/2014, SÉriE ii dE 2014-09-10

■n PORTARIA N.º 174/2014 dos Ministérios das 
Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Em-
prego e Segurança Social
define as condições de instalação e funciona-
mento a que devem obedecer as unidades de in-
ternamento e de ambulatório e as condições de 
funcionamento das equipas de gestão de altas 
e as equipas de cuidados continuados integra-
dos da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 174/2014, SÉriE i dE 2014-09-10

■n PORTARIA N.º 179/2014 do Ministério da 
Saúde
altera o anexo da Portaria n.º 45/2008, de 15 de 
janeiro, que aprova o Regulamento do Sistema 
Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia 
(SiGiC).
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 175/2014, SÉriE i dE 2014-09-11

■n PORTARIA N.º 182/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece os requisitos mínimos relativos à or-
ganização e funcionamento, recursos humanos 
e instalações técnicas para o exercício da ativi-
dade das terapêuticas não convencionais.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 176/2014, SÉriE i dE 2014-09-12

■n PORTARIA N.º 181/2014 do Ministério da 
Saúde
Cria, no âmbito da administração Central do 
Sistema de Saúde, i. P., o Grupo de trabalho de 
avaliação Curricular dos Profissionais das tera-
pêuticas não Convencionais.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 176/2014, SÉriE i dE 2014-09-12

■n PORTARIA N.º 182-A/2014 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde 
Fixa o montante das taxas a pagar pelo registo 
profissional e emissão da cédula profissional 
para o exercício das profissões no âmbito das 
terapêuticas não convencionais.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 176/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE i dE 
2014-09-12

■n PORTARIA N.º 182-B/2014 do Ministério da 
Saúde
aprova as regras a aplicar no requerimento e 
emissão da cédula profissional para o exercício 
das profissões no âmbito das terapêuticas não 
convencionais.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 176/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE i dE 
2014-09-12

■n DELIBERAÇÃO (EXTRATO) N.º 1758/2014 do 
Ministério da Saúde - Administração Regional 
de Saúde do Norte, I. P. 
Nomeação de coordenador do internato médico 
de Medicina Geral e Familiar da zona norte.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 176/2014, SÉriE ii dE 2014-09-12

■n PORTARIA N.º 183/2014 do Ministério das Fi-
nanças
autoriza a imprensa Nacional - Casa da Moeda 
S.a., no âmbito do plano numismático para 2014, 
a cunhar e a comercializar uma moeda de cole-
ção designada «35.º Aniversário do Serviço Na-
cional de Saúde».
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 177/2014, SÉriE i dE 2014-09-15
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■n PORTARIA N.º 184/2014 do Ministério da 
Saúde
Segunda alteração à Portaria n.º 142-B/2012, de 
15 de maio, que define as condições em que o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura os 
encargos com o transporte não urgente de do-
entes que seja instrumental à realização das 
prestações de saúde.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 177/2014, SÉriE i dE 2014-09-15

■n DESPACHO N.º 11751-A/2014 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
da Saúde
Cria a Comissão de acompanhamento do fun-
cionamento e desempenho dos serviços ineren-
tes aos programas de Saúde Pública a desenvol-
ver pelas farmácias abrangidas pelos acordos 
entre o Ministério da Saúde, a associação Nacio-
nal das Farmácias e a associação de Farmácias 
de Portugal.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 181/2014, 1º SUPlEMENto, SÉriE ii dE 
2014-09-19

■n RESOLUÇÃO N.º 24/2014 da Presidência do 
Conselho de Ministros - Conselho de Ministros
Nomeia os membros do conselho diretivo da 
Administração Central do Sistema de Saúde, i.P..
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 181/2014, SÉriE ii dE 2014-09-19

■n DESPACHO N.º 11713/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
designa a administração Central do Sistema de 
Saúde, i.P. como ponto de contacto nacional para 
os cuidados de saúde transfronteiriços.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 181/2014, SÉriE ii dE 2014-09-19

■n DESPACHO N.º 11712/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
designa o iNFarMEd - autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, i. P., como 
autoridade nacional responsável pela avaliação 
das tecnologias da saúde.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 181/2014, SÉriE ii dE 2014-09-19

