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juramento de hipócrates 2014
Emigração e a formação especializada dos 

jovens médicos no centro das preocupações    

festa de natal
A magia da época trouxe à SRNOM um 

número recorde de crianças  

em destaque

«Presente e Futuro nos 35 anos do SNS»
Conferência/Debate organizada pela SRNOM

1.ª Distinção de Mérito em  
Gestão dos Serviços de Saúde

Paulo Mendo foi o premiado



Ordem dOs médicOs
secção regional do norte

No centro da cidade do Porto encontra um 
espaço privilegiado para organizar o seu evento. 
A Ordem dos Médicos – Secção Regional do 
Norte tem à sua disposição um moderno Centro 
de Cultura e Congressos, composto por espaços 
multifuncionais, equipamentos de última 
geração e serviços premium diversificados, que 
garantem total cobertura das suas necessidades. 
Rodeado por uma atmosfera bucólica e singular, 
o Centro de Cultura e Congressos garante 
uma rara tranquilidade e privacidade a quem o 
visita. Situada junto ao Jardim d’Arca de Água, 
a infraestrutura reúne ótimas condições para 
acolher os mais variados tipos de eventos: 
congressos, conferências, exposições, ações 

de formação, jantares ou espetáculos. Para as 
diferentes valências dispõe de um auditório 
com capacidade para 300 lugares, de um vasto 
conjunto de pequenos auditórios e salas de 
reunião, de uma galeria polivalente, de um bar 
e área lounge e de um complexo residencial. 
No exterior, além dos belíssimos espaços 
verdes, piscina e dois campos de ténis, dispõe 
de parque de estacionamento, zonas de lazer e 
um bar/restaurante no edifício sede. 
Mais do que um espaço físico de excelência, o 
Centro de Cultura e Congressos distingue-se 
como um equipamento multifacetado e apto a 
acolher o seu evento.  
Venha conhecê-lo.

eventos à medida

CeNtRO de CultuRA e CONgReSSOS

tel. 22 507 01 00
fax 22 507 01 99

email: centroculturacongessos@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt

Rua delfim Maia, 405
4200-256 PORtO

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
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«Presente e Futuro 
nos 35 anos do SNS»
Nos 35 anos do Serviço Nacional 
de Saúde, a SRNOM promoveu 
um grande encontro de reflexão 
sobre o serviço público de saúde. 
O debate tocou em temas como o 
Estado Social e o equilíbrio entre 
financiamento, sustentabilidade 
e qualidade, abordados por 
personalidades como Adriano 
Moreira, Paulo Mendo e Maria de 
Belém Roseira. Na tarde de 15 de 
Novembro discutiu-se a reforma 
do SNS, num debate que contou 
com a presença do bastonário 
José Manuel Silva, Marta Temido, 
presidente da Associação 
Portuguesa de Administradores 
Hospitalares, Adalberto Campos 
Fernandes, da Escola Nacional de 
Saúde Pública e Álvaro Almeida, da 
Faculdade de Economia do Porto. 
pág. 06

«1.ª Distinção de 
Mérito em Gestão dos 
Serviços de Saúde»
Paulo Mendo foi o galardoado com 
a 1.ª Distinção de Mérito em Gestão 
dos Serviços de Saúde da Ordem 
dos Médicos. Numa iniciativa 
promovida pela Competência em 
Gestão dos Serviços de Saúde da 
OM, o antigo Ministro da Saúde 
viu reconhecido um percurso 
profissional de quase 50 anos. 
O evento ficou ainda marcado 
pela conferência de Nigel Crisp 
(membro da câmara dos Lordes e 
antigo dirigente do NHS inglês) e 
pela intervenção do ministro da 
Saúde, que assumiu o compromisso 
de reconhecer formalmente 
a aquisição pelos médicos da 
Competência em Gestão dos 
Serviços de Saúde. pág. 14
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Juramento de 
Hipócrates
A cerimónia do Juramento de 
Hipócrates voltou a contar este 
ano com uma sessão no Porto 
e outra em Braga. No Porto, na 
Casa da Música, mais de 500 
jovens médicos cumpriram a 
tradição no dia 30 Novembro. Em 
Braga, a cerimónia realizou-se 
a 14 de Dezembro, no auditório 
Vita, e contou com a presença de 
cerca de 100 jovens médicos. As 
nuvens negras no horizonte não 
pareceram diminuir a alegria e a 
esperança de quem sonhou ser 
médico e viu finalmente atingido 
esse objetivo. pág. 48

Festa de Natal
Já uma tradição na SRNOM, a 
Festa de Natal de 2014 superou 
todas as expectativas, com a 
presença recorde de cerca de 1100 
crianças. pág. 60
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Tribuna do CRNOM
O Conselho Regional do 
Norte da OM tem mantido 
uma intensa actividade de 
intervenção pública na defesa 
dos médicos e da qualidade da 
Medicina. Falta de médicos em 
diversas unidades e serviços de 
saúde, atrasos na realização de 
cirurgias, caos nas urgências, 
a questão das vagas para a 
realização do internato e os 
problemas no processo de 
candidatura foram alguns dos 
temas que marcaram mais 
um trimestre particularmente 
atribulado na área da Saúde 
em Portugal e que motivaram 
a intervenção do CRNOM.    
pág. 26
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	 4	 Editorial
	 	 Miguel	Guimarães,		

Presidente	do	CrNoM

		 	 dEStaQUE

	 	
	 6	 Conferência-Debate 

«Presente e Futuro nos 
35 Anos do SNS»

	 	 Nos	35	anos	do	Serviço	Nacional	
de	Saúde,	a	SrNoM	promoveu	
um	grande	encontro	de	reflexão	
sobre	o	serviço	público	de	saúde

	 	
	 14	 «1.ª Distinção de Mérito em 

Gestão dos Serviços de Saúde»
	 	 Numa	iniciativa	da	Competência	em	

Gestão	dos	Serviços	de	Saúde	da	
oM,	Paulo	Mendo	foi	o	galardoado

		 	 ENtrEViStaS

	 	
	 18	 Natália Ribeiro, primeira 

médica portuguesa no 
combate ao surto de Ébola

	 	 de	partida	para	a	Serra	leoa,	
falou	à	nortemédico	sobre	as	
motivações	para	este	desafio

	 	
	 22	 Maria Amélia Ferreira, primeira 

directora da FMUP em 189 anos
	 	 Uma	mulher	que	não	receia	assumir	

todo	o	peso	histórico	de	uma	
instituição	que	não	coloca	a	fasquia	
abaixo	da	excelência	na	qualidade	

		 	 triBUNa	do	CrN

	 	
	 26	 Atrasos em cirurgias no IPO-Porto
	 	 CrN	solicitou	formalmente	ao	

Ca	daquela	unidade	hospitalar	
um	esclarecimento	cabal	e	
rigoroso	sobre	esta	matéria

	

	 27	 Obrigatoriedade da adesão a 
sistemas de gestão da qualidade

	 	 ErS	esclarece	que	a	adesão	é	facultativa

	 28	 Contratação de médicos 
aposentados por entidades 
privadas convencionadas 
com o SNS e ADSE

	 	 informação	da	iGaS	confirma	
o	não	impedimento

	 30	 Falta de especialistas de 
Medicina Interna no CHTMAD

	 	 CrN	denuncia	a	situação	e	alerta	para	
os	prejuízos	na	assistência	aos	doentes

	 33	 “Cuba e Portugal: direitos 
humanos são negociáveis?”

	 	 artigo	de	opinião	do	Presidente	
do	CrN	no	Jornal	de	Notícias

	 34	 Internatos Médicos - 
Idoneidades, capacidades 
formativas e mapa de vagas

	 	 Esclarecimento	do	CrN

	 36	 Mapa de vagas e processo de 
escolha da especialidade

	 	 Comunicado	do	CrN	tece	
fortes	críticas	à	aCSS

	 38	 Concurso para a colocação 
de especialistas em MGF

	 	 doentes	do	Norte	novamente	
prejudicados

	 39	 ULS de Matosinhos
	 	 ofício	do	CrN	ao	Ca	sobre	os	critérios	

para	o	prémio	de	assiduidade	e	
restrições	à	formação	contínua	

	 40	 Caos nas Urgências hospitalares
	 	 Comunicado	do	CrN	sobre	o	

caso	do	CHEdV	e	repercussão	
na	Comunicação	Social

	 42	 «Tomar o Pulso ao País»
	 	 as	respostas	do	Presidente	do	CrN	

no	“Barómetro	JN	–	Saúde”	

	 	 artiGoS
	 43	 Portugal: Uma realidade dolorosa
	 	 Por	Marta	Fernandes	

	 44	 Consultar sem olhar?
	 	 Por	Bibiana	Barbieri

	 45	 «Liberté, Égalité, Fraternité»
	 	 Por	Nelson	rodrigues

	 46	 Ruela Torres: Pioneiro da 
Anestesiologia em Portugal

	 	 Por	Jorge	tavares	

	 	 NotÍCiaS

	 	
	 48	 Juramento de Hipócrates – Porto
	 	 Mais	de	500	jovens	médicos	

cumpriram	a	tradição	hipocrática	
em	cerimónia	na	Casa	da	Música

	 56	 Juramento de Hipócrates – Braga
	 	 depois	da	estreia	no	ano	passado,	

Braga	voltou	a	realizar	a	cerimónia	
do	Juramento	de	Hipócrates
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	 90	 «Tango e Tuberculose»
	 	 a	experiência	em	doenças	

respiratórias	e	a	paixão	pelo	
tango	levou	antónio	ramalho	
de	almeida	a	explorar	as	pontes	
entre	a	tuberculose	e	a	dança	
argentina.	apresentou-as	a	20	
de	Novembro,	na	SrNoM

	 91	 «Desassossegos e outros temas»
	 	 a	pintura	e	azulejaria	de	artur	Santos

	 	
	 92	 Concerto de Natal
	 	 orquestra	do	Norte	com	sala	

cheia	a	18	de	dezembro
	 93	 IV Master Elisabete Matos
	 	 Evento	decorreu	durante	o	

mês	de	Novembro	e	culminou	
com	Gala	no	dia	29

	 	
	 94	 5.º Ciclo de Cinema
	 	 “a	Paixão	de	Joana	d’arc”,	“tempos	

Modernos”,	“as	Vinhas	da	ira”,	“o	
Sétimo	Selo”,	“dogville”	e	“o	Cavalo	
de	turim”	criaram	um	verdadeiro	
Cineclube,	com	espectadores	fiéis	
mesmo	em	dias	de	tempestade

	 	
	 95	 I Workshop de Fotografia 

no Terreno
	 	 Numa	iniciativa	da	Comissão	de	

actividades	Culturais	e	de	lazer	da	
SrNoM,	médicos	foram	registar	as	
paisagens	do	douro,	particularmente	
bonitas	nesta	época	do	ano

	 	 lEGiSlaÇão	

	 	
	 96	 Diplomas mais relevantes 

publicados no 4.º   
trimestre de 2014

	 	 iNForMaÇão	iNStitUCioNal	
	 100	 Actividades no Distrito Médico 

de Viana do Castelo
	 102	 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos
	 104	 Benefícios Sociais

	 74	 Debate “Inovação Clínica – 
Custos e Benefícios?”

	 	 “inovamos	quando	queremos?	ou	
quando	podemos?	Quem	deverá	
pagar	a	inovação?	Há	inovação	que	
o	não	é?	a	partilha	de	risco	pode	
ser	uma	solução?”.	Estas	foram	
algumas	das	questões	em	cima	da	
mesa	a	20	de	outubro,	na	SrNoM

	 76	 II Congresso Nacional de 
Prevenção Oncológica e dos 
Direitos dos Doentes

	 	 as	terapias	farmacológicas	inovadoras	
estiveram	no	centro	do	debate

	 78	 Restrições económicas em Saúde
	 	 Conferência	promovida	pela	

aEFMUP	contou	com	a	presença	
do	Presidente	do	CrN

	 80	 Convívios Científicos CMEP
	 	 «a	Saúde	Mental	no	desportista»,	

com	Jaime	Milheiro,	«Exercício	físico	e	
Neuroplasticidade»,	com	Pedro	amorim,	
“Hipertensão	arterial	e	envelhecimento”,	
com	agostinho	Monteiro

	 82	 Cartão de Via Aérea Difícil
	 	 iniciativa	do	Serviço	de	anestesiologia	

do	Hospital	de	São	João

	 	
	 83	 Club MEDMOTARD
	 	 dois	anos	e	10	mil	quilómetros	depois,	

o	MedMotard,	primeiro	clube	de	
mototurismo	dedicado	em	exclusivo	à	
classe	médica,	começa	a	ganhar	corpo

	 	 CUltUra

	 	
	 84	 «Serviço Nacional de Saúde – Para 

uma Conversa Construtiva»
	 	 obra	editada	pela	Fundação	para	a	

Saúde	–	SNS	apresentada	na	SrNoM	
por	Constantino	Sakellarides

	 86	 «Lua Cheia em Para-Lá-Do-Mundo»
	 	 o	primeiro	livro	do	jovem	

psiquiatra	Bruno	teixeira
	 87	 «Nossa Senhora – Títulos 

e Iconografia»
	 	 o	reumatologista	licínio	Poças	

reuniu	em	livro	as	imagens	e	as	
designações	atribuídas	pelo	culto	
religioso	a	Maria	de	Nazaré

	 88	 «O Homem entre a Ciência e a Fé»
	 	 Último	livro	do	cirurgião	ruy	Branco
	 89	 «Perturbações da Personalidade 

Narcísica e Sexualidade»
	 	 a	psiquiatra	Patrícia	ribeiro	apresentou	

mais	dois	volumes	da	colecção

	 	
	 60	 Festa de Natal na SRNOM
	 	 Superadas	todas	as	expectativas,	

com	a	presença	recorde	de	
cerca	de	1100	crianças

	 62	 Festa de Natal em Viana
	 	 Uma	primeira	edição,	com	

reacções	muito	positivas

	 	
	 64	 «Corpo Clínico»
	 	 No	âmbito	da	iniciativa	“Presente	

e	Futuro	nos	35	anos	do	SNS	”,	a	
SrNoM	apoiou	a	produção	deste	
programa	emitido	na	rtP2.	Uma	
série	de	13	programas	sobre	boas	
práticas	clínicas	na	região	Norte	e	
debate	de	alguns	dos	temas	mais	
relevantes	do	sector	da	Saúde

	 	
	 68	 Homenagem a Albino Aroso
	 	 “Pai”	do	planeamento	familiar	foi	

recordado	na	SrNoM.	Cerimónia	
incluiu	apresentação	do	livro	
“albino	aroso	–	Um	homem	
à	frente	do	seu	tempo”

	 	
	 70	 Plenário dos Conselhos Regionais
	 	 Evento,	realizado	na	SrNoM,	ficou	

marcado	pela	revelação	de	que	oM	
vai	manter	as	funções	de	regulação	
e	supervisão	do	internato	médico

	 	
	 72	 mostrEM 2014
	 	 a	apresentação	das	especialidades	

aos	jovens	médicos
	 73	 XVII Jornadas Regionais 

Patient Care
	 	 os	“avanços	terapêuticos	na	

Hepatite	C”,	por	rui	tato	Marinho

3



4

ed
it

o
ri

a
l

A queda da Saúde:  
um testemunho e um apelo
No início deste novo ano de 2015 quero transmitir-
-vos um testemunho e um apelo. O testemunho é 
de um doente anónimo que recentemente recorreu 
a um serviço de urgência hospitalar e de que passo a 
transcrever excertos:

“...Ontem tive o infortúnio de ter de recorrer a uma ur-
gência hospitalar do nosso país... Passei inicialmente pela 
triagem e perante a intensidade das minhas dores foi-
-me atribuída uma pulseira cor de laranja. Pensei que 
estaria quase, quase a ser observado e a ver-me livre de 
tão imenso sofrimento. Puro engano! Estive uma hora e 
trinta e cinco minutos para ser observado por um médico! 
Esperei por corredores sobrelotados de doentes que vomi-
tavam, urinavam... 

Havia doentes em pé, pois não havia lugares para se 
sentarem, deitados no chão, etc. Eram umas 100 pessoas 
num local que seria adequado para menos de um terço. 
Tive tempo para contar os lugares sentados da sala/cor-
redor de espera – tinha 30 lugares. A maior parte tinha 
pulseira amarela e pelo que fui ouvindo diziam que espe-
ravam já há mais de 6 horas e que hoje até era um dia 
bom pois já houve muitos dias com tempos de espera para 
os amarelos de 12 e mais horas! Eram doentes que, pelo 
que me apercebi, recorriam frequentemente a este serviço, 
pelas doenças crónicas de que padeciam, e que por isso 
sabiam do que estavam a falar. 

As pessoas berravam para serem atendidas, entravam 
em consultórios médicos desesperadas enquanto outros 
doentes lá estavam a ser observados. Os médicos iam 
chamando doentes e sempre que o faziam eram ameaça-
dos por alguns que estavam à espera... Não vi qualquer 
segurança ou autoridade a impor ordem pública naquele 
local. Pondo-me do outro lado, não deve ser nada fácil 
trabalhar neste ambiente de pressão e ameaça constante. 
Apesar de estar a desesperar por ser atendido, com dores 
agonizantes, compreendi a impotência dos médicos em 
ver tantos doentes que estavam à espera e outros tantos 
que estavam a ser tratados lá dentro. Não gostaria nada 
de estar do lado daqueles profissionais e percebi porque 
“fogem” os médicos a trabalhar nas urgências.

Eu estava em sofrimento mas lá tive de aguentar, e 
olhando para o panorama geral fiquei estupefacto... 
Serviço de urgência com estas condições?! Não pensei 
que uma urgência de um Hospital pudesse ser assim... 
O aspecto daquele corredor era o de um filme de terror! 
Nos enormes ecrãs LCD estavam a falar dos serviços de 
urgência de todo o país. No dia anterior tinha falecido 

um doente nos corredores deste hospital enquanto espe-
rava para ser atendido, e essa era a notícia de abertura. 
De acordo com o jornalista, segundo a administração do 
hospital os tempos de espera já estariam normalizados... 
Como?! Eu e alguns dos utentes que estavam a ver a tal 
reportagem olhámos estupefactos uns para os outros. Não 
foi preciso dizer nada, os nossos olhares falavam. O nor-
mal deste serviço de urgência pelos vistos era aquilo! A 
administração deste hospital deve ser a imagem do nosso 
governo, está tudo bem enquanto toda a gente vê o barco 
a afundar.

Chegou a minha vez de ser atendido. O clínico que me 
observou disse-me o que eu já imaginava e que me tinha 
sido dito pelo enfermeiro da triagem... Fui levado pela 
médica para uma sala de tratamento onde me seria ad-
ministrada uma injecção e colheria sangue para análi-
ses. Se a sala de espera era um pesadelo, então esta sala 
de tratamento, nem existem palavras para a descrever! 
Eram doentes uns em cima dos outros, em macas, em 
cadeirões, em bancos, etc. Tudo o que era espaço estava 
ocupado!… Doentes a expectorarem para cima do doente 
ao lado, a vomitarem para os pés uns dos outros, a urina-
rem em cadeirões que eram ocupados logo de seguida sem 
sequer serem limpos. 

Estavam uns 50 doentes a serem tratados numa sala 
que teria condições para uns 15 – e isto não é nenhum 
exagero! Juro que nunca pensei ver nada assim! Pelo que 
percebi aquele era apenas um sector do serviço de ur-
gência e era o sector mais pequeno, nem imagino como 
estariam os restantes. Os enfermeiros desesperavam por 
macas para colocarem doentes... Não havia mais, diziam 
os maqueiros!

Enquanto estava a fazer a medicação e aguardava pelo 
resultado das análises fui observando o funcionamento 
daquele serviço. No tempo em que ali estive, existiam dois 
enfermeiros que não paravam por um minuto. Devem ter 
tratado cerca de uns 50 doentes nas 3 horas em que lá 
estive… Os enfermeiros iam fazendo o seu trabalho com 
uma ginástica incrível pois quase nem tinham espaço 
para se movimentarem! Auxiliares, parece que havia 
uma para dois sectores – como é possível?!

Nas macas, que estavam umas em cima das outras, havia 
dois velhinhos numa posição muito caricata e que cha-
mou a atenção de muitos dos que ali estavam… Estes 
dois velhinhos, desorientados, cada um na sua maca, 
permaneceram de mão dada durante mais de uma hora. 
Estavam tranquilos. Um deles tinha de ir fazer Rx e o 

Miguel Guimarães
Presidente	do	CrNoM



maqueiro veio buscá-lo… Ninguém naquela sala se aper-
cebeu, mas eu reparei: o ‘outro’ velhinho faleceu naquela 
maca. Deixou de respirar logo depois de o “amigo” ter ido 
embora. Morreu numa sala sobrelotada e ninguém deu por 
isso, nem sequer o “amigo” que lhe dava a mão, quando re-
gressou do Rx... Saí da urgência sem dores mas com aquela 
imagem na minha cabeça e na alma... Parabéns a todos os 
profissionais daquela urgência! Fazem um trabalho notá-
vel com tão poucas condições! Triste do país e da população 
que não vos valorize!...”