■n DESPACHO N.º 11778/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
determina que as receitas médicas de dispositi-
vos médicos, prescritos noutros Estados mem-
bros da União Europeia, são reconhecidas em 
Portugal, caso reúnam os requisitos estipulados.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 182/2014, SÉriE ii dE 2014-09-22

■n DESPACHO N.º 11779/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
designa os Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde, E. P. E., como autoridade nacional res-
ponsável pela cooperação em matéria de saúde 
em linha.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 182/2014, SÉriE ii dE 2014-09-22

■n DESPACHO N.º 11917/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
renova o mandato da Comissão Nacional da 
Saúde Materna, da Criança e do adolescente.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 185/2014, SÉriE ii dE 2014-09-25

■n PORTARIA N.º 191/2014 do Ministério da 
Saúde
define os cuidados de saúde transfronteiriços 
sujeitos a autorização prévia.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 185/2014, SÉriE i dE 2014-09-25

■n PORTARIA N.º 192/2014 dos Ministérios da 
Saúde, da Educação e Ciência e da Solidarie-
dade, Emprego e Segurança Social
regula a criação e manutenção da base de da-
dos de registo do Sistema de atribuição de Pro-
dutos de apoio.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 186/2014, SÉriE i dE 2014-09-26

■n DESPACHO N.º 11961/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
aprova o esquema de vacinação recomendado 
para o Programa Nacional de Vacinação (PNV). 
revoga o despacho n.º 17067/2011, publicado no 
diário da república, 2.ª série, n.º 243, de 21 de de-
zembro.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 186/2014, SÉriE ii dE 2014-09-26

■n PORTARIA N.º 194/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece o conceito, o processo de identifica-
ção, aprovação e reconhecimento dos Centros de 
Referência Nacionais para a prestação de cuida-
dos de saúde, designadamente para diagnóstico 
e tratamento de doenças raras.
diÁrio da rEPÚBliCa N.º 188/2014, SÉriE i dE 2014-09-30
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«Vitimização e 
agressividade»
organização: DESPERTAR - Formação e Psico-
logia, Unipessoal, Lda.
“9 de Julho foi um dia de imensa aprendi-
zagem e troca de saberes. O Professor Doutor 
José Pinto da Costa encantou a plateia com a 
sua abordagem à fenomenologia da agressi-
vidade, o Dr. Hugo Rodrigues cativou-nos com 
uma partilha repleta de orientações práticas e 
úteis para a sinalização e intervenção em con-
texto familiar e o Prof. Manuel Vitorino levou-
-nos à realidade escolar, desafiando a reflexão 
e mostrando algum do bom trabalho que é 
feito no âmbito da prevenção da violência no 
Agrupamento de Escolas de Monserrate a que 
preside. Agradecemos a qualidade das inter-
venções dos nossos palestrantes, a presença 
de todos os convidados que deram sentido a 
este evento e ao Conselho Distrital da Ordem 
dos Médicos de Viana do Castelo.”

n■25 Set
Debate

«35 anos do sns»
O Distrito Médico de Viana do Castelo e o 
Centro Cultural do Alto Minho promoveram 
um debate a propósito do 35º aniversário do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). O evento 
teve lugar no Museu de Artes Decorativas de 
Viana do Castelo a 25 de Setembro. O presi-
dente da Fundação para o SNS, Constantino 
Sakellarides, foi o principal convidado do de-
bate. 

n■mai-JuN
Curso de Formação

auditoria Clínica
Promovido pelo Sindicato dos Médicos do 
Norte, decorreu em Viana do Castelo nos dias 
10, 17, 24 e 31 de Maio e 5 de Junho um Curso de 
Formação em AUDITORIA CLíNICA, com a du-
ração de 35 horas. A entidade formadora res-
ponsável pelo curso foi a “Quadros e Metas”.
objectivos: Sensibilizar para a importância 
das Auditorias como ferramenta da Quali-
dade num processo de melhoria contínua e 
como fator de diferenciação organizacional; 
Desenvolver competências de auditoria in-
terna em unidades de saúde do SNS.
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Agenda78

maestro ferreira lobo [on] 
“Concerto de Verão”, 18 Julho 2014

era uma vez um Professor…” 
livro de Júlio Machado 
Vaz”, 24 Setembro 2014

aCoNtECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS

04 JUL 37.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto: “Morte súbita 
cardíaca - É possível evitá-la?”

04 e 05 JUL Reunião conjunta 
dos grupos de Oftalmologia 
Pediátrica, Estrabismo e 
Neuroftalmologia da Sociedade 
Portuguesa de Oftalmologia

06 JUL Reunião do Conselho 
Nacional do Médico Interno

12 JUL Reunião da Associação dos 
Serviços de Imunoalergologia 
para a Formação Contínua 
e Investigação (ASIA)

16 JUL Reunião preparatória 
com elementos do júri para 
o concurso para Assistente 
Graduado Sénior do Centro 
Hospitalar Cova da Beira

18 JUL Reunião da Direcção do 
Grupo de Infecção e Sepsis

20 JUL Reunião da 
Direcção da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia  

10 SET Acção de Formação sobre 
Boas Práticas em Governação

12 SET 38.º Convívio 
Científico da Clínica Médica 
do Exercício do Porto: “O 
envelhecimento e o pulmão”

12 SET Reunião multidisciplinar 
da Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados 
(UCSP) de Vale Formoso

17 SET Serões DII – Apresentação 
e discussão de casos clínicos 
do Grupo de Estudo da Doença 
Inflamatória Intestinal (GEDDII)

19 SET Reunião do Colégio 
de Nefrologia

19 SET 9.º YES (Young European 
Scientists) Meeting

20 SET Reunião da Direcção 
da Associação Portuguesa 
para o Estudo da Dor

24 SET Reunião da Delegação 
Regional do Norte da USF – AN

26 SET Reunião da Direcção 
da Sociedade Portuguesa 
de Anestesiologia

26 SET Reunião do Colégio 
de Anestesiologia

26 SET Reunião do 
Colégio de Urologia

01 OUT Reunião da Comissão 
Organizadora do Congresso 
Nacional de Gastrenterologia 
– Semana Digestiva 2015

02, 03 e 04 OUT EURACT 
(European Academy of 
Teachers in General Practice) 
Council Meeting

02, 03 e 04 OUT Curso 
EURACT sobre avaliação  
para formadores de MGF 

07 OUT Reunião de médicos para 
estudo de investigação nacional

09 OUT Reunião Multidisciplinar 
da USF de Vale Formoso 

10 OUT 39.º Convívio Cientifico 
da Clinica Médica do 
Exercício do Porto: “A Saúde 
Mental no Desportista”

10 e 11 OUT XVII Jornadas 
Regionais Patient Care

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

21 JUL Conferência de Imprensa 
do CRNOM: «Impedir a 
destruição do SNS e defender 
a qualidade da Medicina e os 
Doentes» – Portaria 82/2014

29 JUL Reunião da Comissão de 
Actividades Culturais e Lazer

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

04 - 18 JUL Exposição de Pintura 
de Olga Fiadeiro: “A última Gota” 

01 - 30 AGO Exposição de 
Fotografia de Leopoldo 
Miguel Sousa Louro

11 AGO - 03  SET Exposição de 
Fotografia de Miguel Nogueira

05 - 16 SET Exposição de Pintura 
de Maria Antónia Jardim

05 - 19 SET Exposição de 
Pintura de Maria do Céu 
Castro e Ana Isabel Dias

18 - 30 SET Exposição de Pintura 
de Joana Correia Saraiva

18 - 30 SET Exposição de 
Escultura de Aurora Rodrigues

03 - 17 OUT Exposição de 
Pintura de Anjos Fernandes

03 - 28 OUT Exposição de Pintura 
de Fernando Carballa Villanueva

ERRATA:
nortemédico 59,  
Pág. 82

Na edição n.º 59 da revista 
Nortemédico, em entrevista 
ao médico Mário Justino 
Teixeira incluída na 
reportagem sobre a XII 
Exposição Arte Médica, 
surge uma incorrecção 
factual relativa à técnica 
utilizada pelo autor na 
preservação dos brancos 
nas suas aguarelas. Por 
esse facto, da exclusiva 
responsabilidade da equipa 
de redacção, recebemos a 
seguinte nota do autor: 
“Descrevi, de facto, a 
técnica da ‘máscara’, 
que facilita bastante o 
trabalho e é utilizada por 
alguns aguarelistas menos 
‘puristas’, ao responder 
à curiosidade de alguns 
colegas que não entendiam 
como era possível conseguir 
aqueles ‘brancos’ no meio 
daquelas cores escuras, sendo 
conhecido que, na pintura 
da aguarela, as cores claras 
não cobrem as escuras (ao 
contrário, por exemplo, 
do óleo ou do acrílico) por 
serem ‘transparentes’. Faço, 
no entanto, questão em 
garantir que nunca utilizei 
essa técnica nas pinturas 
apresentadas em todas as 
exposições da Arte Médica. 
Esclareço, ainda, que 
preservo os brancos (a cor do 
papel), não me esquecendo 
deles durante a execução 
dos meus trabalhos”.