Um testemunho de um doente que deveria ser en-
carado de forma séria pelos responsáveis políticos. A 
segurança dos doentes e dos médicos nunca esteve tão 
em causa. E os verdadeiros responsáveis pela situação 
caótica que se tem vivido em alguns serviços de urgên-
cia continuam impunes. Não conheço nenhum conse-
lho de administração que tenha sido penalizado. E o 
Ministro da Saúde, responsável moral e político pelo 
actual estado da Saúde em Portugal, continua a ser o 
mesmo. Já não existe respeito pelos valores e princí-
pios subjacentes a um Estado de direito. Já não existe 
respeito pelas pessoas. Já não existe respeito pelos pro-
fissionais de saúde que todos os dias lutam por manter 
viva a esperança dos doentes e das pessoas. A respon-
sabilidade existe para uns mas não existe para outros. 
Ainda aguardo pela manchete de um jornal português 
que atribua a responsabilidade de uma qualquer des-
graça na Saúde aos seus verdadeiros responsáveis!

O apelo que deixo a todos os médicos, que diaria-
mente dão o seu melhor para dignificar o exercício 
da Medicina, contribuindo para que os seus doentes 
continuem a ter acesso a cuidados de saúde de quali-
dade, é o seguinte:

•	  Não aceitem que seja profanada a relação de con-
fiança médico-doente nem que sejam desrespeita-
das as competências médicas;

•	  Não aceitem que seja destruída a humanização da 
medicina e dos cuidados de saúde;

•	  Não aceitem que seja violada a vossa liberdade de 
expressão e pensamento, a vossa autonomia profis-
sional e o vosso direito ao conhecimento e forma-
ção continuada;

•	  Não aceitem que vos sejam impostas medidas de 
coacção que possam interferir com a dignidade do 
exercício da profissão e/ou com a dignidade das 
pessoas que necessitam de ajuda médica qualifi-
cada;

•	  Não aceitem que vos sejam impostas medidas de 
racionamento terapêutico que possam prejudi-
car os doentes e a Medicina em que acreditámos 
quando decidimos ser médicos;
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•	  Não aceitem que vos sejam impostas condições 
de trabalho adversas, que objectivamente podem 
prejudicar os doentes e a vossa sanidade física e 
mental (sobreposição de tarefas, sobreposição de 
consultas, tempos de consultas intoleráveis, horas 
de trabalho contínuo excessivas, etc.);

•	  Não aceitem a destruição do código genético do 
nosso SNS e das carreiras médicas;

•	  Não aceitem a regressão da reforma positiva dos 
cuidados de saúde primários;

•	  Não aceitem a destruição da medicina de proximi-
dade, centrada nos cuidados de saúde primários a 
nível público e nos consultórios médicos e peque-
nas clínicas a nível privado;

•	  Não aceitem propostas de trabalho indecorosas, 
que violem os valores subjacentes ao elevado ní-
vel de responsabilidade que temos perante a so-
ciedade;

•	  Não aceitem ser apenas números ou recursos hu-
manos em vez de pessoas;

•	  Não aceitem que a imagem dos médicos seja rei-
terada e injustamente denegrida na comunicação 
social;

•	  Não aceitem e contestem o elevado nível de cor-
rupção que atinge o nosso país;

•	  Não aceitem que sejam outras pessoas (na maioria 
das vezes menos qualificadas) a decidir o vosso 
futuro e o futuro dos vossos doentes; 

•	  Não aceitem uma política de saúde que nos pode 
conduzir a um caminho sem retorno.

Este combate é de todos e de cada um de nós. Juntos 
podemos contribuir para devolver a Saúde a todos 
os portugueses. Juntos podemos acreditar e ter espe-
rança num futuro que seja solidário e justo. Juntos 
podemos ajudar o país a sair da crise de valores e 
princípios que atravessa. Juntos podemos contribuir 
para uma economia mais robusta e um estado finan-
ceiro mais saudável. Temos que acreditar que é possí-
vel. Não nos podemos conformar. Nem nos podemos 
calar.

Desejo a todos um Feliz 2015.

Miguel Guimarães
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Nos 35 anos do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), a 
Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) promoveu 
um grande encontro de 
reflexão sobre o serviço 
público de saúde. O debate 
tocou em temas como o 
Estado Social e o equilíbrio 
entre financiamento, 
sustentabilidade e 
qualidade, abordados 
por personalidades como 
Adriano Moreira, Paulo 
Mendo e Maria de Belém 
Roseira. Na tarde de 15 de 
Novembro discutiu-se 
ainda a reforma do SNS 
com alguns dos principais 
especialistas nacionais em 
gestão de Saúde.

CoNFErêNCia-
dEBatE	ProMoVida	
PEla	SrNoM

Na abertura dos tra-
balhos, Miguel Gui-
marães enquadrou o 

objectivo da Conferência «Pre-
sente e Futuro nos 35 Anos do 
SNS»: “Darmos um contributo 
para perceber o que é verdadei-
ramente importante quando se 
fala em Estado Social e, sobre-
tudo, em Saúde”. O presidente 
da SRNOM, anfitrião do evento, 
sublinhou a importância de reu-
nir alguns dos protagonistas na-
cionais do sector para cumprir 
a missão do debate e insistiu na 
necessidade de reforçar “o dis-
curso da qualidade”, dado que 
este parâmetro “praticamente 
desapareceu” da discussão pú-
blica, em favor das preocupações 
financeiras. 

estado social

Convidado principal desta ini-
ciativa, o Professor Adriano 
Moreira escolheu como tema 
de partida «O Pontificado do 
Papa Francisco e o Estado So-
cial», mas acabou por alargar 
o âmbito da sua reflexão, num 
olhar transversal pelo país. En-
tre outros aspectos, o estadista 
reconheceu a importância deter-
minante que o “neo-riquismo” 
teve na grave crise financeira 
que Portugal atravessa. “Pri-
meiro ficamos com um país 
exógeno: sofrem-se consequên-
cias de decisões em que não se 
participa. Depois, aderimos ao 
neo-riquismo e ficamos um país 
exíguo: temos uma relação negativa entre recursos, 
objectivos e responsabilidades. Finalmente tivemos 
uma situação de protectorado, de que estamos a sair 
dolorosamente”, analisou. 
O antigo presidente do CDS reconheceu que a so-
ciedade portuguesa “provavelmente nunca atraves-
sou uma crise tão severa”, destacando o “desem-
prego”, o “despovoamento”, “a falta de esperança” e 
“a ignorância dos responsáveis” como os sintomas 
mais evidentes desta decadência nacional. O con-
vidado considerou ainda que o poder político não 
compreende que “o que faz um país é a comunhão 
de afectos”.
Numa altura em que a Sociedade exige maior res-
ponsabilização dos poderes legislativo, executivo 
e judicial, Adriano Moreira relembrou que “a cons-
trução da democracia nunca clarificou a situação 

te
xt

o	
N

el
so

n 
So

ar
es

	›	F
ot

og
ra

fia
	D

ig
ire

po
rt

Aceda ao resumo em vídeo 
da Conferência directamente 
através do código QR acima ou 
vá a www.nortemédico.pt



dos guardas dos guardas. O poder judicial não é 
eleito e a sua posição no plano democrático é sem-
pre indirecta”. O antigo ministro do Ultramar con-
cluiu frisando que “o poder judicial tem de ser forte 
e tem de ter autoridade. As decisões são de poder, 
mas o povo tem de perceber a autoridade”.

Qualidade

Maria de Belém Roseira, numa apresentação de-
dicada ao tema “Qualidade em Saúde”, lembrou 
alguns dos parâmetros fundamentais quando se 

Aderimos ao  
neo-riquismo 
e ficamos um 
país exíguo: 
temos uma 
relação negativa 
entre recursos, 
objectivos e 
responsabilidades
Adriano Moreira

Destaque: conferência/debate «presente e futuro nos 35 anos do sns»8

fala desta matéria: “Segurança, efectividade, atendi-
mento atempado e eficiência”. No entanto, recordou 
a convidada, é fundamental “que os serviços de 
saúde se centrem nas pessoas” e que se perceba “que 
existem para servir as necessidades da população”.
Olhando para os 35 anos de história do SNS, a an-
tiga ministra da Saúde considera que “progredimos 
extraordinariamente bem” em indicadores como a 
mortalidade infantil e a esperança média de vida. Já 
“quando chegamos aos pontos que têm a ver com a 
qualidade e o impacto real dos cuidados na vida das 
pessoas” verifica-se, na opinião de Maria de Belém, 
que “os portugueses continuam a manifestar gran-
des queixas”. Esta situação decorre, em sua opinião, 
das “determinantes sociais da Saúde”, como o nível 
das habilitações, o nível de rendimentos e a própria 
literacia em Saúde. 
A ex-presidente do Partido Socialista lembrou di-
versos estudos, como o mais recente apresentado 
pelo Lord Nigel Crisp na Fundação Gulbenkian, 
que abordam a questão da qualidade em Saúde e 
apresentam recomendações de “elementar bom 
senso”. Para Maria de Belém, só será possível “atin-
gir verdadeiramente a qualidade com a introdução 
de uma cultura do cuidado, de abertura à inova-
ção e de avaliação permanente”, acrescentando a 
estes parâmetros a necessidade em adoptar uma 
estratégia a longo prazo para o sector: “Ou temos 
essa capacidade ou continuaremos a ter recursos 
que não produzem os outcomes que justificam a sua 
afectação”. 
Num breve comentário à intervenção de Maria de 
Belém Roseira, o bastonário da Ordem dos Médicos 
lamentou que “no terreno” se verifique que “a teoria 
anda muito longe da prática”. Como exemplo, José 
Manuel Silva citou a dispensa do único radiologista 
de intervenção por parte dos administradores do 
Hospital Amadora-Sintra. “O sector da radiologia 
está completamente obsoleto e degradado e o único 
médico que tinha foi obrigado a emigrar e vai lide-
rar uma equipa de radiologistas de intervenção em 
Leeds. Esta é a qualidade da Saúde em Portugal”, 
acrescentou.

sustentabilidade

“Por muitos defeitos que o Serviço Nacional de 
Saúde possa ter, eu sou militante da causa”. As pa-
lavras foram de Paulo Mendo, outro ex-governante 
que protagonizou a terceira e última conferência in-
dividual do evento, relativa ao tema da ‘Sustentabili-
dade’, um dos tópicos de maior actualidade do SNS. 
O conhecido neurorradiolologista, ministro da 
Saúde entre 1993 e 1995, fez uma longa cronologia 
do sistema de saúde português, desde o período 
assistencialista anterior à revolução de Abril – que 
“não se distinguia muito de um país do terceiro 
mundo” – até ao nascimento do serviço público em 
1979. Para Paulo Mendo, a evolução é indesmentí-
vel: “Somos o quinto país com melhor evolução na 
esperança de vida nos últimos 30 anos; o primeiro 
no declínio da mortalidade infantil e o segundo 

Só podemos atingir 
verdadeiramente 
a qualidade com 
a introdução 
de uma cultura 
do cuidado, de 
abertura à inovação 
e de avaliação 
permanente
Maria de Belém Roseira

O SNS não é mais 
nobre por ser antigo, 
ou por se manter 
e ficar parado. É 
um programa cuja 
sustentabilidade 
reside na inovação, 
na delicadeza, 
humanismo e 
melhoria constante
Paulo Mendo



com menor crescimento das 
despesas totais entre 2000 
a 2009”.
Apesar da evolução, o mé-
dico considera que o SNS 
não pode ser uma institui-
ção em que “o envelheci-
mento enobreça”. “Ele não 
é mais nobre por ser antigo, 
ou por se manter e ficar pa-
rado. É um programa cuja 
sustentabilidade reside na 
inovação, na delicadeza, 
humanismo e melhoria 
constante, na excelência da 
tecnologia e dos técnicos, na 

suficiência dos seus orçamentos e na gestão au-
tónoma dos serviços prestadores”, concretizou. A 
grave crise que o país atravessa reforçou esta pers-
pectiva e, para Paulo Mendo, constitui uma oportu-
nidade “para preparar o futuro”. 
O antigo ministro propõe quatro mudanças “fun-
damentais”: “A reforma hospitalar, a mudança do 
ambulatório, o financiamento e os comportamen-
tos”. Nestas áreas, assume particular relevância a 
transição de um sistema hospitalar centrado no in-
ternamento para um novo sistema “centrado no 
ambulatório” e nos cuidados de proximidade.

Na ideia mais marcante da sua intervenção, Paulo 
Mendo defendeu um novo paradigma no financia-
mento do SNS, que passa por ter “um imposto con-
signado à saúde”. “Provavelmente, nenhum de nós 
sabe quanto gasta em Saúde ou faz ideia de quanto 
dos seus impostos é destinado à Saúde. A dotação 
para a Saúde vem do Orçamento Geral do Estado e 
o Ministério não sabe quais são as suas receitas. Isto 
é irracional”, aprofundou. Só mudando este sistema 
é que se poderá assegurar, na opinião do convidado, 
a sustentabilidade do SNS. 

RefoRma e gestão
No período da tarde estava reservado o momento 
para o confronto de ideias e a procura de pistas 
para encontrar um rumo sustentável no Serviço 
Nacional de Saúde. Nesse sentido, a SRNOM juntou 
à mesma mesa um conjunto de personalidades de 
vários quadrantes e com diferentes visões sobre o 
tema: Marta Temido, presidente da Associação Por-
tuguesa de Administradores Hospitalares (APAH); 
José Manuel Silva, Bastonário da Ordem dos Mé-
dicos; Adalberto Campos Fernandes, docente na 
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) e Álvaro 
Almeida, docente na Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto (FEP), num debate mode-
rado pela jornalista Marina Caldas.
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Passamos décadas 
a discutir a 
questão dos 
modelos jurídicos 
dos hospitais 
portugueses
Marta Temido

Não é sustentável 
ter uma despesa 
que é quase o dobro 
do financiamento 
disponível
Álvaro Almeida
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Para a representante da APAH, 
“o SNS é talvez o melhor pro-
duto da Administração Pública 
portuguesa”. Porém, desde que 
Portugal ficou sujeito ao pro-
grama de ajuda externa, muita 
coisa mudou, na opinião da administradora hos-
pitalar. “Passámos décadas a discutir a questão dos 
modelos jurídicos dos hospitais portugueses. Te-
mos de reconhecer que tivemos um forte recuo da 
sua autonomia, desde que entrámos no programa 
de assistência financeira”, defendeu Marta Temido.

Já para o Professor Álvaro Almeida, “quando dize-
mos que é preciso garantir a sustentabilidade do 
SNS é o mesmo que dizer que é preciso defender o 
SNS, porque sem sustentabilidade ele não existe”. 
Mas tal sustentabilidade, assegurou, “não tem ne-
cessariamente de assentar num corte de verbas”. 
“Entre 2005 e 2010 a despesa pública primária com 
a Saúde baixou de 12,5% para 10%. De 2011 para cá 
aumentou apenas para 11%”, exemplificou.

Frisando que “não é sustentável ter 
uma despesa que é quase o dobro 
do financiamento disponível”, o 
professor da FEP citou um traba-
lho desenvolvido na sua Academia 
para lançar uma provocação à pla-
teia. “Concluímos que um investi-
mento de 10 mil euros em Saúde 
resulta em mais um ano de vida. 
Quantos de vós não se importava 
de investir 10 mil euros para viver 
mais um ano?”, questionou.
Assim, e para garantir um SNS 
mais eficiente, Álvaro Almeida dei-
xou duas propostas: “Uma é mudar 
a lógica da ‘hospitalo-centralidade’ 
para uma maior força dos serviços 
de cuidados primários. O outro é 
mudar a relação entre os diversos 
prestadores de cuidados de saúde, 
pô-los em concorrência, sob pena 
de desaparecerem”.
A provocação mereceu imediata 
resposta do bastonário da Ordem 
dos Médicos, que defendeu que 
“não precisamos de reformar o 
SNS. Precisamos é de reformar o 
País”. De acordo com José Manuel 
Silva, o serviço público tem estado 
sempre subfinanciado e não bene-
ficia de gestores competentes. “O 
que nós precisamos é de boa ges-
tão, gestão rigorosa e gente compe-
tente à frente desta gestão do SNS”, 
afirmou. 
De resto, a intervenção do bastoná-
rio ficou marcada pelas fortes crí-
ticas à classe política e aos resulta-
dos por ela apresentados: “Portugal 
está a atravessar dificuldades em 
resultado de más decisões, e essas 
más decisões têm um rosto”. José 
Manuel Silva insistiu nesta leitura, 
considerando que “o país precisa 
de mais cidadania” e “a sociedade 
precisa de ser mais interventiva”, 
liquidando o hábito de “votar 

como se estivesse a votar em clubes de futebol”. 
Estas afirmações mereceram um reparo do antigo 
presidente da ERS, que invocou a sua experiência 
enquanto quadro do Fundo Monetário Internacio-
nal para contraditar José Manuel Silva: “Viajei por 
muitos países, reuni com inúmeros responsáveis 



O que nós 
precisamos é de 
boa gestão, gestão 
rigorosa e gente 
competente
José Manuel Silva

Precisamos de 
mudar a roda 
da bicicleta, com 
a bicicleta em 
movimento
Adalberto Campos Fernandes
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políticos e concluí que não há 
políticos tão bons no mundo 
como os portugueses”. A frase 
mereceu o espanto da assem-
bleia, mas Álvaro Almeida re-
forçou a ideia afirmando que 
“dizer que a culpa disto tudo 
é dos políticos e gestores é um 
discurso que não leva a lado 
nenhum”. 
Num debate marcado es-
sencialmente por questões 
de gestão financeira do SNS 
e de decisões políticas em 
torno do mesmo, Adalberto 
Campos Fernandes procurou 
recentrar a discussão asse-
gurando não acreditar “nas 
reformas do tipo PowerPoint, 
em que qualquer um de nós 
pode pegar nuns slides e dizer 
que faz não sei quantas ULS 
ali e 400 camas de cuidados 
continuados acolá”. Para o an-
tigo administrador do Hospi-
tal de Santa Maria, “aquilo de 
que nós precisamos é de uma 
reforma continuada”: “Pre-
cisamos de mudar a roda da 
bicicleta, com a bicicleta em 
movimento”. 
Um dado adquirido para 
docente da ENSP é que a re-

forma não se faz “sem concertação social”, onde 
devem estar incluídas as entidades governativas, 
mas também outros agentes, nomeadamente o mer-
cado da inovação clínica. “A primeira condição para 
o crescimento da despesa é e continuará a ser a 
inovação. Não são os recursos humanos nem as de-
ficiências de organização”, sublinhou, defendendo 

“um pacto com a indústria inovadora” que permita 
estancar os custos globais da Saúde em Portugal. 
Além dos quatro oradores principais, o debate 
«Que Reforma para o SNS?» incluiu a presença de 
um conjunto de convidados que tiveram oportuni-
dade de comentar e colocar questões ao painel. O 
presidente da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, Luís Cunha Ribeiro, defen-
deu que um dos problemas do SNS é o “overtreat-
ment”, nomeadamente com a duplicação de exa-
mes que muitas vezes se verifica para um mesmo 
doente entre o tratamento no serviço público e no 
privado.
E num momento em que se questionam os impac-
tos que os sucessivos cortes no financiamento po-
dem causar ao SNS, o presidente da Bial, António 
Portela, assegurou que “o SNS compara excelente-
mente com o que de melhor se faz lá fora”. Refor-
çando, no entanto, a ideia de que é necessário que o 
cluster da indústria farmacêutica, da investigação e 
da inovação ao nível do medicamento tenha maior 
expressão em Portugal.
Questionado sobre a introdução de medicamentos 
e dispositivos médicos inovadores em Portugal, 
o presidente do Infarmed, Eurico Castro Alves, 
alertou para a necessidade de distinguir o que é ou 
não inovação. “O Infarmed pede para separar toda 
a verdadeira inovação – sobretudo a disruptiva – 
daquela que é a inovação disfarçada”, lembrando 
algumas das mudanças verificadas a este nível no 
organismo regulador, como a recente criação do 
Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de 
Saúde (SINATS). 
Em representação dos doentes, o presidente da 
Europacolon Portugal – Apoio ao Doente com Can-
cro Digestivo contrariou a ideia de que o SNS está 
“de boa saúde”: “Quem conhece a realidade no 
terreno, o dia-a-dia dos pacientes, verifica que as 
carências da população aumentam”. Victor Neves 
não compreende, por exemplo, porque o acesso à 
colonoscopia “é cada vez mais difícil”, numa popu-
lação onde anualmente aparecem mais de sete mil 
novos casos identificados de cancro no intestino. 
“Estamos a falar de um exame que representaria 
uma poupança de milhões de euros”, afirmou.
O vice-presidente da Entidade Reguladora da 
Saúde, Álvaro Moreira da Silva, sublinhou que 
“planear e gerir expectativas não quer dizer que 
tenhamos de inventar a roda de novo”. “Agora, bom 
e barato não existe. O nosso SNS é bom e ainda 
é barato. É preciso saber é o que é que queremos 
daqui a 20 anos”.
No encerramento da Conferência/Debate «Pre-
sente e Futuro nos 35 Anos do SNS», o presidente 
do CRNOM mostrou-se satisfeito com o resultado 
do evento, salientando o levantamento “das ques-
tões que mais nos preocupam relativamente ao 
futuro”. Numa última achega, Miguel Guimarães 
recordou – reiterando o que já havia sido referido – 
que “o serviço privado de saúde só existe porque o 
Serviço Nacional de Saúde não é perfeito”. n
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Paulo Mendo recebeu a 1.ª Dis-
tinção de Mérito em Gestão dos 
Serviços de Saúde da Ordem dos 
Médicos (OM). Numa iniciativa 
promovida pela Competência em 
Gestão dos Serviços de Saúde da 
OM e que teve lugar na Secção Re-
gional do Norte, o antigo Ministro 
e Secretário de Estado viu reconhe-
cido um percurso profissional de 
quase 50 anos. O evento ficou ainda 
marcado pela conferência “Health 
system in transition: challenges 
and opportunities”, proferida pelo 
Lord Nigel Crisp, e pela intervenção 
do ministro da Saúde, que assumiu 
o compromisso de reconhecer for-
malmente a aquisição pelos mé-
dicos da Competência em Gestão 
dos Serviços de Saúde. 

Destaque: 1.ª distinção de mérito em gestão dos serviços de saúde14

Novembro no auditório da Secção Regional do 
Norte da OM. O antigo Ministro e Secretário de 
Estado da Saúde acabou por ser duplamente ho-
menageado, ao receber ainda a Medalha de Servi-
ços Distintos, Grau Ouro, do Ministério da Saúde, 
entregue por Paulo Macedo, que também esteve 
presente no evento. 
Emocionado, o médico fundador do primeiro ser-
viço de neurorradiologia do País – no Hospital de 
Santo António – começou por recordar o simbo-
lismo do 25 de Abril de 1974 para a sua carreira e 
o primeiro grande contacto que teve com a área da 
gestão, quando assumiu a secretaria de Estado no 
primeiro governo constitucional. Assinalando os 
primórdios da administração hospitalar em Portu-
gal – modelo que “não se portou nada mal”, salien-
tou –, Paulo Mendo reconheceu a importância dos 
médicos se terem integrado naquele mecanismo. “A 
gestão médica é essencial ao sistema, mas não é por-
que um médico fez um curso de gestão e deixou a 
Medicina. É precisamente a exercer que ele melhor 
serve a gestão”, defendeu. 
O médico, de 82 anos, defendeu que os hospitais 
devem ser “estruturas hierarquizadas”, nas quais 
os colaboradores “dependem do mérito para per-
manecerem”. Esta visão, clarificou, “não tem nada 
a ver com instituições sovietizadas, burocráticas”, 
mas sim com uma concepção de serviço público: 

1.ª Distinção 
De Mérito eM 
Gestão Dos 
serviços De 
saúDe atribuíDa 
a Paulo MenDo
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O currículo dispensa apresentações. Mais 
de 50 anos de carreira médica e três ex-
periências governativas fizeram de Paulo 

Mendo uma escolha natural para a primeira Dis-
tinção de Mérito em Gestão dos Serviços de Saúde 
da Ordem dos Médicos, atribuída no dia 22 de 



COmpetêNCia em GestãO de 
serViçOs de saúde
Realizada pela primeira vez na histó-
ria da Ordem dos Médicos, esta dis-
tinção foi concebida pela Competência 
em Gestão dos Serviços de Saúde, co-
ordenada por José Pedro Moreira da 
Silva. Em breves palavras à audiência, 
o dirigente fez uma revisão cronológica 
desta entidade criada em 2004, consi-
derando que o seu principal objectivo 
passa por “sensibilizar o Ministério da 
Saúde e todas as organizações do sector 
para o impacto da gestão efectuada por 
médicos”. 
A coordenadora da Competência no 
Norte do país, Fátima Carvalho, consi-
derou importante a presença do minis-
tro no sentido de “ver reconhecida a di-
ferenciação em gestão dos profissionais 
médicos” e acrescentou ser “imperioso” 
que os colegas “aprofundem os seus co-
nhecimentos” neste domínio. No final, 
a dirigente lançou um desafio a Paulo 
Macedo: “Gostava que olhasse para os 
médicos e a Ordem que os representa 
como um parceiro. O SNS já perdeu 
os anéis, perdeu as unhas e tenho a 
sensação que está em vias de perder as 
falanges. Não permita que lhe cortem 
os dedos”. 
Adalberto Campos Fernandes, mem-
bro da direcção da Competência, re-
forçou o “simbolismo” da iniciativa e 
reconheceu que “não podia ter havido 
melhor escolha” do que Paulo Mendo 
para a primeira distinção de mérito. “É 
um gesto público de reconhecimento e 
agradecimento a uma das personalida-
des que mais marcaram a construção 
do nosso serviço de saúde”, assinalou, 
antes de introduzir o segundo grande 
protagonista do evento, Lord Nigel 
Crisp, antigo presidente executivo do 
National Health Service e consultor 
da Fundação Gulbenkian no projecto 
“Um Futuro para a Saúde”. 

“HealtH system iN 
traNsitiON”

Convidado a reflectir sobre o sistema de saúde por-
tuguês, o membro da Câmara dos Lordes britânica 
fez uma exposição baseada no estudo com o título 
“Health system in transition: challenges and oppor-
tunities”. Nigel Crisp começou por reconhecer os 
méritos do SNS, sublinhando “os bons resultados e 
os bons profissionais” que suportam o sistema, mas 
identificou vários aspectos onde a melhoria é possí-
vel, mais concretamente em três níveis: prevenção 
na saúde, melhoria nos cuidados e liderança para 
a inovação. 

“Um  
médico 
que soube 
gerir e um 
gestor que 
soube tratar 
doentes”

“A noção do servidor do Es-
tado que integra uma carreira 
e cujo progresso é feito por 
mérito, concursos e apreciação 
dos pares é algo que temos de 
recuperar”.
Lembrando a “revolução tecno-
lógica imparável” que a Medi-
cina portuguesa conheceu nas 
últimas décadas e os benefícios 
que a mesma traduziu para ao 
SNS, Paulo Mendo assinalou 
como positivo o “compromisso 
político estabelecido por todos 
os partidos do poder”, que per-
mitiram o financiamento e o 
“défice virtuoso” que susten-
taram o serviço público. Apesar de tudo, o antigo 
governante reconhece o “crescimento brutal dos 
custos” e a necessidade de responder a uma “crise 
gravíssima, como nunca tivemos no nosso país”, 
tendo deixado um rasgado elogio a Paulo Macedo: 
“Conseguimos ter uma política que evitou o mais 
possível onerar o bolso do doente e foi procurar 
uma grande diminuição dos custos nos fornecedo-
res do sistema. Foi uma imensa sorte termos um 
Ministro da Saúde como o actual”.
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No primeiro patamar de interven-
ção, o consultor fez uma análise 
desfavorável para o nosso país no 
que diz respeito aos anos de vida 
saudável de um cidadão com mais 
de 65 anos. Neste indicador, Por-
tugal apresenta um dos piores va-
lores a nível europeu – média de 6 
anos de vida saudável nas mulhe-
res e 6,6 nos homens – enquanto 
nos países nórdicos, como a No-
ruega, um cidadão com mais de 
65 anos tem valores próximos dos 
15 anos de sobrevida saudável. 
Outro exemplo citado por Nigel 
Crisp é a percentagem de portu-
gueses com multipatologias: 40% 
da população tem uma ou duas 
doenças crónicas e 12% tem três a 
quatro doenças crónicas. Por fim, 
o convidado falou da “grande pre-

valência” da diabetes no nosso país, que chega aos 
10% da população e consome 1% do PIB, conside-
rando tratar-se de “números aterradores”. 
Para Nigel Crisp, esta realidade na saúde pública 
nacional só oferece uma saída: apostar na preven-
ção. “Temos que fazer muito mais, melhorar a litera-
cia, o acesso à informação e, sobretudo, ter uma me-
lhor representação. São os cidadãos que têm que ser 

trazidos para esta causa”, defendeu, acrescentando 
que “a saúde precisa de uma liderança arrojada e de 
uma aliança que atravesse toda a sociedade”. 
No segundo nível, respeitante aos cuidados de 
saúde, o antigo director dos Oxford University Hos-
pitals definiu como prioritárias as melhorias na 
qualidade, na prestação e nos custos. Para Nigel 
Crisp é fundamental “a procura constante pela me-
lhoria da qualidade”, com tratamento em fases cada 
vez mais precoces, serviços baseados em evidência 
científica e tecnológica e redução de desperdícios 
e custos. “Algumas pessoas ficam presas no hospi-
tal porque não fizeram os exames na altura certa”, 
exemplificou, salientando a necessidade de “produ-
zir protocolos baseados na experiência” e “assegurar 
que o doente está a ser seguido”. No âmbito da pres-
tação, é necessário colocar o cidadão no centro de 
decisão do sistema, actuando na gestão da doença 
crónica, na valorização e promoção dos cuidados 
primários e de proximidade e numa articulação 
sólida entre sector público e sector privado. Por 
fim, no capítulo da despesa, Crisp insistiu no me-
lhoramento contínuo da qualidade, na redução da 
morbilidade e na adopção de medidas de gestão que 
privilegiem os resultados, como forma de assegurar 
a necessária sustentabilidade do sistema. 
Apesar de todos terem um papel a desempenhar 
nesta matéria, Nigel Crisp considera que cabe aos 
clínicos um papel especial nesta mudança de pa-
radigma: “Serem eles as pessoas que estão cons-
tantemente a exercer pressão para melhorar”. Para 
o convidado, cabe aos profissionais a responsabili-
dade de “comandarem a coligação para a liderança”, 
uma vez que as “competências clínicas individuais 
são tremendamente importantes para a evolução 
dos líderes das unidades de saúde”. “Não há nin-
guém melhor para vos dizer como gerir os vossos 
serviços. Espero que persistam nesta tentativa de 
envolver os médicos na gestão, porque isto não é 
matéria para amadores”, observou. 
Já na fase de conclusão, Lord Nigel Crisp recupe-
rou o estudo que coordenou para a Gulbenkian, 
assinalando que o que é pedido a Portugal é uma 
mudança estrutural: “A transição de um sistema de 
saúde muito centrado no Hospital, na doença, para 
um sistema baseado na pessoa e na saúde, com os 
cidadãos a participarem na promoção da saúde e 
dos cuidados”. Para o convidado, esta mudança res-
peita os valores fundadores do SNS, mas “exige no-
vas abordagens, nova infraestrutura e uma relação 
de maior sustentabilidade nos custos”. “Isso exige 
liderança e, claro, liderança médica”. 

desafiO aCeite pOr paulO maCedO 
O bastonário da Ordem dos Médicos, num comen-
tário à intervenção de Nigel Crisp, considerou o 
serviço público de saúde “o melhor do mundo”, 
quando visto do “ponto de vista da acessibilidade, 
da qualidade e do custo per capita”. “É claro que 
temos por onde melhorar, nomeadamente ao nível 
das doenças crónicas, que consomem cerca de 80% 
do orçamento da Saúde”, ressalvou, acrescentando 
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Não há ninguém 
melhor para vos dizer 
como gerir os vossos 
serviços. Espero que 
persistam nesta 
tentativa de envolver 
os médicos na gestão, 
porque isto não é 
matéria para amadores
Lord Nigel Crisp



que a má execução da 
Saúde “não só é preju-
dicial para os doentes 
como também para a 
economia de um país”.
Colocando a Ordem 
dos Médicos “100% 
disponível para atingir 
os ambiciosos objec-
tivos” definidos pelo 
estudo de Nigel Crisp, 
José Manuel Silva con-
siderou que o grande 
desafio do SNS “é 
controlar os custos, ao 
mesmo tempo que me-
lhora a acessibilidade e 

a qualidade dos cuidados”. O dirigente defendeu, 
por fim, a gestão feita por profissionais, recordando 
que “os hospitais que atingiram os melhores resul-
tados têm sido geridos por médicos”.
Já o presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, assinalou 
a importância do evento para instituição e apro-
veitou a presença de Paulo Macedo para lançar um 
desafio ao Governo: “Este é o momento apropriado 
para pensarmos em consagrar juridicamente a 
Competência em Gestão da Ordem dos Médicos 
como um factor de valorização profissional”. 

Convidado especial nesta iniciativa, o ministro da 
Saúde encerrou a cerimónia com rasgados elogios 
a Paulo Mendo, considerando o antigo governante 
“uma das figuras mais relevantes da Medicina e da 
Saúde em Portugal”. “Foi um médico que soube ge-
rir e um gestor que soube tratar doentes. A imagem 
que tenho do Dr. Paulo Mendo é de um homem pro-
fundamente envolvido com a vida, com os outros, 
um homem dedicado aos doentes, às instituições 
e à causa pública. Um homem de convicções, que 
colocou o interesse colectivo à frente dos interesses 
particulares”, concluiu Paulo Macedo. 
Favorável ao cruzamento entre a Gestão e a Me-
dicina, o ministro vê “com grande optimismo” o 
desenvolvimento desta competência no seio da Or-
dem dos Médicos e reconheceu que a mesma “deve 
ser aprofundada e valorizada”. “O Ministério vai 
corresponder ao pedido de reconhecer esta compe-
tência de modo mais formalizado ao nível das car-
reiras e dos concursos”, concretizou. No final, Paulo 
Macedo rejeitou uma visão pessimista do SNS, 
lembrando os 120 mil contactos diários e medidas 
como a concretização dos centros de reabilitação. 
“Vejo um SNS que está a responder, ainda que com 
muitas dificuldades. Mas ter muitas dificuldades 
não é o mesmo que estar amputado. Não considero 
que esteja amputado relativamente ao que era em 
2007 ou 2010”. n
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Este é o momento 
apropriado 
para pensarmos 
em consagrar 
juridicamente a 
Competência em 
Gestão da Ordem 
dos Médicos 
como um factor 
de valorização 
profissional
Miguel Guimarães



Natália Ribeiro 

É a primeira médica 
portuguesa a ser recrutada 
para o combate ao surto 
de Ébola na Serra Leoa. 
Desde sempre se sentiu 
motivada para as missões 
humanitárias, e até a 
escolha da especialidade 
respondeu a esse apelo, 
mas a infeciologista 
só experimentou a 
realidade missionária 
em Angola, no ano 2013. 
À nortemédico, Natália 
Ribeiro revelou-se serena e 
motivada antes da partida 
para Freetown, em finais 
de Outubro, e sublinhou 
que o dinheiro deve ser 
a última prioridade em 
missões como esta. 

Primeira médica 
portuguesa no 
combate ao surto 
de Ébola
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Como é que encarou esta proposta de trabalho 
na Serra Leoa?
Como um desafio e, ao mesmo tempo, uma ex-
celente oportunidade. Esta situação começa a 
acontecer em 2011, quando conheci o serviço de 
prevenção e controle de infecção dos Hospitais da 
Universidade de Genebra – um serviço de referên-
cia dirigido pelo professor Didier Pittet, também ele 
uma referência mundial. Fui mantendo contacto 
regular, até como fonte de conhecimento para mim, 
porque estão sempre à frente no que diz respeito a 
conceitos de controlo de infecção, e em Agosto pas-
sado recebi um email deles onde constava um link 
para o concurso. Diziam que eu tinha competên-
cias [Natália Ribeiro foi coordenadora da comissão de 
controlo de infecção do Hospital S. João], também me 
alertavam para a situação de risco que se verificava 
na Serra Leoa e pediam-me para decidir. 

Demorou muito a tomar a 
decisão?
Dois dias (risos). A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) tinha 
declarado no dia 8 de Agosto 
uma situação de emergência 
internacional de Ébola. Nessa 
sequência, respondi, fui aceite e 
foram dois meses e meio a pres-
tar provas. Prova curricular, de-
pois carta de motivação, entre-
vista e alguns exames. Ao longo 
destes exames ia recebendo vá-
rios desafios. 

Exames com casos práticos?
De tudo um pouco. De procedi-
mentos de segurança, de conhe-
cimentos a esse nível. Em alguns 
casos davam-me material de estudo e noutros não. 
Mas já tinha uma experiência prévia em África e ha-
via coisas que eram do meu conhecimento. A prova 
curricular foi em que mais incidiram. Levaram 
muito a sério a minha experiência em prevenção e 
controlo de infecção, também a experiência anterior 
no continente africano, e o resto foi discussão curri-
cular e de conhecimentos. 

Dada a onda de alarme e o risco de contágio que 
existe naquela área geográfica, o que é que a mo-
tivou a avançar no concurso?
Relativamente ao alarme, nós infecciologistas não 
vamos muito na onda. Sabemos o que é motivo de 
alarme e o que não é. A realidade científica dá-nos 
alguma segurança. Quanto à motivação, acho que 
faz parte de mim. Encaro a própria Medicina como 
uma missão. A escolha da especialidade – há 15 
anos atrás – não foi à toa: além de adorar as doenças 
infecciosas, tive sempre a intenção de partir em 
missão. Desde que me conheço como médica, que 
sonhava ir. Por condicionantes pessoais e profis-
sionais, aconteceu só ir em missão no ano passado. 
Também nunca tinha encontrado um projecto em 
que acreditasse. Em 2013 encontrei um em que 
acreditei bastante e foi um desafio magnífico. 

“Não pode ser o 
valor material que 
nos move”
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Em que missão é que esteve?
Estive no Caxito, em Angola. Uma parceria da Fun-
dação Calouste Gulbenkian com o Instituo Camões 
e o Ministério da Saúde de Angola, relativa à Medi-
cina Tropical e às doenças negligenciadas. 

Como disse, a perspectiva médica e científica 
sobre este tipo de doenças é muito diferente da 
que é construída pela opinião pública. Há um 
alarmismo excessivo relativamente ao Ébola?
Em Portugal e nos países Europeus, há realmente 
um alarmismo excessivo, sem dúvida. No terreno 
[em África], no entanto, a situação é gravíssima. Esta 
semana [final de Outubro] ultrapassaram-se os 14 
mil casos diagnosticados em geral e só dois foram 
fora de África – em ambos os casos, pessoas que se 
infectaram a tratar de doentes [transmissões secundá-
rias]. Isso diz tudo. O surto começou em Dezembro 
do ano passado, houve meses sucessivos de evolu-

ção e existem apenas 
dois casos fora de 
África! 

A doença não saiu 
daquela região…
Não e, realmente, 
saem pessoas doen-
tes, repatriadas para 
terem tratamento, 
mas os casos fora de 
África foram apenas 
esses dois. Isso sig-
nifica que existe um 
alarmismo enorme 
por parte da comu-
nicação social e da 
comun idade em 
geral. Pode ser falta 

de informação, não sei, mas não tem qualquer 
fundamento. 

Consegue antecipar a realidade que vai encon-
trar na Serra Leoa?
Sim. Consigo antecipar pelos relatos, pelos núme-
ros e por conhecer o continente africano. O surto 
começou na Guiné Conacri e os países mais fusti-
gados são a Serra Leoa, a Guiné Conacri e a Libé-
ria. Houve casos pontuais na Nigéria, no Mali e no 
Senegal, mas aqueles países estão a ser devastados, 
literalmente. Quem já esteve em África tem noção 
da precariedade dos cuidados de saúde. Por tudo. 
Porque são países pobres e, neste caso particular, 
são dos mais pobres que existem no continente afri-
cano. A informação que chega do terreno é de uma 
realidade muito dura e um ambiente de terror. Há 
falta de tudo, até de bens essenciais como a água. A 
Serra Leoa deve ter unidades muito mal equipadas, 
mesmo as da capital, e depois as próprias unidades 
de campanha também. 

As unidades de campanha não estarão devida-
mente equipadas?
Equipadas devem estar, mas estão certamente 
sobrelotadas. Ao ponto de algumas reportagens 



mostrarem pessoas a morrer na 
rua, sem terem sequer capaci-
dade de chegar aos cuidados. 
Não há infraestruturas nem re-
cursos humanos suficientes para 
a quantidade de diagnósticos 
feitos. E o controlo da doença 
passa muito por medidas que 
travem a transmissão da doença. 

E é nessa área em que vai tra-
balhar essencialmente…
Sim. É a área fundamental para 
travar a infecção. Voltando aos 
meios: tudo o que possa existir 
e estar assegurado pelas insti-
tuições internacionais torna-se 
insuficiente, dada a realidade. 
Os surtos começam nos grandes 
aglomerados populacionais, mas 
a verdade é que as populações 
mais longínquas estão a ser fus-
tigadas e essas pessoas têm uma 
componente cultural tão grande 
que lhes incute uma grande dis-
tância dos serviços de saúde. 

Hábitos tribais, que as afastam 
da Medicina ocidental?
Precisamente. As rezas, as con-
vicções culturais, religiosas, le-
vam a que as pessoas não pro-
curem o médico. Até porque 
normalmente não têm acesso. 
Como é que se pode actuar 
junto dessas populações? Forçá-
-las, de alguma forma, a receber 
tratamento?
Em alguns países – e na Libéria, 
por exemplo, é assim – é muito 

à custa das forças militares. Esta missão, além de 
irmos fazer formação nas unidades de saúde – a co-
meçar em Freetown – presume também que sejam 
formadas pessoas que tenham influência junto das 
comunidades. Estas populações longínquas e sem 
recursos, sem água, sem luz muitas vezes, são che-
fiadas por um coordenador. 