nortemédico - redacção

Concertos e Cinema

11 JUL Concerto de Piano 
“Sposalizio Pianístico do 
Romantismo” por Ana Zão

18 JUL Concerto de Verão 
pela Orquestra do Norte com 
a participação especial da 
solista Margarita Guerra 
Peinado (castanholas)

25 SET 5.º Ciclo de Cinema “A 
inquietude da vulnerabilidade, 
em claro-escuro, pelo 
Outono adentro…”: La 
Passion de Jeanne d’Arc, de 
Carl Theodor Dreyer, 1928

02 OUT 5.º Ciclo de Cinema “a 
Inquietude da Vulnerabilidade, 
em claro-escuro, pelo Outono 
adentro…”: Modern Times, 
de Charlie Chaplin, 1936

Lançamento de Livros: 

06 JUL “Jardim Simbólico”, de 
António Paulo Oliveira Cardoso

12 SET “Microcosmos Humano”, 
de Vânia Mesquita Machado

24 SET  “Era uma vez 
um Professor…”, de 
Júlio Machado Vaz

Outros eventos:

03 OUT Sessão de apresentação 
do “homem e da obra” de 
Miguel Miranda por Carlos 
Mota Cardoso e Paula 
Arnaut, com recital de 
piano e violino por Miguel 
Galaghar e Ana Galaghar



COMO JÁ VEM SENDO HÁBITO, 

MAIS UMA VEZ SE IRÁ REALIZAR 

ESTE ANO, NAS INSTALAÇÕES 

DA SRNOM, UMA GRANDE

FESTA DE NATAL.

É JÁ NO PRÓXIMO 
DIA 6 DE DEZEMBRO.
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Vai aCoNtECEr
REUNIÕES CIENTíFICAS

15 OUT Workshop “Ganhos 
em saúde no idoso”, pelo 
ACES Porto Ocidental 

17 OUT Reunião anual da 
Rede Médicos-Sentinela

18 OUT Acção de formação 
interactiva em Alergologia

23 OUT Reunião de Directores 
de Urgência da zona Norte 

27, 28 e 29 OUT MostrEM 2014 
(Jornadas do Médico Interno)

28 OUT Acção de Formação sobre 
Boas Práticas em Governação

07 e 08 NOV VI Encontro de 
Saúde Ocupacional – Reunião 
conjunta da Sociedade 
Portuguesa de Saúde 
Ocupacional e Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos

13 NOV Seminário USF-AN sobre 
Sistema de Gestão da Qualidade

19 NOV Reunião da Comissão 
Organizadora do Congresso 
Nacional de Gastrenterologia 
– Semana Digestiva 2015

22 NOV Exames da especialidade 
de Medicina do Trabalho

28 NOV 3.º Encontro de Outono 
da Associação Nacional das USF 

29 NOV Exames da especialidade 
de Medicina do Trabalho

09 DEZ Reunião do Colégio de 
Anestesiologia: “Reflexão sobre 
a formação em Anestesiologia”

12 DEZ Serões DII – Apresentação 
e discussão de casos clínicos pelo 
Grupo de Estudos da Doença 
Inflamatória Intestinal (GEDII)

12DEZ Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

13 DEZ Realização do curso 
“Nefrologia Pediátrica: 
desafios na transição criança/ 
adulto” pela Sociedade 
Portuguesa de Nefrologia

13 DEZ Exames da especialidade 
de Medicina do Trabalho

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

06 NOV Plenário dos 
Conselhos Regionais

15 NOV Conferência / 
Debate «Presente e Futuro 
nos 35 anos do SNS»

22 NOV 1.ª Distinção de Mérito 
em Gestão dos Serviços de 
Saúde – Cerimónia promovida 
pela Competência em Gestão 
dos Serviços de Saúde da OM