O chefe da tribo?
Já em Angola acontecia o mesmo. Eles têm o cha-
mado “Jango”: uma palhota, onde o coordenador 
reúne com a população, faz as orações e dita as 
regras aos populares. Nós só entrávamos na comu-
nidade depois de falar com o coordenador e obter a 
sua autorização. São hábitos tribais que estão muito 
enraizados e as populações não têm outra perspec-
tiva de vivência que não seja esta. Em Angola fazia 
uma hora de estrada nacional e depois tinha duas 
horas de terreno picado para chegar às populações. 
Não havia água, nem luz e lá tínhamos as palhotas 
e o Jango. Presumo que isto também seja assim, 
para pior, na Serra Leoa, com um enquadramento 
cultural muito semelhante. Estas populações vi-
vem muito à custa das religiões e vivem muito o 

dia-a-dia – hoje estão vivos, amanhã não. Encaram 
a vida de uma forma muito especial. Tudo tem um 
valor muito relativo para elas, e foi um dos princi-
pais ensinamentos que recebi. Penso que, em ter-
mos culturais e de mentalidade, vou encontrar algo 
muito semelhante a Angola. 

É quase obrigatório falar do receio de infecção. 
Pensa-se nisso, numa altura em que se está quase 
a embarcar?
Claro que sim. Aliás, penso nisso desde que me 
foi proposto o desafio. Levei muito pouco a decidir 
concorrer, sabendo que a qualquer momento do 
processo isto podia ser interrompido. Fui sempre 
dando um passo de cada vez e isso também me 
fez ter alguma segurança. Já o disse anteriormente: 
não aceitaria esta missão se não fosse pela OMS. O 
risco é suficientemente elevado para só aceitar ir 
através de uma organização credível e que tem uma 
estrutura muito sólida no terreno. Quanto ao receio, 
ele existe sempre. Estar vivo implica risco. Eu sou 
muito livre em relação à vida. Considero-me uma 
mulher de fé e acho que as coisas têm de acontecer 
quando têm de acontecer. Não é o medo que nos 
deve limitar. Sei que me posso infectar, que posso 
ficar gravemente doente – posso eventualmente não 
resistir – mas sei que há uma infra-estrutura que 
vai fazer os possíveis para me ajudar. Risco existe 
sempre. Acho que há um momento certo para tudo, 
e esse momento chegou. 

Esta missão pode constituir um factor de valori-
zação profissional para si?
Sem dúvida. As missões humanitárias eram um 
objectivo de vida, mas começava a achar que nunca 
iam acontecer. O ano passado, felizmente, tive a 
primeira oportunidade e percebi que é isto que me 
enche o coração e me conforta a alma. Nas alturas 
mais duras em Angola, no Hospital do Bengo, pre-
cisava de ir para o terreno ganhar coragem para 
continuar. Os bocadinhos que damos nestes locais 
têm uma dimensão tão grande para aquelas pessoas 
que nos reconforta e nos faz sentir realizados. 

Desmistificando algumas informações que circu-
laram sobre esta missão do Ébola: não é a recom-
pensa financeira que a motiva, certamente?…
Claro que não. Há dias perguntaram-me se eu 
achava que ia fazer a diferença. Eu entendo que 
qualquer pessoa que aceite uma missão como esta 
faz a diferença. Há muito pouca gente, muito pou-
cos recursos humanos disponíveis e os que vão da-
qui são sempre poucos para responder a um surto 
como este. O valor monetário tem a sua importân-
cia, obviamente, mas não é nem pode ser o valor 
principal. Até porque se alguém vai por dinheiro 
está muito enganado, porque é preciso uma força 
interior muito grande para correr riscos destes. 
Aliás os valores que se comentavam acabam por 
ser um contra-senso relativamente ao espírito de 
missão. Não quer dizer isso que tenhamos de ir de 
graça, mas não pode ser o valor material que nos 
move nestas questões. n
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23 jan
Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada 
Secção Regional.

28 jan Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais 

02 FEV Prazo limite para decisão das reclamações 

16 FEV Prazo limite para formalização das candidaturas

23 FEV Prazo limite para apreciação da regularidade das candidaturas

16 MaR Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos candidatos

26 MaR
Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), acto 
eleitoral e contagem dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral 
Nacional funciona na Secção Regional que detém a Presidência).

31 MaR Apuramento final dos resultados a nível nacional.

06 aBR Prazo limite para impugnação do acto eleitoral.

13 aBR Prazo limite para a decisão de eventuais impugnações.

* A Competência em Peritagem Médica da Segurança Social não terá eleições nesta data.

CALENDÁRIO ELEITORAL

ORDEM DOS MÉDICOS
CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

eleições

26 março 2015
Horário: das 09h00 às 20h00
Local: Secções Regionais da Ordem dos Médicos

Direcções dos Colégios de Especialidade, 
Subespecialidade e Competências*  
e Conselho Nacional do Médico Interno
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Maria Amélia Ferreira

Primeira 
directora da FmUP 
em 189 anos

Tribuna do crn22 Entrevista22

Em 189 anos de história, Maria 
Amélia Ferreira é a primeira mulher 
a dirigir os destinos da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP). Assume a responsabili-
dade não pela condição feminina, 
mas pelo peso histórico de uma ins-
tituição que não coloca a fasquia 
abaixo da excelência na qualidade. 
Maria Amélia Ferreira quer uma 
instituição a competir a nível inter-
nacional e a captar receitas que com-
pensem as reduções orçamentais. 
Sobre o numerus clausus, reconhece 
o excesso, mas assume que não vai 
baixar enquanto dele depender o fi-
nanciamento das faculdades. 
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Atribui um simbolismo especial ao facto de ser 
a primeira mulher a liderar uma instituição com 
189 anos de existência?
Um simbolismo relativo. Não por ser mulher, mas 
sobretudo pelo peso institucional da FMUP. Sinto 
que estou preparada para dirigir a FMUP, por ter 
uma experiência de 37 anos de actividade docente 
nesta instituição, de há mais de 20 anos participar 
nos órgãos de gestão e de ter desenvolvido um de-
partamento [de Educação e Simulação Médica] de 
referência internacional. Acresce a isso um grande 
sentido de responsabilidade, por aqueles que acre-
ditaram neste projecto e em mim para o liderar. É 
também o peso da responsabilidade de trabalhar 
para objectivos ambiciosos, ainda que perfeita-
mente atingíveis com a colaboração de toda a insti-
tuição. É essa exigência que pode pesar e não o facto 
de ser mulher. 

Mas reconhece que é uma evolução?
É um novo modo de ver a instituição, de lidar com 
os diferentes corpos da instituição. É uma perspec-
tiva diferente, muito optimizada com tudo o que foi 
feito anteriormente. Eu herdo uma instituição de 
grande qualidade. É uma instituição de referência 

nacional e internacional, 
integrada numa das mais 
bem referenciadas univer-
sidades portuguesas, que 
tem um corpo de docentes, 
investigadores e clínicos de 
referência e que recebe os 
alunos mais qualificados do 
país. Isto dá-nos um acrés-
cimo de responsabilidade, 
mas também é um desafio 
muito importante. 

Acaba por ser um passo 
natural na sua carreira, 
dado o percurso que 
enunciou. Sentiu que era 
o passo a dar?
É um passo que assumi 
por vontade própria, com 
alguma naturalidade, de 
facto, mas que já poderia 
ter acontecido há alguns 
anos, e por diversos moti-
vos não aconteceu. Mas é o 
que diz: é um projecto que 
me é familiar, não sendo, 

no entanto, fácil no contexto de crise económica 
e financeira por que está a passar todo o ensino 
superior, e pela qual a FMUP não deixa de estar 
atingida. Isso também nos obriga a um modo de 
funcionamento mais criativo. 

Para encerrar a questão de género: a sua nome-
ação é também uma adaptação à realidade, uma 
vez que o número de estudantes mulheres é já 
bastante superior ao número de homens?
É um facto que, desde há uns anos, o ratio mascu-
lino/feminino tem sofrido uma clara inversão para o 
lado das mulheres. Houve um ano em que tivemos 
quase 70% de mulheres candidatas ao curso de 
Medicina. Essa é uma realidade normal: há muitas 
mulheres na Medicina. Já em cargos de chefia e de 
gestão, não era, nem é normal. Isso torna, de facto, 
peculiar esta eleição porque é um facto que as mu-
lheres têm cada vez mais acesso à educação e ao En-
sino Superior, mas a nível de gestão das instituições 
estas ainda estão muito orientadas para o sexo mas-
culino. É evidente que as mulheres têm mais coisas 
para fazer e coisas muito importantes, como serem 
mães, serem chefes de família – e digo ‘chefes de 
família’ em sentido literal – o que acontece é que as 
mulheres dão muita prioridade àquilo que é impor-
tante. Mantêm a vida, as famílias e o país. Isso mui-
tas vezes não se torna compatível com concursos 
de chefia. Neste momento, estamos numa situação 
muito peculiar na FMUP, porque temos um mulher 
a dirigir a instituição e outra a dirigir a Associação 
de Estudantes. Vai ser uma boa combinação. 

A FMUP, como referiu, recebe os melhores 
alunos do país, está num patamar de grande qua-
lidade, contando até com instalações novas. O 
que é que a Professora propõe acrescentar no 
exercício destas funções?
Temos de melhorar cada vez mais a aquilo que fa-
zemos. Abrirmo-nos a novos públicos, melhorar a 
internacionalização da FMUP, a nossa imagem e a 
marca, tornando-a rentável do ponto de vista da 
transformação do conhecimento e capacidade cien-
tífica em valor de mercado. Esse é o aspecto crucial, 
que nos irá fazer ultrapassar os défices financeiros 
e tornar a instituição competitiva e referenciável 
do ponto de vista nacional e internacional. Esse 
aspecto é importante na medida em que só assim 
conseguiremos manter na nossa posição cimeira, 
atrair os melhores estudantes, os melhores docentes 
e ligar connosco os melhores clínicos e instituições. 
O caminho da qualidade é aquilo que vai marcar o 
próximo quadriénio. E temos aspectos muito im-
portantes, que têm a ver com a internacionalização, 
fundamentalmente com os países de expressão por-
tuguesa. Já no próximo ano, teremos também gran-
des desafios devido à abertura dos novos fundos 
europeus – o Horizonte 2020 – e a FMUP não pode 
perder a oportunidade de estar na linha da frente 
dos financiamentos e do projecto europeu na área 
da formação médica. 

“Só as 
instituições 
de qualidade 
é que vão ser 
procuradas 
por estudantes 
estrangeiros”
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“É em prol dessa 
qualidade que as 
instituições vão ter de 
fazer um consórcio para 
que esteja garantida a 
segurança dos doentes”

de olhar inevitavelmente para o mercado global 
como uma saída? É um caminho irreversível?
É um caminho absolutamente irreversível. A Medi-
cina sempre foi uma actividade internacionalizada 
e muito global. Com Bolonha, isto tornou-se muito 
mais óbvio e facilitado. Hoje, tenho mais de 100 es-
tudantes a fazer Erasmus por tudo quanto é Europa. 
Depois, a comparabilidade dos cursos tornou-nos 
um produto do mercado global. Um mestre em Me-
dicina da FMUP está reconhecido em toda a Europa 
e a sua capacidade de mobilidade aumentou. Neste 
momento, é uma situação irreversível, com todas as 
vantagens – e são mais as vantagens que as desvan-
tagens – que isso tem. Também fica equacionado, 
neste aspecto, o problema da emigração médica.

Que está a crescer de forma significativa…
Bom… por um lado, nós assegurarmos uma for-
mação que permite que os colegas emigrem e sejam 
reconhecidos como bons profissionais. Evidente-
mente, se pensarmos que as pessoas emigram por-
que não têm condições para exercer no país, isso é 
algo que entristece qualquer um nesta área. Que so-
mos reconhecidos internacionalmente como tendo 
uma boa formação é uma realidade e é crítico que se 
mantenha. Aqui enquadramo-nos com outro pro-
blema que é o numerus clausus. As faculdades estão 
neste momento a receber um número de alunos 
muito acima do que as suas capacidades formativas 
e a exigência que hoje constitui a formação médica 
devia permitr. 

A FMUP enfrenta esse problema?
A FMUP, desde 1999, diz que deveria formar 190 
médicos. Neste momento, formamos 300. Não creio 
que haja uma formação deficitária, mas o que acre-
dito é que a formação médica actual exige que, no 
final do curso, as pessoas tenham possibilidade de 
fazer a sua formação complementar. É uma questão 
problemática, porque não podemos gorar as ex-
pectativas destes médicos, que têm de obter a sua 
especialização. Um médico que não é especialista, 
não pode exercer Medicina. 

Voltando à questão da emigração: não é um para-
doxo formar médicos para exportar? 
A mim preocupa-me, sobretudo, o investimento 
que o país faz na formação dos médicos, que 
é muito grande e não pode ser depreciado desta 
forma. É um aspecto que a todos, desde os diri-
gentes das faculdades aos dirigentes da Ordem dos 
Médicos, inquieta. É uma realidade que acontece 
noutras profissões. Não estou a falar em termos cor-
porativistas, mas veja o que se passa com Enferma-
gem, Psicologia ou Farmácia. A formação médica é 
uma formação muito cara e que está a ser colocada 
em dificuldades, não só pelos cortes orçamentais na 
educação – e a FMUP entre 2010 e 2012 teve uma 
redução de 20% nas verbas provenientes do Or-
çamento de Estado – mas também pelas reduções 
orçamentais que tem havido na Saúde. Essas duas 
faces da moeda devem merecer toda a atenção. Não 
podemos deixar de estar nos fóruns de decisão, nos 

No plano da inter-
nacionalização, é 
possível pensarmos 
numa FMUP capaz 
de atrair alunos es-
trangeiros como ou-
tras escolas médicas 
de referência global?
Sim. É aquilo que no 
meu plano de acção 
eu chamo de ‘FMUP 
sem fronteiras’. Mas 
só conseguiremos isso 
se atingirmos padrões 
de elevada qualidade, 
reconhecidos em ava-
liações internacionais. 
Vamos ter de receber 
a acreditação da Or-
ganização Mundial 
de Educação Médica, 
sem a qual, a partir 
de 2015, nenhum dos 
nossos estudantes 
poderá, por exemplo, 
obter pós-graduação 
nos Estados Unidos. 
Temos de receber esta 
acreditação e vamos 
consegui-la, porque 
temos qualidade para 
a obter e isso é factor 
de atratibilidade dos 
estudantes estrangei-
ros. Isto também im-
plica uma estratégia 
integrada, em que se 
inclui a promoção de 
cursos com interesse 
profissionalizante e 
não apenas acadé-
mico; a articulação 
com as instituições 
de saúde, a opção de 
ensinar cursos em 
inglês, entre outros 
aspectos. Podemos, 
inclusivamente, ter 
grande rentabilidade 
desta internacionali-
zação porque, tendo 
sido aprovado o esta-

tuto de estudante internacional, podemos usufruir 
de propinas que vão ser pagas pelas instituições 
de onde provêm os alunos. Isto é a prova de fogo 
das instituições. Só as instituições de qualidade é 
que vão começar a ser procuradas por estudantes 
estrangeiros. 

A internacionalização da FMUP representa 
também a internacionalização dos seus estu-
dantes. O estudante de Medicina português tem 
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locais onde se discute o futuro da Educação e da 
Saúde, para podermos tomar algumas medidas em 
tempo devido.

E acredita que essa sensibilização – tanto na 
questão da emigração, como na questão do ex-
cesso de alunos – está a ser feita pelas direcções 
das Universidades junto do Governo?
Nessa questão há um aspecto fundamental: en-

quanto o financiamento das fa-
culdades e instituições depender 
unicamente do número de alunos, 
ninguém vai querer baixar. Agora, 
quando estamos a falar na formação 
de médicos e nas exigências que esta 
formação designadamente coloca, vai 
ter de ser encontrado um novo mo-
delo de financiamento das faculda-
des e dos cursos que não tenha so-
mente a ver com o número de alunos. 
Porque um dos grandes problemas 
é o ensino clínico, que é um ensino 
muito exigente, tem de ser quase um 
ensino ‘ombro a ombro’, que exige 
uma grande articulação entre dife-
rentes instituições, e não é tão linear 
que o financiamento reflicta apenas o 
número de alunos. É evidentemente 
que, aí, há que entrar com os indi-
cadores de qualidade da própria ins-
tituição, da sua produção científica, 
da actividade de extensão, da avalia-
ção, e o financiamento ser derivado 
disso. Enquanto depender apenas do 
número de alunos, será muito difícil. 

Não é uma situação simples, e do ponto de vista 
político, baixar o número de alunos que entram 
em Medicina é defraudar as expectativas de mui-
tas famílias, que acabam a enviar os filhos para o 
estrangeiro, onde pagam 12 mil euros por ano de 
propinas. 

Para muita gente isso é incompreensível. 
Com certeza que é. E é muito difícil baixar o nu-
merus clausus quando toda a gente acha que existe 
falta de médicos e quer um médico no momento 
seguinte, na porta ao lado. 

Há pouco aflorou a questão da formação especia-
lizada, vulgo internato médico. Como é que as-
siste à eminência de não haver vagas para todos 
os candidatos?
Essa é uma grande preocupação. O nosso objectivo, 
em primeiro lugar, é assegurar que a nossa formação 
entregue profissionais de qualidade àqueles que os 
vão contratar, que é o Ministério da Saúde. Quere-
mos assegurar uma boa matéria-prima, optimizada 
depois com o internato. A preocupação tem sido, 
por um lado, o acompanhamento de toda esta polé-
mica com o exame da formação complementar – o 
dito ‘Harrison’ – onde as faculdades têm tido uma 
intervenção activa na sua reformulação, para passar 
de uma prova de avaliação de conhecimentos a uma 

prova de avaliação de competências. Essa proble-
mática encaixa noutra, que é a equalização das mé-
dias dos cursos, porque há diferenças significativas. 
Quando há indicações de que o novo regulamento 
[do internato médico] vai contemplar uma pondera-
ção de 20 ou 25% da média do curso, nós vamos ter 
de assegurar que essa equiparação existe. Depois, 
a possibilidade – e isso já tem pairado há dois anos 
a esta parte – de não obterem lugar. Isto terá que 
ser “negociado” entre o número de estudantes que 
saem e o número de vagas/ capacidades formativas 
que são oferecidas. E não nos podemos esquecer 
que não são apenas os alunos formados em Portu-
gal, porque temos muitos jovens portugueses que 
vêm das faculdades da Europa de Leste e de outros 
países. Este ano, ainda vai ser possível assegurar a 
formação a todos, mas é uma dificuldade cada vez 
maior se pensarmos que há serviços que estão a 
perder a idoneidade formativa. Isto para quem está 
seis anos com estes jovens, com a preocupação de 
acabarem o curso com competências para entrarem 
na vida profissional, é angustiante.

Alguém vai ter de ceder nessa matéria: por um 
lado a Ordem dos Médicos diz que não há capa-
cidades, por outro, o Ministério diz que a Ordem 
não atribui idoneidades. 
Sim, mas penso que não se pode abdicar da quali-
dade. É em prol dessa qualidade que as instituições 
– faculdades, Ordem dos Médicos e Ministério da 
Saúde – vão ter de fazer um consórcio para que 
esteja garantida a segurança dos doentes. Estarei na 
primeira linha para assumir essa responsabilidade 
e intervir activamente nesse aspecto. 

Vê como positiva a possibilidade de abrir o in-
ternato médico ao sector privado, que está em 
franco crescimento?
Desde que o sector privado tenha capacidade for-
mativa, não vejo qualquer obstáculo a que isso 
aconteça. 

E acha que há interesse da parte dos operadores 
privados?
Claramente que há. Nós já temos essa experiência 
com protocolos de afiliação com instituições pri-
vadas para ensino na pré-graduação e julgo que 
isso acontece com a maior parte das outras institui-
ções de ensino médico. Alguns hospitais privados 
já têm uma dimensão que permite aos estudantes 
fazerem parte da sua formação, e isso é muito fa-
vorável à obtenção de determinadas competências, 
nomeadamente competências de comportamento. 
A maior parte dos alunos vai fazer medicina privada 
no futuro e, portanto, isso é uma forma de terem 
conhecimentos úteis, porque há diferenças entre 
os sectores. Além disso, as instituições privadas 
quando têm responsabilidades de ensino, também 
os seus níveis de aprendizagem aumentam. Nós, 
quando ensinamos, aprendemos. n
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“As faculdades 
estão neste 
momento a 
receber um 
número de alunos 
muito acima 
do que as suas 
capacidades 
formativas e a 
exigência que 
hoje constitui a 
formação médica 
devia permitir”



atrasos em cirUrgias no institUto 
PortUgUês de oncologia-Porto

Comunicado	do	Conselho	regional	do	Norte	da	ordem	dos	Médicos
[31 outubro 2014]

Após tomar conheci-
mento do atraso clinica-
mente relevante que se 
verifica num conjunto 
de cirurgias no Instituto 
Português de Oncologia 
do Porto (IPO-Porto), o 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM) solicitou 
formalmente ao Conselho 
de Administração daquela 
unidade hospitalar um es-
clarecimento cabal e rigo-
roso sobre esta matéria. 