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

07 - 21 NOV Exposição de 
Pintura de Artur Santos

Concertos / Cinema:

16 OUT 5.º Ciclo de Cinema “a 
Inquietude da Vulnerabilidade, 
em claro-escuro, pelo Outono 
adentro…”: The Grapes of 
Wrath, de John Ford, 1940

23 OUT 5.º Ciclo de Cinema “a 
Inquietude da Vulnerabilidade, 
em claro-escuro, pelo Outono 
adentro…”: Det Sjunde Inseglet, 
de Ingmar Bergman, 1956

30 OUT 5.º Ciclo de Cinema “a 
Inquietude da Vulnerabilidade, 
em claro-escuro, pelo 
Outono adentro…”: Dogville, 
de Lars Von Trier, 2003

13 NOV 5.º Ciclo de Cinema “a 
Inquietude da Vulnerabilidade, 
em claro-escuro, pelo 
Outono adentro…”: A Torinói 
Ló, de Béla Tarr, 2011

18 DEZ Concerto de Natal 
pela Orquestra do Norte

Outros eventos:

06 DEZ Festa de Natal, dedicada 
aos filhos e netos de médicos

Lançamento de Livros: 

02 NOV “Lua Cheia em Para lá do 
Mundo, O Enigma do Medo e da 
Coragem”, de Bruno José Teixeira 

04 NOV “Albino Aroso: Um 
homem à frente do seu 
tempo - Homenagem ao Pai 
do Planeamento Familiar”



Benefícios sociais acordados com a srnom
a srnom tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. na sequência das listas que têm vindo a ser publicadas (ver números 
anteriores desta revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas actualizações, com os respectivos contactos e taxas de desconto acordadas.

 HOTÉIS 

Grupo de Hotéis BELVER
Porto • Curia • lisboa
tel. 228348660  · Fax: 228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais

Hesperia Isla de La Toja 
thermal Spa
isla de la toja – Pontevedra
tel. 0034986730050
www.hesperia.es
descontos entre 10% e 20%, 
de acordo com a época*

Hotel D. Luís***
Santa Clara · 3040-091 Coimbra
tel. 239802120
www.hoteldluis.pt
descontos especiais

Hotel Avenida Palace
 rua 1º de dezembro, 123
1200-359 lisboa
 tel. 213218100
www.hotelavenidapalace.pt
descontos especiais

Santanahotel & Spa****
Monte Santana · azurara
4480-188 Vila do Conde
tel. 252640460
www.satanahotel.net
descontos especiais

Hotel Convento d’Alter
rua de Santo antónio alter do Chão, n.º 23
7440-059 alter d’ Chão
tel. 245619120
www.conventodalter.com.pt
20% de desconto*

Hotéis D’Ajuda
Funchal – Madeira
tel. 291 708000
www.hoteisajuda.com
descontos especiais

Porto Palácio Congress 
Hotel & Spa*****
avenida da Boavista, 1269
4100-130 Porto
tel. 225086600
www.hotelportopalacio.com
descontos entre 40% e 50%*

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

 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

Estão abrangidos por este Protocolo as 
pessoas e/ou instituições que sejam 
encaminhados pela Universidade do 
Porto e deverão ser, preferencialmente, 
os licenciados em Medicina ou os 
seus cônjuges ou parentes no 1.º 
grau da linha recta e devem estar 
devidamente credenciados por 
aquela. Excepcionalmente, poderão 
ser abrangidos por este Protocolo 
investigadores, professores ou 
convidados da UP que não preencham 
os requisitos referidos acima. os 
beneficiários deste Protocolo terão 
vantagens no aluguer de salas (25% de 
desconto sobre o preço base para não 
médicos) e no alojamento na Casa do 
Médico.

a ordem dos Médicos 
tem um protocolo 
com o Banco BiG, um 
banco inovador na 
área do investimento 
e Poupança e que se 
destaca pelos seus 

rácios de solidez financeira.
Em 2013, o BiG foi distinguido pela 6ª vez 
como o “Melhor Banco” (tal como nos 
últimos 7 anos) e pela 4ª vez (desde que 
o prémio foi criado) como o “Banco mais 
Sólido”, na categoria de Médio e Pequeno 
Banco. Este ano, foi também considerado 
o Banco mais rentável. Estes prémios 
foram atribuídos numa iniciativa da 
revista Exame, em parceria com a informa 
d&B e auditoria especializada da deloitte.
através deste protocolo, os Membros 
da ordem terão acesso a soluções de 
Poupança e investimento com vantagens 
especiais. No caso de Membros que 
abram conta no BiG, estes beneficiarão 
de um “Super depósito” a 3 meses 
com uma taxa de juro de 3,60% taNB, 
válida na presente data, e montantes 
mínimo e máximo de 500 euros e 65.000 
euros, respectivamente (mobilização 
antecipada possível pelo montante total e 
sem perda do juro).
a oferta do BiG contempla também 
vantagens na “Conta Poupança 
reformado” (disponível para 
pensionistas) e Conta aforro, que facilita 
a constituição regular de poupança.
Numa altura 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, por favor 
contacte o Serviço de apoio ao Cliente do 
Banco BiG, através do número 707 244 
707 ou do e-mail apoio@bancobig.pt, ou 
visite 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.

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.

Benefícios Sociais80

Fernando Palhinhas 
Manutenção e mecânica automóvel 
rua Campo lindo, 328 · Porto
tel. 22 509 0027
descontos até 30 %

 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*

 LIVRARIA 

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

 DESPORTO 

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

DropShot
artigos desportivos
rua Cons. Costa Braga, 118 Matosinhos
tel. 229983874
desconto de 20% 

 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 colaboradores (+ respectivos 
agregados familiares)
Descontos de 20%* (pontualmente 
poderão ser estabelecidas outras 
condições especiais).

 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

A Diferença Lda
Serviços de higiene e limpeza.
r. Cónego rafael alvares da Costa n.º 144 
r/c, S. Victor, Braga. 
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 receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt



CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

AulAs  
de exercício 
FuncionAl
O treino funcional é um método de treino que visa o 
equilíbrio das estruturas musculares, a prevenção de 
lesões e melhora a performance dos atletas.
No exercício funcional o trabalho muscular não 
é realizado isoladamente, isto é, os exercícios 
são executados de forma global (forma em que a 
musculatura é exigida nos movimentos do dia-a-dia 
ou de um desporto específico). Assim, toda a cadeia 
muscular é fortalecida, gerando mais força, potência 
muscular, estabilidade, equilíbrio e coordenação 
motora.

Os programas de exercícios serão desenvolvidos 
com base numa consulta inicial, na qual será feito 
um relatório pormenorizado do histórico de saúde 
e actividade física, bem como indicações/restrições 
para o trabalho a ser desenvolvido.

As aulas de Exercício Funcional no ginásio do Centro 
de Convívio da SRNOM destinam-se a médicos, seus 
familiares directos e residentes no CCC. 
O custo mensal será de 45,00 euros/mês por duas 
aulas por semana e não haverá lugar a pagamento 
de inscrição.

Poderá fazer a sua inscrição preenchendo a ficha 
de inscrição on-line e enviando o ficheiro para 
centroculturacongressos@nortemedico.pt, ou 
contactando directamente o Centro de Cultura e 
Congressos através do telefone 22 507 0100.



cartão clube AXA

Abasteça-se de descontos diretos.
Em combustível, hotéis, ginásios, 
saúde, moda, viagens e muito mais.

CONTACTE-NOS
Entre no clube.
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AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A.

Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100. Fax 22 608 1136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.670.805 Euros

AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Sede: Edifício AXA, Av. do Mediterrâneo, Lote 1.01.1.2, Parque das Nações, Apart. 1953, 1058-801 Lisboa. Tel. 21 350 6100. Fax 21 350 6136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

Não dispensa a consulta das condições de utilização em www.axa.pt/clube-axa.

dias úteis, das 8h30 às 19h00
217 943 027 | 226 081 627

medicos@axa.pt | www.axa.pt

AXA, 1.ª MARCA  
SEGURADORA GLOBAL
PELO 5.º ANO CONSECUTIVO
Classificação Interbrand Best Global Brands 2013

12 NOVAS 
CATEGORIAS 

DE PARCEIROS

Linhas de apoio exclusivas para Médicos:

cartão clube AXA

Abasteça-se de descontos diretos.
Em combustível, hotéis, ginásios, 
saúde, moda, viagens e muito mais.

CONTACTE-NOS
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