O CRNOM discorda da forma como informação foi 
transmitida publicamente e do conteúdo dos factos 
reportados, dado que estes não deveriam ter sido 
comunicados sem identificar rigorosamente qual 
a extensão, em tempo e em número de doentes, 
das listas de espera de cada uma das patologias 
apresentadas, sob pena de se gerar alarme junto da 
comunidade e dos doentes.
Lamentamos igualmente que os médicos que inte-
gram a Direcção Clínica do IPO-Porto e o próprio 
Conselho de Administração não tenham cumprido 
o dever deontológico de reportar falhas clínicas 
potencialmente graves à sua ordem profissional, 
comunicando as situações que possam colocar em 
causa a saúde dos doentes e/ou as boas práticas mé-
dicas. Neste caso, não só não foi cumprido o Código 
Deontológico, como se privilegiou uma denúncia 
superficial e alarmista através dos órgãos de comu-
nicação social.
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Notícias	na	rádio	e	na	televisão

aceda	aos	vídeos	e	podcasts	das	notícias	
directamente	através	do	código	Qr	ou	vá	
a	www.nortemédico.pt

28.Out.2014 28.Out.2014 29.Out.2014 29.Out.2014 28.Out.2014

O CRNOM solicitou 
formalmente 
ao Conselho de 
Administração 
daquela unidade 
hospitalar um 
esclarecimento cabal 
e rigoroso sobre esta 
matéria

01.NOV.201430.Out.2014

Finalmente, entende o CRNOM, e face às últimas 
declarações do Presidente do Conselho de Admi-
nistração do IPO-Porto desvalorizando o impacto 
dos atrasos nas cirurgias, reafirmar a necessidade 
de explicações fundamentadas sobre as afirmações 
proferidas pela Direcção do IPO no dia 28 de Ou-
tubro, dado que considera que as mesmas implicam 
uma perda de credibilidade perante a sociedade 
civil, o que poderá exigir outro tipo de soluções.

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos n

outra	repercussão	na	Comunicação	Social



Na sequência das alterações legislativas na área 
do licenciamento e certificação, a Ordem dos 
Médicos recebeu diversas queixas relativas à 
obrigatoriedade de adesão a sistemas de gestão 
da qualidade.
Nesse sentido foram solicitados esclarecimentos 
directos à Entidade Reguladora da Saúde, cuja 
resposta chegou sob a forma de e-mail e que a 
seguir se transcreve:

«Relativamente ao pedido de informação efetuado 
por via eletrónica no dia 14 de novembro último, a 
esta Entidade Reguladora da Saúde, com o assunto 
“Informação Acreditação/Certificação”, onde se 
questiona se “A entidade/estabelecimento está acre-

ditada e/ou certificada ao abrigo 
de algum referencial? Se sim, qual? 
[Ex. Joint Commission Internatio-
nal (JCI), Caspe Healthcare Know-
ledge Systems (CHKS), Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), International Organization 
for Standardization (ISO) 9001, ISO 
14001…]”, esclarece-se que:

1. A Entidade Reguladora da Saúde 
não é uma entidade acreditadora 
nem certificadora, pretendendo 
apenas fazer o levantamento do 
conjunto de entidades/estabe-
lecimentos de saúde que já aderi-
ram a estes sistemas de qualidade 
voluntários.

2. A adesão a sistemas de gestão da qualidade 
com referenciais normativos, como os mencio-
nados na comunicação enviada, é facultativa, 
de adesão voluntária, e não é uma obrigação 
legal.»

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos n
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obrigatoriedade da adesão a sistemas 
de gestão da qUalidade

Comunicado	do	Conselho	regional	do	Norte	da	ordem	dos	Médicos
[10 DEZEMbro 2014]

ERS esclarece 
que a adesão 
a sistemas 
de gestão da 
qualidade com 
referenciais 
normativos é 
facultativa



contratação de médicos aPosentados Por entidades 
PriVadas conVencionadas com o sns e adse

informação	iGaS	n.º	361/2014
[15  Julho 2014]
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No âmbito do processo 18/2013-ESC, aberto para 
dar resposta a uma exposição subscrita pela Clínica 
Médico-cirúrgica S. Cipriano Lda. que questionava 
a legalidade da contratação de médicos aposentados 
por parte de entidades privadas convencionadas 
com o SNS e a ADSE, foi produzida a Informação n.º 
130/2014 de 14 de março, que foi objeto de despa-
cho de concordância da Senhora Subinspetora-Ge-
ral Dra. M.ª Edite Soares Correia em 19-03-2014, 
tendo esse despacho sido reafirmado, nessa mesma 
data, por despacho do Senhor Inspetor-Geral.

O conteúdo da referida Informação, confirmado 
pelos também referidos despachos, pronuncia-se 
no sentido do impedimento dos médicos aposen-
tados pela CGA prestarem serviços à ADSE e ao 
SNS em estabelecimentos de saúde privados e do 
setor social, face à nova redação dos artigos 78.º e 
79.° do Estatuto da Aposentação, nas versões intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28-12.

Este entendimento está sustentado no conteúdo do 
ofício da CGA, ref.ª AAC6CC 16600, de 11.03.2013 
remetido por aquela entidade à ARS do Norte,I.P.

Divulgado o despacho do Senhor Inspetor-Geral 
por todas as entidades visadas, às quais era conce-
dido um prazo de 30 dias para regularização das si-
tuações que não estivessem de acordo com o enten-
dimento preconizado na Informação n.º 130/2014, 
de 14 de março, vieram diversas IPSS, hospitais e 
clínicas privadas, em nome individual; a União das 
Misericórdias e a Associação Portuguesa de Hospi-
talização Privada, em nome dos respetivos associa-
dos, reclamar e recorrer do respetivo despacho que 
dá cobertura e torna obrigatório o entendimento 
preconizado na referida Informação.

O fundamento jurídico para a sustentação das di-
versas posições tomadas sobre a matéria anda volta 

Tendo sido questionada a legalidade da contra-
tação de médicos aposentados por entidades 
privadas convencionadas com o SNS e a ADSE, 
o IGAS enviou ao Presidente da Direcção da As-
sociação Portuguesa de Hospitalização Privada 
a Informação n.º 361/2014, da qual resulta a re-
vogação do entendimento que aquela entidade 
havia emitido em 05.05.2014 e que era o suporte 

da interpretação das normas constantes do artigo 
78.° do Estatuto da Aposentação, e do Decreto-Lei 
89/2010, de 21 de julho.

No ofício da CGA referido no parágrafo 3.º refere-se 
textualmente:

“…informo V. Exa. de que a contratação por parte de 
serviços públicos de sociedades comerciais das quais 
fazem parte médicos aposentados, quer como pres-
tadores de serviços clínicos ou como sócios das mes-
mas, que não se encontrem devidamente autorizados 
a exercer funções públicas contende com o artigo 78.º 
do Estatuto de Aposentação, na redação introduzida 
pelo decreto-Lei n.º 179/2005, de 2 de novembro, uma 
vez que do citado preceito decorre que os aposenta-
dos não podem exercer funções públicas ou prestar 
trabalho remunerado, ainda que através de terceiras 
entidades (parcerias público-privadas incluídas) em 
quaisquer serviços do Estado, pessoas coletivas públi-
cas ou empresas públicas, sendo irrelevante a modali-
dade ou forma jurídica subjacente (tarefa, avença, ou 
outra modalidade de prestação de serviços, contrato 
de trabalho a termo certo ou incerto ou outro).

Nada impede, contudo, que sociedades comerciais das 
quais fazem parte médicos aposentados, não autoriza-
dos nos termos da referida legislação, sejam contrata-
dos, desde que os serviços sejam prestados por outros 
colaboradores dessas empresas.”

Pedida uma aclaração do entendimento da CGA sobre 
a legalidade da contratação de médicos aposentados 
por entidades privadas convencionadas com o SNS 
e a ADSE, veio a CGA responder, através do ofício 
618/2014, de 17 de junho:

“…informo V. Exa. de que a Caixa Geral de Aposenta-
ções (CGA) mantém o entendimento segundo o qual, 
não se tratando de serviços ou estabelecimentos do 
Serviço Nacional de Saúde, e independentemente de 

para determinações da ARS-Norte sobre a ma-
téria.
O entendimento inicial do IGAS a propósito 
desta questão inculcava em diversos erros de in-
terpretação da legislação em vigor que face aos 
esclarecimentos prestados pela Caixa Geral de 
Aposentações  foram dissipados com a  referida 
Informação n.º 361/2014, que aqui se reproduz.
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existir comparticipação da ADSE nos encargos com 
cuidados de saúde dos seus beneficiários, o regime 
de incompatibilidades previsto no Decreto-Lei n.º 
89/2010, de 21 de julho, não é aplicável aos médi-
cos aposentados a exercer atividade profissional em 
entidades privadas, como é o caso das empresas 
reclamantes.

Com efeito, na ótica da CGA, trata-se de uma situ-
ação distinta da prevista no artigo 8.º do referido 
diploma, que expressamente proíbe o exercício de 
funções ou a prestação de serviços por parte de mé-
dicos aposentados “…em serviços ou estabelecimen-
tos do Serviço Nacional de Saúde…” ainda que por 
intermédio de pessoas coletivas de direito privado 
de natureza empresarial.

Ou seja, considera a CGA que a proibição vertida 
no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de 
julho, apenas abrange os médicos aposentados que 
se encontrem diretamente a exercer atividade em 
estabelecimentos do SNS, ou indiretamente através 
de terceira entidade à qual estão ligados e à qual o 
serviço é pago/faturado (normalmente sociedades 
unipessoais ou sociedades de médicos criadas para 
esse efeito).”

Na interpretação assumida pela CGA, relativamente 
ao conteúdo do normativo invocado, conclui-se que 
a sua aplicação se restringe ao trabalho prestado 
por médicos aposentados no interior de 
estabelecimentos do SNS, seja através de 
que instrumento contratual for, mesmo 
que através de terceira pessoa coletiva de 
cariz comercial.

O que se pretendeu impedir foi que os 
médicos aposentados voltassem a traba-
lhar nos estabelecimentos do SNS a não 
ser nas condições especiais previstas no 
Decreto-Lei 89/2010, de 21 de julho.

Não acompanhamos a interpretação feita 
Informação 130/2014 quando nesta, na 
passagem do ponto 15, para o ponto 16, e 
porque aos operadores de saúde privados 
que prestam serviços no âmbito do SNS 
se aplica o Estatuto do SNS, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 11/2013, de 15.01, 
se passa automaticamente a entender que 
as incompatibilidades previstas no artigo 
78.º do Estatuto da Aposentação, e o ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 
de julho, são aplicáveis a essas entidades 
privadas.

[…].

Conclusão

Os médicos aposentados, nos termos do artigo 78.º do 
Estatuto da Aposentação, e do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, não podem exercer 
funções em serviços ou estabelecimentos do Serviço 
Nacional de Saúde sem que para isso estejam autori-
zados nos termos do artigo 4.º do mesmo Decreto-Lei.

Por serviços ou estabelecimentos do Serviço Nacional 
de Saúde devem entender-se somente aqueles sobre os 
quais o Ministério da Saúde tem relações hierárqui-
cas, de tutela ou de superintendência.

Os médicos aposentados, nos termos da lei vi-
gente, não estão impedidos de exercer funções em 
estabelecimentos de saúde privados, de natureza 
comercial ou social, independente da origem dos 
utentes desses mesmos estabelecimentos.

Parecer

Face ao exposto, emitimos parecer no sentido da re-
vogação do despacho do Senhor Inspetor-Geral exa-
rado em 19-03-2014 sobre a Informação IGAS n.º 
130/2014, de 14 de março de 2013, com os funda-
mentos da presente Informação.

À consideração superior, 
IGAS, 11 de julho de 2014
Amadeu Silvestre
Inspetor em C.S. n



cH de trás-os-montes e alto doUro
Falta de especialistas em medicina interna prejudica 
assistência aos doentes

Comunicado	do	Conselho	regional	do	Norte	da	ordem	dos	Médicos
[29 NoVEMbro 2014]

Após várias tentativas para acordar soluções que 
minimizem a falta de médicos especialistas de Me-
dicina Interna, o Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM) vê-se forçado a de-
nunciar a situação que se vive no Centro Hospita-
lar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), 
onde médicos especialistas de Medicina Interna 
acumulam dias de urgências e horas extraordiná-
rias para lá do admissível. Um excesso de trabalho 
que não só compromete as boas práticas médicas, 
como pode prejudicar de forma significa a assistên-
cia prestada aos utentes que recorrem às diversas 
unidades deste centro hospitalar.

Caracterização do Centro Hospitalar
O CHTMAD, classificado como hospital central, 
tem uma área de influência directa de 270 mil habi-
tantes (130 mil habitantes no concelho de Vila Real, 
70 mil habitantes no de Chaves e 70 mil habitantes 
no de Lamego) e uma elevada prevalência de po-
pulação idosa, estimando-se que 42% das pessoas 
tenham idades acima dos 50 anos e 26% acima dos 
65 anos.
O hospital de Vila Real tem uma urgência poli-
valente, o hospital de Chaves tem uma urgência 
médico-cirúrgica e o hospital de Lamego tem uma 
urgência básica.
O serviço de Medicina Interna do CHTMAD é 
constituído por um total de 26 médicos especia-
listas e apresenta um volume total anual de 8.000 
internamentos e 19.000 consultas (dados relativos 
ao ano de 2013).
A Unidade de Vila Real tem a seu cargo 72 camas 
de internamento e 12 camas na unidade de AVC, 
a Unidade de Chaves 67 camas, a Unidade de La-
mego 30 a 36 camas e a Unidade do Peso da Régua 
12 camas adstritas a uma unidade básica de inter-
namento sob supervisão de um médico de Clínica 
Geral em colaboração com um médico especialista 
de Medicina Interna da Unidade de Vila Real.
O serviço de Medicina Interna do CHTMAD tem 
ainda a seu cargo a Unidade de Cuidados Paliativos 
de Vila Pouca de Aguiar com um total de 12 camas e 
uma média de 200 internamentos/ano cuja médica 
especialista responsável exerce a sua actividade as-
sistencial quando cessa as suas funções na Unidade 
de Vila Real e em regime de prevenção das 18-24 
horas.

Recursos Humanos
De acordo com o relatório publicado pela ACSS em 
2011 o serviço de Medicina Interna do CHTMAD 
deveria ser constituído por 55 a 57 médicos espe-
cialistas em Medicina Interna (com horário de 40 
horas por semana), sendo aceitável que no máximo 
até 25% daqueles médicos possam ser internos em 
formação específica na especialidade de Medicina 
Interna.
O serviço de Medicina Interna do CHTMAD apre-
senta na Unidade de Lamego 3 médicos especia-
listas, na Unidade de Vila Real 14 médicos espe-
cialistas e 8 internos em formação específica, e na 
Unidade de Chaves 9 médicos especialistas e 5 in-
ternos em formação específica.
Atendendo à realidade do serviço de Medicina In-
terna do CHTMAD, este serviço apresenta um dé-
fice estimado de cerca de 18 médicos especialistas 
em Medicina Interna, dada a sua área de influência.
Neste momento, um médico de Medicina Interna 
trabalha em média 60-70 horas por semana e rea-
liza 80-100 horas extraordinárias/mês, o que ultra-
passa claramente os limites máximos da duração de 
trabalho semanal (40 horas) e representa uma carga 
horária inaceitável em horas extraordinárias se 
atendermos ao número máximo de horas consagra-
das na legislação aplicável (incluindo trabalho su-
plementar num período de referência de 6 meses).
Actualmente, e desde há vários meses e alguns anos 
no caso de Chaves, o serviço de Medicina Interna 
do CHTMAD tem prestado a sua actividade assis-
tencial de forma altamente deficitária em termos 
de recursos humanos, nomeadamente com recurso 
a múltiplas horas extraordinárias destes profissio-
nais de saúde para assegurar as várias escalas de 
urgência.
A título de exemplo, e no mês de Novembro, os 3 
médicos especialistas de Medicina Interna da Uni-
dade de Lamego estão escalados em média 24 dias 
(em 30) de urgência o que pode comprometer de 
forma grave e inaceitável a qualidade assistencial 
necessária aos doentes que recorrem ao serviço de 
urgência, aos doentes internados naquela Unidade 
e aos doentes agendados para a consulta externa.
Na Unidade de Chaves a média de doentes interna-
dos por médico especialista é de cerca de 10-17, o 
que pode comprometer de forma grave a qualidade 
de cuidados prestados a estes doentes.
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Por sua vez, na Unidade de Vila Real, os seus mé-
dicos são frequentemente deslocados para prestar 
actividade assistencial de urgência nas restantes 
Unidades, com o prejuízo inerente ao seguimento 
dos doentes internados nesta Unidade e aos doentes 
da consulta externa.
Importa salientar que muitas das escalas de serviço 
de urgência só são possíveis de assegurar com re-
curso aos internos de formação específica em Me-
dicina Interna, o que, dado o elevado número de 
horas em serviço de urgência a que são alocados 
sistematicamente, pode comprometer a sua forma-
ção específica.
No último ano, o serviço de Medicina Interna per-
deu 3 especialistas (um por reforma, outro por 
transferência autorizada e outro por rescisão de 
contrato).

Procura de soluções
A direcção do serviço de Medicina Interna do 
CHTMAD apresentou à direcção clínica várias pro-
postas para tentar colmatar as lacunas existentes no 
funcionamento das várias Unidades e que passam 
inevitavelmente pela necessidade de contratação 
de, pelo menos, 7 médicos especialistas de Medi-
cina Interna no imediato.
Até ao presente momento, a direcção do CHTMAD 
não apresentou e discutiu um plano sustentável 
para solucionar a situação existente e o director do 
serviço de Medicina Interna já apresentou a sua 
demissão.
A decisão mais recente da direcção do CHTMAD 
foi a de suspender unilateralmente o plano de fé-
rias para o mês de Dezembro de todos os médicos 
de Medicina Interna (especialistas e internos) da 
Unidade de Vila Real contrariando todas as regras 
habitualmente aplicáveis. Sem qualquer conside-
ração por quem dá e já deu muito de si ao longo de 
todos estes anos.
Adicionalmente, estão disponíveis 3 jovens espe-
cialistas de Medicina Interna recém-formados no 
CHTMAD e nada foi feito até ao momento pela di-
recção do CH para garantir a sua contratação.
E entretanto, assistimos de forma incompreensível 
à existência de concursos e contratações a decor-
rer em simultâneo, com princípios contraditórios 
que não salvaguardam as necessidades das zonas 
mais carenciadas. Exemplo desta realidade são as 
contratações nominais directas para ocupar vagas 
de especialidades que estão abertas no concurso 
regional fechado em vigor.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos não pode deixar de condenar de forma 
veemente a direcção do CHTMAD por:

1. Ser responsável  em  manter uma  situação que  não 
garante  a  segurança  e  qualidade assistencial  aos  
seus  cidadãos  e  potenciais  doentes,  violando  direi-
tos constitucionalmente consagrados e colocando em 
risco a saúde dos doentes;

2. Ofender a relação de confiança com os seus profis-
sionais de saúde não os tratando como pessoas  mas  
apenas  como  números,  como  é  notório  nas  esca-
las  elaboradas  para  o serviço de urgência e no não 
cumprimento das medidas acordadas, nas diversas 
reuniões realizadas com os médicos, no sentido de 
minimizar o problema dos recursos humanos;

3. Não respeitar a legislação vigente relativa ao tra-
balho médico e violar de forma reiterada os limi-
tes impostos pelas boas práticas médicas, escalando 
abusivamente os médicos para realizarem serviço 
de urgência e debilitando os cuidados médicos em 
regime de internamento e consulta externa;

4. Não estar a ser respeitado integralmente o programa 
de formação médica especializada dos 13 médicos 
internos de Medicina Interna do CHTMAD.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, sem prejuízo de outras medidas que ve-
nha a tomar, e após fracassados os contactos com 
a direcção clínica do CHTMAD, e em defesa dos 
doentes e das boas práticas médicas, comunicou 
com carácter de urgência todas as deficiências 
existentes ao Ministro da Saúde, ao Bastonário 
da Ordem dos Médicos, à ARS Norte, à Entidade 
Reguladora da Saúde, à direcção do Colégio de 
Especialidade de Medicina Interna e aos Sindi-
catos Médicos.

Adicionalmente, apoiará com firmeza, e no limite 
das suas competências, todas as medidas que os 
médicos de Medicina Interna entendam levar a 
cabo no plano jurídico em defesa dos seus direitos.

Não  podemos  nem  devemos  pactuar  com  
o  silêncio  prolongado  dos  responsáveis  do 
CHTMAD perante a transgressão dos direitos 
das pessoas (doentes e médicos).

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos n
  



re
pe

rc
us

sã
o	

na
	C

om
un

ica
çã

o	
So

cia
l

Tribuna do crn32 Tribuna do crn32

28.NOV.2014

28.NOV.2014

Notícias	na	rádio	e	na	televisão

aceda	aos	vídeos	e	podcasts	
das	notícias	directamente	
através	do	código	Qr	ou	vá	
a	www.nortemédico.pt

29.Out.2014 01.deZ.2014 02.deZ.2014



33

«médicos cUbanos»
artigo de opinião do presidente do crnom,  
dr. miguel guimarães, no jn

23.Out.2014

A 
história de Ramona Matos Rodriguez não 
deve dizer muito à maioria dos portugueses. 
Em meados de 2013, esta experiente médica 

cubana chegou ao Brasil para integrar um contin-
gente do programa estatal “Mais médicos”, que visa 
garantir atendimento clínico em áreas remotas do 
território brasileiro através da contratação de médi-
cos estrangeiros. Com mais de 20 anos de profissão, 
habituada aos rigores do regime dos irmãos Castro 
e já experimentada numa anterior missão huma-

nitária na Bolívia, Ramona não 
teve problema em fazer parte do 
primeiro grupo de médicos cuba-
nos no Brasil. O pior veio depois. 
Na longínqua localidade do estado 
do Pará que lhe calhou em sorte, 
a médica passou a trabalhar sob 
escrutínio e ameaça permanente. 
Vigiada 24 horas por dia por uma 
“controleira”, também ela médica, 
mas cujas competências não passa-
vam por atender doentes: o seu tra-
balho era passar a pente fino a vida 
profissional e pessoal do grupo de 
médicos que tinha a seu cargo. 
O “Big brother” do Governo 
cubano tem explicação. O contrato 
de exportação médica que celebra 
com estados amigos, como a Vene-
zuela, Bolívia ou Angola, prevê um 
código disciplinar férreo para os 
profissionais, onde estão proibidos 
quaisquer contactos políticos, so-
ciais ou amorosos com habitantes 
locais “cuja conduta não esteja de 
acordo com os princípios e valores 
da sociedade cubana (sic)”. Mais: 
qualquer deslocação para fora da 

localidade de trabalho tem de ser comunicada aos 
superiores e estão expressamente proibidas decla-
rações à Comunicação Social. Para Ramona Matos 
Rodriguez, no entanto, o maior motivo de indig-
nação foi perceber que obtinha apenas mil reais 
por mês, dos cerca de 10 mil que Brasília pagava 

Por MIGUEL GUIMARÃES
Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Cuba e Portugal: direitos 
humanos são negociáveis? 

tanto a Havana como a todos os colegas que inte-
gravam o “Mais médicos”. Desumanos e indignos 
10%, que em Portugal representariam um ordenado 
pouco superior aos 323 euros. Ramona foi a pri-
meira médica cubana a abandonar o programa do 
Governo de Dilma Roussef. E fê-lo com estrondo: 
em entrevista à “Veja” denunciou a situação escla-
vagista dos seus compatriotas e obrigou o regime 
cubano a subir-lhes o ordenado. Entretanto, mais 
de 30 médicos cubanos pediram exílio no Brasil ou 
regressaram ao pais de origem. 
Os “novos negreiros”, como se lhes referiu Javier 
Vera, cônsul honorário de Espanha e médico no 
Algarve, não são um exclusivo de governos simpati-
zantes do “castrismo”. Estão aqui ao lado, no nosso 
país, a prestar serviço às populações do interior 
a troco de um miserável salário por 42 horas de 
trabalho na semana, revertendo a favor de Havana 
a grande fatia da remuneração paga por Lisboa. O 
mesmo contrato que levou Ramona ao Brasil foi 
celebrado pelo Governo português e já trouxe cerca 
de 100 compatriotas seus para o Serviço Nacional 
de Saúde. Uma realidade que, de resto, já havia 
merecido uma reportagem do “British Medical Jour-
nal” em 2010, com denúncia clara de violação dos 
direitos humanos, sociais, profissionais e laborais 
de 40 médicos que o Governo português tinha “alu-
gado” ao seu homólogo cubano. 
Nada me move contra os médicos cubanos. Bem 
pelo contrário. Partilhámos a profissão e certa-
mente a vocação para tratar doentes, além do res-
peito que merece a sua reconhecida competência 
em muitos domínios da Medicina. Mas não é, não 
pode ser, este o modelo de civilização que aspi-
ramos construir no nosso pais. O utilitarismo e a 
exploração humana não deveriam conviver com o 
estatuto de um pais europeu que se diz defensor dos 
direitos humanos. Curiosamente, ou não, muitos 
dos nossos “fazedores de opinião” preferiram discu-
tir e comparar salários a censurar a questão central: 
a transgressão dos direitos, liberdades e garantias 
dos cidadãos. n 



internatos médicos
idoneidades, capacidades Formativas e 
mapa de vagas

Esclarecimento	do	Conselho	regional	do	Norte	da	
ordem	dos	Médicos
[10 DEZEMbro 2014]
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Caros colegas,

Após ter tomado conhecimento das críticas que têm 
sido apontadas por alguns jovens médicos e estu-
dantes de Medicina à Ordem dos Médicos, cumpre-
-nos informar o seguinte:

1.  A Ordem dos Médicos, especialmente nos úl-
timos 4 anos, tem defendido de forma sólida, 
fundamentada e persistente a equivalência entre 
as capacidades formativas das Escolas Médicas 
e a capacidade formativa das várias Unidades 
de Saúde portuguesas para formar especialistas, 
alertando sempre para a importância e necessi-
dade da formação médica especializada para o 
exercício pleno da profissão com qualidade;

2.  A capacidade formativa das Escolas Médicas 
portuguesas já foi largamente ultrapassada há 
vários anos, e a qualidade da formação clínica 
pré-graduada foi seriamente prejudicada. A 
teoria do 6º ano profissionalizante caiu com-
pletamente por terra. O número excessivo de 
estudantes não permite uma formação mínima 
adequada com os doentes. E graças a ‘Bolonha’ 
os estudantes de Medicina terminam um Mes-
trado Integrado e não apenas uma Licenciatura. 
Ou seja têm mais uma preocupação, que somada 
ao exame de acesso à formação médica especiali-
zada (prova nacional de seriação) contribui para 
os afastar cada vez mais da Enfermaria;

3.  A Ordem dos Médicos tem insistido oficial e pu-
blicamente na proposta de diminuição do nu-
merus clausus para acesso ao curso de Medicina 
de forma a que possam ser respeitadas as capa-
cidades formativas existentes. Concretamente 
propôs a eliminação dos 15% de vagas exclusivas 
para licenciados; 

4.  No mesmo período de tempo, a Ordem dos Mé-
dicos deu um contributo importante e essencial 
para suspender o curso de Medicina de Aveiro 
e impedir a abertura de dois cursos privados de 
Medicina em Portugal;

5.  Portugal é claramente o país da OCDE em que 
a percentagem de estudantes de Medicina mais 
cresceu nos últimos 10 anos e é mesmo o 8.º país 
com mais estudantes de Medicina per capita;

6.  A Ordem dos Médicos, nos últimos 4 anos, reali-
zou e participou em várias reuniões com jovens 

médicos e estudantes de Medicina para deba-
ter o Internato Médico e a demografia médica, 
tendo mesmo patrocinado o ‘Estudo de Evolução 
Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional de 
Saúde’ da responsabilidade da Prof.a Doutora 
Paula Santana. Um estudo que constitui actual-
mente um pilar essencial para ajudar a entender 
o futuro dos jovens médicos, e que deverá servir 
como instrumento de trabalho para todos nós;

7.  A Ordem dos Médicos é a responsável pela qua-
lidade da formação médica especializada, nome-
adamente através da atribuição de idoneidade 
para formar internos e das respectivas capaci-
dades formativas. É uma das funções autorre-
guladoras mais importantes da OM, que desta 
forma tem a obrigação de garantir à Sociedade 
Civil médicos especialistas de qualidade. E esta 
função tem sido assegurada pelos Colégios de 
Especialidade da OM, cujos corpos directivos 
são eleitos e nomeados interpares.

8.  Desta forma, a Ordem dos Médicos atribui capa-
cidades formativas de acordo com as propostas 
apresentadas pelos Colégios de Especialidade. 
Mas, contrariamente ao que se tem dito, não atri-
bui vagas nem é responsável pelo mapa da vagas 
que anualmente é publicado pela ACSS. De resto, 
por exemplo, entre 2006-2012 as capacidades 
formativas atribuídas pela OM foram sempre em 
número superior às vagas abertas pela ACSS. E 
basta recuar para antes de 2006 para se constatar 
a existência de mapas de vagas que não respeita-
vam as capacidades formativas atribuídas pela 
OM (com número global de vagas superior e alte-
rações significativas em algumas especialidades). 
À OM compete zelar pela qualidade da formação 
definindo as capacidades formativas e à ACSS 
compete decidir e publicar o mapa de vagas. A 
OM é responsável pela qualidade (e deve ser res-
ponsabilizada por isso) e a ACSS é responsável 
pela aplicação da política de Saúde decidindo o 
mapa de vagas e a sua publicação atempada (e 
deve ser responsabilizada por isso).

9. Nos últimos dois anos a capacidade formativa 
das Unidades de Saúde está a ser afectada pelas 
fusões e encerramentos de serviços no SNS e pe-
los bloqueios políticos impostos pelo Ministro da 
Saúde ao nível dos recursos humanos e técnicos.
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10. Os serviços com idoneidade formativa estão 
cada vez mais com menos especialistas e 
repletos de internos da especialidade, in-
ternos de MGF, internos do ano comum e 
estudantes de Medicina.

11. Como resultado, e se nada for alterado com 
urgência na essência do problema (nume-
rus clausus), a formação pré e pós-gradu-
ada integrada e contínua pode deixar de 
ser uma realidade para todos os potenciais 
candidatos formados dentro e fora do país, 
como de resto já aconteceu no passado.

12. A OM não está interessada nem quer que 
existam médicos indiferenciados. A exis-
tência de médicos indiferenciados retira 
qualidade ao Sistema Nacional de Saúde e 
contribui fortemente para uma ‘proletari-
zação e exploração’ do trabalho médico que 
rapidamente se estenderá a toda a Medicina.

13. A OM não está interessada nem quer que 
sejam formados médicos sem a qualidade 
que actualmente é exigida na prática da 
Medicina. De facto, tem sido a elevada qua-
lidade da formação médica o principal con-
tributo para o sucesso nacional e interna-
cional do SNS.

A Ordem dos Médicos vai continuar a assu-
mir as suas responsabilidades directas na 
área da qualidade da formação médica pós-
-graduada e continuar a defender de forma 
robusta a necessidade imperiosa da integra-
ção entre a formação pré e pós-graduada.

O Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos n

10.deZ.2014
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maPa de Vagas e processo de escolha da 
especialidade médica

Comunicado	do	Conselho	regional	do	Norte	da	
ordem	dos	Médicos
[16 DEZEMbro 2014]

O mapa de vagas para acesso à especialidade foi pu-
blicado pela Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS) no final da tarde de 15 de Dezembro 
de 2014. O processo de escolha inicia-se às 14h30 
de 16-12-2014! E em apenas quatro (4) dias, 1548 
candidatos terão que realizar a sua escolha em cinco 
pontos diferentes do país (as Administrações Regio-
nais de Saúde)!

De resto, nem sequer é dada a oportunidade em 
tempo útil aos candidatos de confirmarem a sua 
presença na lista de candidatos! E para agravar 
ainda mais a situação, a ACSS de-
termina como prazo para o início 
de funções a data de 02 de Janeiro 
de 2015!

O Ministério da Saúde e a ACSS 
continuam a tratar os médi-
cos como números e não como 
pessoas.

ABSOLUTAMENTE 
INACEITÁVEL.

Mais uma vez as políticas desas-
trosas, desumanas e humilhantes 
do Ministério da Saúde (MS) e da 
ACSS continuam a ferir profunda-
mente a nossa dignidade. É uma 
ofensa para todos os médicos o 
desprezo, a irresponsabilidade, a 
cobardia e a prepotência com que 
nos tratam.

Pessoalmente, e como presidente 
do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CR-
NOM), considero esta situação 
intolerável e merecedora de uma 
resposta robusta. Uma resposta 
de todos os médicos. Uma res-
posta da sociedade civil. É uma 
questão de sobrevivência.

Só é vencido quem desiste de 
lutar. E nós não podemos nem 
devemos desistir!

Neste momento de emergência o CRNOM vai desde 
já exigir à ACSS:
•	  Que o início das escolhas seja adiado pelo menos 

48 horas;
•	  Que o tempo de escolha seja alargado para 8 dias;
•	  Que o início de funções na formação especia-

lizada seja adiado 15 dias de forma automática 
para quem o solicitar;

Dada a gravidade da situação, o departamento jurí-
dico da SRNOM fica desde já disponível para apoiar 
os médicos envolvidos nesta candidatura. 

O absurdo das decisões da ACSS 
exige uma mudança imediata na 
sua liderança. Não é possível 
continuar a dialogar com quem 
não merece o nosso respeito 
nem a nossa confiança.

No limite das suas competências 
o CRNOM está disponível para 
apoiar os colegas nas formas de 
luta que entenderem levar a cabo.

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos
Miguel Guimarães  n

Mais uma vez as 
políticas desastrosas, 
desumanas e 
humilhantes do 
Ministério da Saúde 
(MS) e da ACSS 
continuam a ferir 
profundamente a 
nossa dignidade



re
pe

rc
us

sã
o	

na
	C

om
un

ica
çã

o	
So

cia
l

37

17.deZ.2014

17.deZ.2014 17.deZ.2014

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 17,56 x 13,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57134191 17-12-2014

17.deZ.2014

Notícias	na	rádio	e	na	televisão

aceda	aos	vídeos	e	podcasts	das	
notícias	através	do	código	Qr	ou	
vá	a	www.nortemédico.pt

16.deZ.2014 17.deZ.201424.Out.2014 17.deZ.2014



Tribuna do crn38 Tribuna do crn38

concUrso Para a colocação de esPecialistas 
em mgF: doentes da região norte novamente 
prejudicados

Comunicado	do	Conselho	regional	do	Norte	da	
ordem	dos	Médicos
[09 JaNEiro 2015]

No dia 24 de Dezembro de 2014 foi aberto o con-
curso para a colocação dos especialistas em Me-
dicina Geral e Familiar que concluíram a sua for-
mação em Outubro de 2014. Pela primeira vez, a 
responsabilidade destes concursos ficou sediada 
na Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS) em vez de estar atribuída a cada 
uma das Administrações Regionais de 
Saúde (ARS), como tem sido habitual.
Neste concurso, agora aberto, foram 
atribuídos à Região Norte 21 lugares 
de colocação de médicos de família. 
Mais uma vez trata-se de um concurso 
fechado.
Em Outubro de 2014 finalizaram a sua 
formação específica em Medicina Ge-
ral e Familiar 29 internos, na Região 
Norte. Estes recém-especialistas, na se-
mana a seguir ao término da formação, 
foram mobilizados para locais caren-
ciados, dentro da Região Norte, com 
utentes sem médico de família, com in-
dicação de que seriam provavelmente 
colocados nesses locais neste concurso, 
sendo esta a prática habitual dos con-
cursos anteriores.
Assumiram desde Outubro ficheiros 
de utentes, apresentando-se como os 
seus novos médicos de família, come-
çando a estudá-los e acompanhá-los.A 
região Norte é a única região que aloca 
profissionais recém especialistas, após 
a conclusão do internato, para locais 
onde há falta de médicos de família, 

enquanto aguardam colocação definitiva.
A base da Medicina Geral e Familiar é a relação 
entre o médico e os seus utentes, um acompanha-
mento prolongado em que se aposta na educação 
para a saúde e na prevenção da doença, no acom-
panhamento das doenças crónicas e não apenas na 
reacção imediata a doenças agudas.
A ACSS, no documento justificativo de atribuição 
de vagas pelas várias ARS, assume que o Norte tem 
uma carência de médicos de família de 144 médicos 
(calculado pelo número de utentes sem médico de 
família e pelo número de médicos com mais de 65 
anos).

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM) considera inaceitável a retirada de 
recursos necessários no Norte do país para outras 
regiões, obrigando recém especialistas a saírem de 
locais onde são necessários e onde assumiram já 
listas de utentes, que se verão de novo sem médico 
de família.Serão cerca de 15 000 utentes a quem foi 
atribuído um médico de família que voltarão a não 
ter quem os acompanhe!
É uma falta de respeito para com os doentes e para 
com os profissionais de saúde.
O CRNOM, no limite das suas competências, vai 
desenvolver todos os esforços para defender os do-
entes e combater a ilegalidade e falta de equidade 
deste tipo de concursos.
 
O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos n

O Conselho Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM) 
considera inaceitável 
a retirada de recursos 
necessários no Norte 
do país para outras 
regiões, obrigando 
recém especialistas a 
saírem de locais onde 
são necessários e onde 
assumiram já listas de 
utentes, que se verão 
de novo sem médico de 
família

repercussão	na	Comunicação	Social
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ofício	do	CrNoM	dirigido	ao	Conselho	de	
administração	da	UlSM
[29 DEZEMbro 2014]

CC/ para:
 - Directora Clínica da ULS Matosinhos
 - Bastonário da Ordem dos Médicos
 - Secretário Regional do SIM Norte
 - FNAM

ASSUNTO: Frequência de acção de formação 
e elegibilidade para a concessão de “prémio 
de assiduidade” (Boletim 34/2014, 30.IX, ULS 
Matosinhos).

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) tomou conhecimento das al-
terações ocorridas na Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos (ULSM) ao nível da política salarial, 
nomeadamente no que diz respeito à alteração dos 
critérios subjacentes ao pagamento do prémio de 
assiduidade.
De acordo com nota publicada no Boletim Informa-
tivo da ULSM a 30 de Setembro passado, o Conse-
lho de Administração daquela unidade decidiu «al-
terar a definição do critério de assiduidade, o qual 
passará a ter a seguinte formulação: “Assiduidade 
mensal de 100% correspondente a 0 (zero) faltas, 
no mês da avaliação”» e não 95%, como até então.
Esta atribuição fica ainda dependente de serem 
cumpridos os restantes critérios subjacentes à atri-
buição de prémio de produtividade e assiduidade 
(que se mantêm). Se os mesmos forem cumpridos 
e o número de faltas no ano civil não for superior 
a cinco faltas anuais, o CA da ULSM diz que os 
prémios de assiduidade serão restituídos nos meses 
não processados.
Na mesma nota interna, o Conselho de Adminis-
tração passa a restringir a formação àquela que se 
reveste de carácter obrigatório ou, em casos de ex-
cepção, «quando proposta por membro do Conse-
lho de Administração».
Analisada esta situação, e face a várias solicitações 
colocadas à Ordem dos Médicos, entende o Conse-
lho Regional do Norte que:

1. As alterações introduzidas podem prejudicar 
seriamente a frequência, por parte dos médicos, 
de acções de formação;

2. A profissão e carreira médica dependem de uma 
formação contínua cuja frequência, na esma-
gadora maioria das vezes, é da iniciativa dos 

próprios médicos e não das instituições hospita-
lares às quais se encontram vinculados;

3.  De resto, é uma obrigação ética e deontológica 
avaliar e tratar os doentes de acordo com as boas 
práticas médicas, o que significa que os médicos 
estão obrigados a uma actualização permanente 
de conhecimentos, o que implica também parti-
cipar regularmente em acções de formação;

4.  A participação em acções de formação essen-
ciais para a boa prática médica beneficia em 
primeiro lugar os doentes e a qualidade dos cui-
dados de saúde e também a ‘imagem pública’ 
das instituições que servem o SNS; 

5.  Ora ao restringir as situações em que os mé-
dicos que frequentem acções de formação não 
perdem o prémio de assiduidade à “frequência 
de formação que revista carácter obrigatório ou, 
em situações excepcionais, quanto propostas 
por membro do Conselho de Administração”, 
naturalmente isto poderá, no quadro actual em 
que as remunerações dos médicos se encontram 
violentamente degradadas, contribuir para a 
não frequência de acções de formação neces-
sárias à actualização de cada médico, com as 
consequências nefastas ao nível da qualidade da 
medicina praticada.

Perante isto, e não obstante na sua essência esta ser 
uma matéria de carácter sindical, o Conselho Re-
gional do Norte vem desta forma manifestar a sua 
profunda preocupação com o impacto que esta me-
dida terá ao nível da qualidade da formação médica 
e consequentemente da qualidade da medicina. 
Nesta medida, e com carácter de urgência, o CR-
NOM advoga firmemente que seja revogada a de-
liberação aqui contestada e contida no boletim 
34/2014 da ULS de Matosinhos. 
Caso o CA da ULS de Matosinhos entenda manter 
a actual situação, estará a contribuir para destruir a 
carreira profissional e, simultaneamente, para de-
gradar a prestação de cuidados de saúde aos doen-
tes, o que merecerá da parte do CRNOM uma res-
posta adequada e robusta interna e externamente.

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos n
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caos nas Urgências HosPitalares
o exemplo do centro hospitalar de 
entre douro e vouga

Comunicado	do	Conselho	regional	do	Norte	da	ordem	dos	Médicos
[08 JaNEiro 2015]

As urgências hospitalares e o silêncio 
do Ministro da Saúde

A história clínica do caos nas urgências hospitalares, 
amplamente divulgada pela Comunicação Social, e 
o silêncio do Ministro da Saúde, têm como pano de 
fundo o incompreensível desinvestimento acompa-
nhado de elevados cortes “cegos” realizado nos últi-
mos anos na Saúde e a desorganização subjacente a 
quem se preocupa apenas com números e não com 
as pessoas, com base no mito enraizado da sustenta-
bilidade do SNS. Tudo em detrimento da qualidade e 
humanização que deveriam constituir a prioridade na 
defesa e no desenvolvimento positivo do nosso SNS.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (CRNOM) denunciou publicamente, por diversas 
vezes, que a segurança dos doentes estava seriamente 
em risco em face da situação de ruptura iminente dos 
serviços de urgência em várias unidades de saúde. 
A agudização deste problema a que agora estamos a 
assistir, e com consequências potencialmente graves 
para muitos doentes, tem como base múltiplos facto-
res que contam com o silêncio ensurdecedor do Mi-
nistro da Saúde e a cumplicidade de alguns conselhos 
de administração hospitalares:
•	  Deficiente organização do trabalho médico por 

parte de alguns conselhos de administração (CA), 
com aumento do risco clínico e do erro em Saúde;

•	  Escalas de serviço de urgência incompletas e sem o 
reforço obrigatório nos meses habitualmente mais 
problemáticos, aliadas em alguns casos a ausên-
cia de autênticas equipas médicas organizadas e 
entrosadas;

•	  Associação explosiva entre a contenção de custos 
(a que muitos responsáveis nomeados se sentem 
obrigados para obter melhores resultados na gestão 
dos números), a redução drástica da composição 
das equipas de Saúde e a sobreposição de tarefas 
hospitalares impostas por responsáveis de algu-
mas unidades de Saúde;

•	  Em consequência, a falta de médicos e outros pro-
fissionais de Saúde nos serviços de urgência de 
algumas unidades de Saúde contribui para tem-
pos de espera clinicamente inaceitáveis, particu-
larmente nos doentes triados como urgentes ou 
potencialmente urgentes (pulseiras laranja e ama-
rela), com desfechos por vezes dramáticos, como 
recentemente foi do conhecimento público;

•	  Persistência em continuar a contratar médicos tare-
feiros através de empresas prestadoras de serviços 
em detrimento da abertura de concursos públicos 

para a contratação dos médicos necessários. As 
empresas prestadoras de serviços médicos não ga-
rantem muitas vezes os acordos realizados, a quali-
dade nem sempre é assegurada, a responsabilidade 
não tem face e o incumprimento não é punido;

•	  Insistência na utilização do protocolo de triagem de 
prioridades de Manchester já obsoleto e substituído 
ou abandonado em muitos países. A triagem clínica 
dos doentes oferece uma maior segurança e um 
menor risco sobretudo na distinção entre doentes 
urgentes e não urgentes;

•	  O desinvestimento no papel crucial dos Cuidados 
de Saúde Primários nos serviços de atendimento a 
situações clínicas agudas, que tem afastado muitos 
doentes dos cuidados de Saúde de proximidade e 
os tem “empurrado” para os serviços de urgência 
hospitalares;

•	  A ausência de uma política de Saúde que contemple 
uma verdadeira reforma dos serviços de urgência/
emergência complementada, com o papel essencial 
dos Cuidados de Saúde Primários no atendimento 
de algumas situações clínicas agudas. Até ao mo-
mento as propostas conhecidas sobre esta matéria 
não foram discutidas nem implementadas;

•	  As condições de trabalho inadequadas ao exercício 
da profissão em muitos serviços de urgência e as 
remunerações indecorosas dos médicos que assu-
mem a elevada responsabilidade e risco de traba-
lhar em circunstâncias muitas vezes inaceitáveis.

 As críticas públicas de vários sectores da Sociedade 
Civil responsabilizam moral e politicamente o Minis-
tro da Saúde pelas situações dramáticas conhecidas 
e corresponsabilizam os conselhos de administra-
ção envolvidos. O que adensa o clima de mistério em 
torno do silêncio do Ministro da Saúde. Com o signifi-
cado óbvio que os cidadãos lhe queiram dar.
O exemplo do CA do Centro Hospitalar de Entre 
Douro e Vouga (CHEDV) pode servir como modelo 
para entender o que está a acontecer.
Foi distinguido com frequência pelos seus méritos de 
gestão. Foi alertado diversas vezes pelo CRN e pela 
Sociedade Civil para a falta de médicos e outros pro-
fissionais de Saúde. Foi informado oficial e reitera-
damente por médicos do CHEDV com responsabili-
dades de direcção (como por exemplo a directora do 
Serviço de Urgência) sobre a situação de grave defi-
ciência vivida há vários meses no serviço de urgên-
cia/emergência. E pouco ou nada fez até ao presente 
momento para tentar solucionar um problema que se 
arrasta há demasiado tempo com todas as implicações 
e potenciais riscos reais para a segurança dos doentes.
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Prefere manter os seus méritos de gestão em vez de 
resolver aquela que deveria ser a sua principal preo-
cupação no serviço de urgência/emergência: prestar 
cuidados de Saúde de qualidade em tempo útil. De 
nada serviu o mais recente e dramático apelo ao CA 
da directora do serviço de urgência/emergência do 
CHEDV.
O Conselho Regional do Norte, no limite das suas 
competências, e perante as denúncias existentes, já 
providenciou a abertura de inquérito de averigua-
ções à conduta da directora clínica do CHEDV, e 
vai, como é sua obrigação, comunicar os factos de 
que tem conhecimento à Inspecção Geral de Activi-
dades em Saúde (IGAS).

Não é habitual morrerem doentes nos serviços de 
urgência hospitalares enquanto esperam a sua vez 
para serem atendidos. Quantas desgraças serão 
necessárias para que os responsáveis políticos 
tomem medidas efectivas para a resolução de 
um problema que não é novo nem sequer é des-
conhecido dos principais decisores na área da 
Saúde? Até quando vai o Ministro da Saúde man-
ter o seu silêncio e sua impiedosa política de 
Saúde? Quando será que o Ministro da Saúde se 
centra e se preocupa mais com as pessoas e menos 
com os números? 

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos n
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«tomar o PUlso ao País» 
Barómetro do jornal de notícias

18.Out.2014

15.NOV.2014

15.NOV.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



A dor crónica é definida pela In-
ternational Association for the 
Study of Pain (IASP) como “uma 

experiência multidimensional desagra-
dável, envolvendo não só um componen-
te sensorial mas, também, um compo-
nente emocional e que se associa a uma 
lesão tecidular concreta ou potencial, ou 
é descrita em função dessa lesão”.
De acordo com estudos epidemiológicos 
levados a cabo por um grupo de inves-
tigadores da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP), em Por-
tugal a dor crónica afecta cerca de 30% 
da população adulta1. Em cerca de meta-
de destes casos a dor é moderada a forte 
(≥5 numa escala numérica de 0-10).1

A dor crónica envolve tangencialmente 
a prática clinica dos médicos exercendo 
actividade quer nos cuidados de saúde 
primários (CSP), quer em instituições 
hospitalares. No entanto, parece-me 
que o Médico de Família, tendo um co-
nhecimento profundo do seu doente, do 
quadro subjacente, da patologia asso-
ciada, da medicação concomitante, da 
personalidade e características psicoló-
gicas, do grau de diferenciação cultural, 
das capacidades socioeconómicas e do 
envolvimento do seu agregado familiar 
constitui um elemento privilegiado para 
o ajudar nesse momento.
Mas porque será que andam os nossos 
doentes tão mal controlados da sua dor? 
Andamos nós, médicos de família com 
falta de tempo (com as listas cada vez a 

Portugal
Uma realidade dolorosa

aumentarem mais, o tempo de consulta 
a diminuir) para ouvir os nossos doentes 
e perceber o que realmente os preocupa? 
Será a falta de formação em dor e relativa-
mente a medicação analgésica?
Outro estudo realizado pela FMUP veri-
ficou que, devido à constância dolorosa, 
33% dos indivíduos afirmam-se incapazes 
de viver a sua vida em pleno e 35% dos 
doentes considerou que a sua dor não 
está a ser bem tratada.2 É verdade que 
por vezes duvidamos da dor que o doen-
te descreve, achamos que não pode ser 
assim tão má, mas um dos princípios das 
boas práticas quando tratamos de doentes 
com dor é acreditar na dor que o doente 
refere, pois para ele aquela dor é real. Por 
vezes, o nosso comportamento leva-nos a 
desvalorizar e a subtratar, mas se pensar-
mos na dor como função vital de alarme, 
cumprindo esse papel ela não representa 
qualquer outra vantagem para o organis-
mo, mas antes de sofrimento e de redução 
da qualidade de vida. Provoca alterações 
fisiológicas do sistema imunitário, endó-
crino e nervoso que vão contribuir para 
a perpetuação do fenómeno doloroso e 
que podem transformar uma dor que se-
ria eventualmente simples de tratar num 
fenómeno doloroso que passa a ser uma 
doença por si só.
Esta problemática tem vindo a preocupar 
a comunidade em geral por vários moti-
vos e algumas respostas têm vindo a ser 
dadas de forma a tentar controlar o pro-
blema:
 - Em 1999 foi criado o Dia Nacional de 
Luta Contra a Dor, por despacho da Sra. 
Ministra da Saúde;

 - Existe uma política nacional de combate 
à dor em vigor desde 2001, quando foi 
publicado o Plano Nacional da Luta Con-
tra a Dor (PNLCD);

 - A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu 
em 2003 uma Circular Normativa que 
equipara a dor ao 5.º sinal vital;

 - A Ordem dos Médicos criou em 2006 a 
Competência em Medicina da Dor;

 - Dando Continuidade ao PNLCD, em 2008 
a DGS publicou o Programa Nacional de 
Controlo da Dor (PNCDor) com 5 princí-
pios orientadores: subjectividade da dor, 
obrigatoriedade de avaliação e registo da 
dor (equiparada ao 5.º sinal vital); direito 
do doente ao controlo da dor; dever dos 
profissionais de saúde tratarem a dor; e 
tratamento diferenciado da dor;

 - Em 2008, a DGS publicou orientações 
técnicas sobre a prescrição de medica-
mentos opióides fortes na dor crónica.

Apesar de tudo isto, porém, ainda são 
muitas as dificuldades em conseguir um 
adequado tratamento da dor, seja pelas 
carências na prestação de cuidados de 
saúde, seja pela falta de informação e de 
formação de muitos dos intervenientes no 
processo.
Focando-se no consumo de medicamen-
tos como um dos possíveis indicadores 
para determinar a qualidade comparativa 
dos tratamentos instituídos, constata-se 
que em Portugal a maior parte dos medi-
camentos utilizados para o tratamento da 
dor pertence a classes terapêuticas com 
propriedades analgésicas insuficientes 
mas com grande potencialidade para a 
indução de morbilidade digestiva, cardio-
vascular e renal. Assim, uma das maiores 
diferenças entre Portugal e a média dos 
países europeus provém do excessivo 
consumo de anti-inflamatórios coxibes. 
Portugal encontra-se em primeiro lugar 
quanto ao consumo deste tipo de fárma-
cos. Somos também um dos países euro-
peus com maior consumo de anti-infla-
matórios não esteróides.1 Relativamente 
aos opióides, indicador de qualidade dos 
cuidados prestados aos doentes com dor 
crónica (pela OMS), constata-se que Portu-
gal estará na cauda da Europa.3

Penso que, apesar de toda a conjuntura 
económica, o excesso de trabalho, os do-
entes que se acumulam na sala de espera 
e que exigem cada vez mais de nós, de-
vemos preocuparmos com um problema 
cada vez mais prevalente e que afecta ne-
gativamente todos nós. Se o doente sofre 
por estar com dor, vai-nos procurar mais 
vezes, insatisfeito pelo mau controlo, vai 
estar mais dias incapacitado para o traba-
lho, com custos enormes para o nosso país. 
Talvez, se perdermos um pouco mais de 
tempo com este doente, que no início nos 
parece difícil, esse tempo não seja perdido, 
antes seja tempo investido numa melho-
ria que será para todos nós. n
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Resumo: A dor 
crónica, definida como 
uma experiência 
multidimensional 
desagradável, envolvendo 
um componente sensorial 
e emocional, está a 
afetar cada vez mais 
Portugueses, sendo muitas 
vezes subvalorizada e 
subtratada. Estas lacunas 
no tratamento podem-

se dever a vários fatores que deveriam 
ser combatidos de modo a diminuir 
a morbilidade causada pela dor, a 
incapacidade e os efeitos que isto pode 
trazer à economia do país.

Palavras chave: dor crónica, prevalência, 
tratamento
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No outro dia dei comigo a pensar: “Tenho de 
me lembrar de olhar para o doente.” Ime-
diatamente após ter tido este pensamento, 
confesso que até me sobressaltei com todo 

o significado que esta lembrança arrastava. Como é se-
quer possível não olhar? Tem algum cabimento uma 
consulta (atendendo à palavra consulta!) sem ver a 
pessoa que estamos a consultar? A verdade é que, entre 
códigos da ICPC-2, entre normas de orientação clínica a 
seguir e indicadores a atingir, por vezes dou por mim 
preocupada em cumprir escrupulosamente esta parcela 
do meu trabalho (que, embora presente, deveria até pas-
sar despercebida!) e esquecer-me afinal do que estou 
ali a fazer. O sistema organizacional que se criou leva a 
que estejamos focados em questões burocráticas, com o 
intuito de atingir metas e actuar “normalmente” em vez 
de dirigir o nosso tempo e a nossa energia para a ques-
tão fundamental da consulta: o utente. A consulta sem 
olhar decorre desta problemática contra a 
qual nos devemos proteger. 
Quando procuramos a palavra “consulta”, 
num dicionário de Língua Portuguesa, sur-
ge-nos, entre outras definições: exame de 
um paciente feito por um médico. Exame! 
Ora eu concordo... Se vou consultar alguém, 
espero, no mínimo, que ele me examine.
No outro dia tive que ir a uma farmácia, 
fui atendida por uma funcionária com um 
sorriso muito simpático, mas que eu tive o 
prazer de apreciar durante apenas cerca de 
meio segundo. Mal comecei a falar, deu-se 
logo o tac, tac, tac incansável do bater dos 
dedos no teclado. Enquanto eu explicava 
o produto que queria, o tamanho, se por 
acaso havia outro, à minha frente o couro 
cabeludo da funcionária e o tac, tac, tac. 
Ena! No momento estaquei e cismei: afinal 
é isto que os meus doentes sentem quando 
eu me lanço furiosamente ao computador 
enquanto eles falam comigo. Obviamente 
que será uma analogia talvez ingrata, vis-
to não se poder comparar o acto médico a 
um atendimento farmacêutico. A questão 
é que esta obrigatoriedade de registar e de sistematizar 
nos persegue ao longo de todo o quotidiano.
Estou neste momento a deliciar-me com um livro mara-
vilhoso: “Curar o stress, a ansiedade e a depressão sem 
medicamentos nem psicanálise” do médico psiquiatra 
David Schreiber, que recomendo vivamente a qualquer 
amante de uma boa escrita, elaborada à luz de evidên-
cia científica. Além de focar assuntos interessantíssi-
mos tais como o coração e a razão, a autocura das gran-
des dores, viver a coerência cardíaca, entre outros tão 
estimulantes, existe um capítulo onde expõe como em 
dez minutos do nosso tempo podemos fornecer toda a 
atenção necessária ao doente. David Schreiber fala-nos 
de Marian Stuart e de Joseph Lieberman, uma psicote-
rapeuta e um psiquiatra, que levaram a cabo uma série 
de estudos marcantes sobre o que distingue os médicos 
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consUltar sem olHar?

que têm o dom da comunicação e os que não o têm. Che-
garam à conclusão que esse “dom” se podia resumir a uma 
técnica muito simples de ensinar. O método de Stuart e 
de Lieberman permite melhorar a capacidade de escuta 
e leva a uma aproximação da pessoa que ouvimos. A pri-
meira proposta da técnica é perguntar à pessoa: “O que 
aconteceu?” O autor sugere que entreguemos em seguida 
os três primeiros minutos (dos dez minutos da técnica) ao 
doente para ele falar. Importa ouvir a pessoa durante três 
minutos. Três minutos? Será pouco ou muito? Em média, 
como lembra David Schreiber, costumamos interromper o 
nosso doente ao fim de dezoito segundos após ele começar 
a falar… Reflictamos sobre os três minutos. Em três minu-
tos de escuta activa, com o olhar totalmente concentrado 
no doente, este vai sentir-se gratificado. Vai conseguir ex-
plicar o motivo que o levou à consulta e, com a nossa aten-
ção, provavelmente até o fará de uma forma mais clara e 
objectiva, visto sentir-se cuidado. Recomendo vivamente a 

leitura do resto do método, assim como 
o livro do notável médico psiquiatra. 
No livro do médico neurocirurgião 
João Lobo Antunes “A nova medicina” 
(2012), surge o seguinte texto: “Não sei 
o que nos espera, mas sei o que me pre-
ocupa: é que a medicina, empolgada 
pela ciência, seduzida pela tecnologia 
e atordoada pela burocracia, apague 
a sua face humana e ignore a indivi-
dualidade única de cada pessoa que 
sofre. Não se descobriu ainda a forma 
de aliviar o sofrimento sem empatia 
ou compaixão”. Ora essa empatia ape-
nas poderá ser criada se nos dermos ao 
trabalho de procurar os olhos da pessoa 
que temos à nossa frente. Corre-se o ris-
co de desvalorizar o exame físico e de 
se actuar de uma forma robotizada de 
sistematização das queixas ouvidas. A 
face humana da Medicina, a meu ver, 
consiste precisamente no tomar de 
consciência da individualidade de cada 
um dos nossos doentes. Para cada um, 
eu vou precisar de olhar, de ouvir e de 

reflectir calmamente perante o que vejo e ouço. Se estiver 
mergulhada em tac, tac, tacs não posso, de forma nenhu-
ma, ver o doente. E mesmo o ouvir, de alguma forma sai 
prejudicado…
Deixo esta reflexão com o intuito de suscitar noutros cole-
gas esta pausa para nos debruçarmos por momentos nos 
nossos gestos. Com todo o rodopio a que somos obrigados, 
consulta após consulta, por vezes escapam-nos estes por-
menores, por melhor intencionados que sejamos. Quan-
do o doente começar a falar, colocar um stop aos nossos 
dedos frenéticos e dar uso ao sentido da visão, que tão 
preciosa e útil nos é. Por vezes, apenas nos olhos do doen-
te conseguiremos ver a sua verdadeira queixa. Por vezes, 
também, apenas olhando para ele conseguiremos criar a 
empatia necessária para que o doente se sinta verdadeira-
mente consultado. n

O SISTEMA 
ORGANIzACIONAL 
QUE SE CRIOU LEVA 
A QUE ESTEJAMOS 
FOCADOS EM QUESTõES 
bUROCRáTICAS, COM 
O INTUITO DE ATINGIR 
METAS E ACTUAR 
“NORMALMENTE” 
EM VEz DE DIRIGIR 
O NOSSO TEMPO E A 
NOSSA ENERGIA PARA A 
QUESTãO FUNDAMENTAL 
DA CONSULTA: O UTENTE. 
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Liberdade, Igualdade e Fra-
ternidade, ideais da Revo-
lução Francesa que abri-

ram à humanidade um novo 
mundo. Esta revolução foi um 
contento à monarquia absolu-
tista e seus ideais. A liberdade, 
entendida como a ausência de 
submissão e servidão, respeito 
pela independência do homem 
e sua autonomia. A igualdade 
em que todos os elementos da 
sociedade não têm 
diferenças, quer nos 

direitos quer nos deveres. Fra-
ternidade, os homens devem 
viver como irmãos. Toda a orga-
nização política das sociedades 
civilizadas passa a nortear-se 
por estes princípios. Um dos 
principais legados da Revolu-
ção Francesa para as gerações 
vindouras foi a “Declaration 
des Droits de l’Homme et du 
Citoyen”. Declaração que deu 
origem à “Declaração Universal 
dos Direitos Humanos” adota-
da e proclamada pela Assem-
bleia Geral da Organização das 
Nações Unidas [Resolução 217A 
(III) de 10 de Dezembro de 1948] 
a qual no seu 1.º artigo inscreve 
os ideais da Revolução Francesa: 
“Todos os seres humanos nas-
cem livres e iguais em digni-
dade e em direitos. Dotados de 
razão e de consciência, devem 
agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade”. 
Quanto à saúde, a Declaração 
Universal dos Direitos Huma-
nos no artigo 25.º alínea 1) de-
termina: “Toda a pessoa tem 
direito a um nível de vida su-
ficiente para lhe assegurar e 
à sua família a saúde e o bem-
-estar, principalmente quanto à 
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, 
à assistência médica e ainda quanto aos 
serviços sociais necessários, e tem direito 
à segurança no desemprego, na doença, na 
invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros 
casos de perda de meios de subsistência 
por circunstâncias independentes da sua 
vontade”. 
Há 35 anos Portugal promulgou uma lei, 
ao encontro dos ideais da Revolução Fran-
cesa e da Declaração Universal dos Direi-

«liberté, égalité, 
Fraternité»*

Há 35 ANOS 
PORTUGAL 
PROMULGOU UMA 
LEI, AO ENCONTRO 
DOS IDEAIS DA 
REVOLUçãO 
FRANCESA E DA 
DECLARAçãO 
UNIVERSAL 
DOS DIREITOS 
HUMANOS. […] 
OS INDICADORES 
DE SAúDE EM 
PORTUGAL, 
PASSARAM A ESTAR 
ENTRE OS PRIMEIROS 
DO MUNDO. […] 
PASSAMOS A SER 
MODELO PARA 
OUTROS PAíSES (POR 
ExEMPLO, A NíVEL 
DE CUIDADOS DE 
SAúDE PRIMáRIOS).

tos Humanos. Em 15 de setembro de 1979 
publica-se a lei 56/79 que cria o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS). Nestes 35 anos muito 
foi conseguido. Evidentemente, ainda há 
muito a fazer. Os indicadores de saúde em 
Portugal passaram a estar entre os primei-
ros do mundo. A mortalidade infantil, um 
indicador de desenvolvimento de um país, 
passou de 40/1000 para menos de 3/1000. 
Portugal passou de um país subdesenvol-
vido a desenvolvido. Passamos a ser mode-
lo para outros países (por exemplo, a nível 

de Cuidados de Saúde 
Primários). Com o SNS, a 
Saúde, como um privilé-
gio de quem pode pagar, 
acabou. O SNS trouxe 
uma rede nacional de 
promoção da saúde, pre-
venção da doença, seu 
tratamento e reabilita-
ção. Ou seja, temos uma 
rede de prevenção primá-
ria, secundária, terciária 
e quaternária. Estamos a 
iniciar a prevenção quin-
quenária. Saliente-se al-
guns exemplos de avan-
ços enormes: assistência 
à grávida, às crianças e 
jovens; planeamento fa-
miliar; seguimento de 
patologias, como seja a 
Diabetes Mellitus e a Hi-
pertensão Arterial; ras-
treio de neoplasias (colo 
uterino, mama e colo-
-retal); rede de urgência/
emergência. 
Não obstante, nos últi-
mos tês anos o SNS so-
freu uma degradação, 
ficou mais débil, como 
corrobora o seu pai, An-
tónio Arnaut. Segundo 
ele, o SNS é um imperati-
vo constitucional, ético e 

moral. Acrescento que a sua defesa o é tam-
bém. Nos seus 35 anos temos de lhe prestar 
homenagem e defendê-lo, pois é a “Liberté, 
Égalité, Fraternité” em ação! n
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O Dr. Orlando António Coelho 
Leitão (1931-2014) foi um dos 
fundadores da Neurologia 
portuguesa contemporânea 
e das suas subespecialidades. 
Foi Chefe de Serviço do 
Hospital de Santo António dos 
Capuchos, Diretor de Serviço do 
Hospital Egas Moniz, Professor 
Convidado da Faculdade 
de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa e 
muito mais. 
O Dr. Orlando Leitão foi um 
homem excecional. Ao longo 
de décadas dedicou-se a 
muitos doentes e suas famílias, 
marcando diversas gerações 
de estudantes e médicos, que 
tiveram o privilégio de lhe 
conhecer a sofisticação do 
conhecimento, a elegância do 
trabalho e a personalidade 
inquieta, tranquila, irónica e 
generosa. 
É indelével a marca do 
Dr. Orlando Leitão na 
Neurologia portuguesa e em 
muitos de nós. 

Lisboa, 31 de outubro de 2014 
Conselho	diretivo	do	Colégio	da	
Especialidade	de	Neurologia:	José	
Barros	(Presidente),	ana	Paula	
Breia,	Carla	Ferreira,	José	Silva	
rente,	José	do	Vale	Santos,	lívia	
diogo	Sousa,	Maria	José	rosas,	
Miguel	rodrigues,	teresa	Pinho	e	
Melo,	Vítor	tedim	Cruz	

orlando 
leitão
homenagem
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* Crónica publicada no Boletim do Centro 
Cultural do Alto Minho “Roda-pé Cultural”, 
n.º 31 de 16 de outubro de 2014.



JoRGe TAvAReS 
Médico	anestesista.	
Professor	jubilado	da	
Faculdade	de	Medicina	
da	Universidade	do	
Porto	

Pedro José Ruela Torres foi um dos primei-
ros médicos que em Portugal se dedicou 
em exclusivo ao exercício da anestesia. Em 
1948, estagiou durante 4 meses em Londres 
e iniciou um percurso de intensa atividade 
profissional e de participação no progresso 
da especialidade. Percurso esse que se desen-
volveu na criação dos Serviços de Anestesia 
do Hospital Geral de Santo António (em 1948) 
e do Hospital Escolar de S. João (em 1961), de 
que foi o primeiro diretor de ambos, no exer-
cício como anestesista em clínica privada, 
na participação na fundação da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia, no reconhe-
cimento da especialidade de Anestesiologia 
pela Ordem dos Médicos, na organização de 
planos de ensino do internato, na internacio-
nalização da formação contínua, na promo-
ção da carreira académica na Anestesiologia. 
Pedro Ruela Torres não integrou o primeiro 
grupo de anestesistas que em 1959 transi-
taram do Hospital Geral de Santo António, 
onde a Faculdade de Medicina do Porto tinha 
instalado o ensino clínico, para o novo Hos-
pital de S. João. O critério da escolha destes 
anestesistas foi o convite de professores de 
cirurgia, isto é, de cada diretor de serviço de 
cirurgia do novo Hospital, para integrar a sua 
equipa e anestesiar os seus doentes. Nesta já 
então ultrapassada conceção do papel dos 
anestesistas, o Hospital Escolar de S. João foi 
criado sem Serviço de Anestesia. Ruela Tor-
res foi convidado mais tarde pela direção do 
Hospital, não como médico de uma equipa 
cirúrgica, mas como médico do Hospital, com 
o objetivo de organizar o Serviço de Anes-
tesia (que veio a entrar em funcionamento 

em Dezembro de 1961) e con-
sequentemente, reformular a 
situação dos anestesistas. 
Pedro Ruela Torres foi o pri-
meiro diretor de um serviço 
clínico do Hospital Escolar que 
não era professor da Faculda-
de de Medicina do Porto. Em 
todo o episódio que antecedeu 
esta sua contratação revelou 
uma conduta que ele próprio 
considerava ter sido possível 
pelas suas condições pessoais 
e que caraterizou toda a sua 
vida hospitalar: a indepen-
dência em relação aos direto-
res dos serviços hospitalares 
de cirurgia. 
Pedro Ruela Torres foi um dos 
15 anestesistas, a esmagadora 
maioria dos quais de Lisboa, 
que subscreveram o requeri-
mento para o reconhecimento 
da especialidade pela Ordem 
dos Médicos. Este reconheci-
mento não foi fácil e obrigou 
a diversas diligências e inicia-
tivas, mas veio a ser concluído 
pelo Conselho Geral em 1955. 
Foram então estabelecidas 
as condições a que deveriam 
obedecer os candidatos que 

pretendessem ser admitidos de imediato no 
quadro de especialistas e foi criada a respeti-
va comissão de especialidade.
A Ordem dos Médicos foi criada em 1938, 
mas o exercício das especialidades apenas 
foi regulado em 1951, através de um decreto 
que estipulava que o título de especialista só 
podia ser usado pelos médicos inscritos no 
quadro respetivo, por si organizado. De acor-
do com a lei que a criou, qualquer médico 
continuava a poder fazer anestesias, só não 
podia usar o título de especialista.
Na entrevista que deu a Joana Mourão em 
2011 por ocasião do 50.º aniversário do Ser-
viço de Anestesiologia do Hospital de S. 
João, Pedro Ruela Torres referiu que o longo 
estágio que fez em Londres (4 meses eram 
então um longo estágio) se revestiu de con-
dições excecionais de treino e aprendizagem, 
em grande parte resultantes da carência de 
anestesistas, ainda mobilizados na sequên-
cia da Guerra Mundial (1939-45). O que lhe 
permitiu afirmar que “foi fácil e muito gra-
tificante contribuir para a realização de no-
vas técnicas cirúrgicas, com destaque para 
a cirurgia pediátrica, neurocirurgia, cirurgia 
cardio-toráxica, em microcirurgia em otorri-
nolaringologia e em cirurgia plástica, mercê 
dos novos anestésicos, dos relaxantes mus-
culares, da reabilitação da raquianestesia 
e bloqueios loco-regionais, dos métodos de 
hipotensão induzida, bem como de material 
muito diversificado que fui obrigado a adqui-
rir por não existir no nosso país”. Pedro Ruela 
Torres foi o anestesista das primeiras cirur-
gias cardíacas (comissurotomias mitrais) re-
alizadas a partir de Setembro de 1959 por An-
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Ruela Torres  
(1922-2014)

Pioneiro da 
anestesiologia 
em Portugal
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tónio Maria Tenreiro no Hospital Escolar de S. 
João, apesar de então ainda não ter nenhuma 
relação laboral com este.
Pedro Ruela Torres passou desde logo a ser o 
anestesista de muitos cirurgiões na sua ati-
vidade privada. Perante a descrição que fez 
desta situação, Joana Mourão comentou “o 
Dr. Ruela foi então o ‘anestesista do Porto’”, ao 
que o entrevistado retorquiu: “É possível que 
o reconhecimento, tanto por cirurgiões como 
por pacientes, dos benefícios desta nova es-
pecialidade e a publicação dos primeiros arti-
gos na imprensa médica tenham contribuído 
para a divulgação do meu nome…”.
O novo Hospital de S. João foi concebido em 
1933 como instrumento de progresso da Me-
dicina em Portugal, o que passava pelo acolhi-
mento da inovação. Pedro Ruela Torres, com a 
sua mentalidade aberta aos caminhos de pro-
gresso que a especialidade trilhava na Europa 
após a cessação da epidemia de poliomielite 
(1947-53), promoveu a criação da Unidade de 
Reanimação Respiratória. Esta Unidade ini-
ciou oficialmente a sua atividade em Maio de 
1962, integrada no Serviço de Anestesia, que 
passou a designar-se de Anestesia e Reani-
mação. A Reanimação Respiratória começara 
em Portugal em 1960, quando uma equipa 
médica dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra, orientada por Carlos Tenreiro, um 
anestesiologista que fizera a sua formação 
com Ruela Torres, manteve em ventilação 
mecânica uma doente do serviço de urgência 
com tétano pós-parto. 
Um amplo movimento dos médicos de todo 
o país levou à publicação do Relatório das 
Carreiras Médicas em 1961. Este documen-
to influenciou profundamente a legislação 
de 1968 que estruturou o funcionamento da 
Medicina em Portugal, no referente à criação 
de uma carreira dos médicos do Ministério e 
à instituição do internato médico. Esta legis-
lação foi um elemento prévio indispensável à 
criação do Serviço Nacional de Saúde. 
O Serviço de Anestesia e Reanimação que 
Ruela Torres dirigia começou logo a receber 
internos e a diplomar especialistas. Ruela 
Torres tomou a iniciativa de pôr em funcio-
namento um Conselho de Internato. Nele 
tinham assento os chefes de serviço, os moni-
tores dos internos e o representante destes. As 
atas das reuniões deste Conselho, bem como 
as das reuniões de internos, dão uma ideia da 
forma cordata e diplomática com que Pedro 
Ruela Torres geria as tensões que a presença 
de médicos internos de carreira criou dentro 
do serviço. Os especialistas, que trabalhavam 
no Hospital sem nenhum vínculo, sentiam-se 
ameaçados pelo grande número de internos 
que o serviço acolhia. Esta ameaça estendia-
-se ainda à concorrência no trabalho em regi-
me privado ou em outros Hospitais, estatais 
ou das misericórdias. Em contrapartida, os 
internos queixavam-se que os especialistas 
se mostravam muito pouco interessados em 
contribuir para a sua formação. 
O Serviço de Anestesia e Reanimação do Hos-
pital de S. João tornou-se um centro de refe-
rência na preparação de especialistas. Desde 

os primeiros exames finais em 1970 até 2014, 
o Serviço responsabilizou-se pela formação 
integral de 220 especialistas, dos quais 31 es-
panhóis. Em 1984, Ruela Torres e os chefes de 
serviço de então promoveram a elaboração 
de um documento que analisou a participa-
ção do serviço nos diversos níveis da educa-
ção médica. Nele ficou traçado um programa 
de internato baseado no que entretanto foi 
divulgado pela Academia Europeia de Anes-
tesiologia. Na sua sequência, foi estruturado 
e entrou de imediato em funcionamento um 
programa pioneiro de formação de internos, 
com indicação do nível de conhecimentos 
exigível para cada assunto e a quantificação 
dos desempenhos a adquirir bem como com 
a determinação da realização de reuniões se-
manais por ano de internato.
Em Junho de 1969, Pedro Ruela Torres, com a 
colaboração de médicos do Serviço, organi-
zou um Curso Internacional de Anestesia e 
Reanimação, a primeira reunião internacio-
nal de formação contínua realizada por um 
Serviço da especialidade em Portugal. Pos-
teriormente, estas reuniões passaram a ser 
Jornadas Internacionais. Pedro Ruela Torres 
considerava que só deveriam ser designadas 
como internacionais as reuniões que tives-
sem um corpo docente maioritariamente 
estrangeiro. A aplicação deste conceito e a 
presença de figuras de topo da Anestesia e 
Reanimação, sobretudo europeias, foram 
marcas distintivas destas reuniões. 
A sua atuação profissional mereceu-lhe a 
atribuição pelo Presidente da República da 
Comenda da Ordem de Mérito, pelo Ministé-
rio da Saúde da Medalha de Prata dos Servi-
ços Distintos, pela Câmara Municipal do Por-
to da Medalha de Honra da Cidade do Porto, 
Grau de Ouro, e pela Ordem dos Médicos da 
Medalha de Mérito de Serviços Relevantes, 
todas em 1985. Foi uma das 50 figuras (ou 
factos) da história do Hospital S. João esco-
lhidas para figurarem com um estandarte na 
exposição do seu cinquentenário que esteve 
patente nas ruas envolventes do Hospital 
(2008-9).
Pedro José Ruela Torres deixou a direção do 
serviço de Anestesia em Janeiro de 1987. A 
partir de então continuou a exercer, ain-
da durante bastantes anos, a sua atividade 
como anestesista privado, afastado do servi-
ço que dirigiu. Quando Joana Mourão o inter-
rogou sobre como via o futuro da Anestesio-
logia, respondeu: “Com alguma preocupação. 
Perante certas situações, revejo condições 
obtidas à custa de muita e persistente luta, e 
que infelizmente as gerações mais recentes 
parecem não terem sido capazes de manter. 
Mas tenho esperança que esta entrevista sir-
va para que tomem consciência do árduo tra-
balho desenvolvido pelos seus antecessores 
na prossecução de objetivos bem definidos e 
continuem a manter com firmeza uma pos-
tura que dignifique a Anestesiologia”.
A Revista da Sociedade Portuguesa de Anes-
tesiologia publicou, no início dos anos 90 do 
século passado, pequenas notas biográficas 
sobre os seus antigos presidentes. Por esta ra-

zão, mantive então uma conversa de muitas 
horas com Pedro José Ruela Torres. Conversa 
essa que se prolongou em várias ocasiões ao 
longo dos anos. Nessas oportunidades fui 
obtendo, a partir da sua memória e de docu-
mentos que conservava, notícia de muitas 
histórias da história da Anestesiologia e uma 
extensa informação sobre o seu papel como 
pioneiro e impulsionador da moderna Anes-
tesiologia em Portugal. 
Pude assim constatar o seu sentimento de 
ter contribuído de forma ativa para a imple-
mentação da especialidade em Portugal. To-
dos os que nas décadas de 40 e 50 do século 
passado se começaram a dedicar em exclusi-
vo à Anestesiologia tinham a noção de que 
estavam a optar por uma especialidade que 
era pouco mais do que nada, mas que deci-
diram transformar numa especialidade com-
pleta. O que significava a criação de serviços 
hospitalares autónomos, o reconhecimento 
da especialidade pela Ordem dos Médicos, 
a organização de uma sociedade científica, 
o reconhecimento da Anestesiologia como 
disciplina universitária. Todos estes objetivos 
foram atingidos rapidamente, com exceção 
do último, só concretizado depois da maior 
parte desses pioneiros se ter retirado. Pedro 
Ruela Torres afirmava com orgulho o facto 
da ascensão pela primeira vez a uma cátedra 
de Anestesiologia ter sido protagonizada por 
um colega que consigo fizera a preparação 
básica como interno e sempre trabalhara no 
seu serviço.  
Através desses múltiplos contactos, pude re-
forçar a minha admiração por um verdadeiro 
gentleman, de educação primorosa e ideias 
claras, que soube assumir com elegância as 
suas responsabilidades, mesmo em momen-
tos difíceis. 

Nota final: o aprofundamento de aspetos relaciona-
dos com a vida profissional de Pedro José Ruela Torres 
é possível pela consulta de alguns artigos publicados:

• Costa J. Memorial do Serviço. Revista Anestesia e 
Cuidados Intensivos 1988;1(0);35-41

• Tavares J. Presidentes da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia: Pedro Ruela Torres. Revista Socie-
dade Portuguesa de Anestesiologia 1992;4(1):75-76

• Tavares J. 50 anos de pioneirismo: Na Anestesia e 
nos Cuidados Peri-Anestésicos, na Medicina Inten-
siva e na Reanimação, na Emergência, na Analge-
sia do Trabalho de Parto, na Medicina da dor, na 
Qualidade e na Segurança, na Educação Médica, 
no Aperfeiçoamento Profissional. Serviço de Anes-
tesiologia do Hospital de S. João. Porto; 2011 (inclui 
a entrevista de Pedro Ruela Torres a Joana Mourão, 
várias vezes referida neste artigo) 

• Tavares J. História da Anestesiologia Portuguesa. 
2ª Edição. Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. 
Lisboa; 2013 

• Machado H, Pina MF, Tavares J. In Memoriam: Pe-
dro José Ruela Torres (1922-2014). Revista Socieda-
de Portuguesa Anestesiologia 2014;23(3):98-100

• Tavares J. Histórias da História da Anestesiologia 
Portuguesa: A Anestesiologia no Hospital S. João. 
Revista Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 
2014;23(4):127-134  n
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A Casa da Música voltou 
a ser palco do maior 
evento do ano da 

Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, a ceri-
mónia do Juramento de Hi-
pócrates, com mais de 500 
médicos recém-formados 
a respeitarem o texto con-
sagrado pela Declaração de 
Genebra e a colocarem a “A 
Saúde do Doente” como “pri-
meira preocupação”. 
A tarde de 30 de Novembro 
começou com uma excep-
cional actuação do Mário 
Laginha Trio, composto pelo 
conhecido pianista, por Ber-
nardo Moreira no contrabaixo 
e Alexandre Frazão na bate-
ria. O conjunto interpretou 
várias obras de Chopin adap-
tadas ao Jazz, que integram o 
disco Mongrel Chopin, edi-
tado em 2012, e duas compo-
sições originais de Laginha. 
Numa nota breve à audiên-
cia, o intérprete não deixou 
de felicitar os jovens médicos: 
“Estamos perante um plateia 
em que a maior parte vai tra-
balhar para salvar vidas de 
pessoas. Haverá poucas coi-
sas tão nobres como essa, por-
tanto para nós é uma honra 
imensa estar aqui presentes”. 
Após a abertura formal do 
evento, o presidente do Con-
selho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CR-
NOM) iniciou os discursos 
com uma referência à reporta-
gem publicada nesse mesmo 
dia pelo Jornal de Notícias 
sobre a emigração médica, 
com custos estimados de 71 
milhões para o país (ver pá-
gina 55). “É evidente que al-
guma coisa tem de ser feita, 

não podemos ter um dos maiores numerus clausus 
em Medicina na OCDE”, comentou Miguel Guima-
rães, considerando que as faculdades têm de “mu-
dar a sua política de financiamento” no sentido de 
esta não depender apenas da quantidade de alunos. 
“Quem trabalha num hospital escolar, assiste com 
frequência à presença de 8/10 alunos nas consultas. 
É um problema grave”, sublinhou. 
Perante os profissionais que se preparam para in-
gressar no Ano Comum, o dirigente reiterou a im-
portância de “alinhar as capacidades formativas 
das escolas médicas com as capacidades formativas 
das unidades de saúde”, garantindo dessa forma 

“os 
líderes de 
amanHã” 
na esteira 
de egas 
moniz
Mais de 500 jovens médicos 
cumpriram a tradição 
hipocrática no passado dia 30 
Novembro, em cerimónia na 
Casa da Música, no Porto. Num 
evento sublimado pela actuação 
de Mário Laginha, ouviram-se 
apelos a uma intervenção mais 
activa dos jovens médicos 
na sociedade civil e na arena 
política, invocando o exemplo 
do Prémio Nobel da Medicina 
português, Egas Moniz. Os 
médicos recém-formados 
mostraram esperança, apesar 
da sombra da emigração. 
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o acesso à especialidade 
para todos os candida-
tos. “Exercer medicina 
sem uma especialidade, 
nos dias que correm, é 
um desastre”, reforçou, 
lembrando ainda que “a 
Ordem dos Médicos tem 
a obrigação de garantir 
vagas para todos os médi-
cos na formação especia-
lizada” e que esta deve ser 
“uma exigência de todos 
os jovens médicos”. “É pre-
ferível que existam 95% de 
médicos com qualidade do 
que 100% com uma quali-
dade ‘mais ou menos’”.
Já sobre os concursos de 
acesso ao Serviço Na-
cional de Saúde, Miguel 
Guimarães denunciou a 
existência de procedimen-
tos fechados e contrata-
ções directas nominais ao 
mesmo tempo, em vários 
hospitais. Com ironia: “Se 
o senhor ministro não per-
cebe, devia tentar perceber 
porque é que os médicos 
não vão para as zonas ca-
renciadas”, concluiu.
Num apelo mais tarde re-
forçado pelo bastonário da 
OM, o presidente do CR-
NOM lembrou a impor-
tância de uma sociedade 
civil “forte” e “organizada” 
para o futuro do país. 

“Não podemos estar dependentes das decisões dos 
governos, sejam quais forem”, acentuou, conside-
rando que a massa crítica produzida em Portugal “é 
muito fraca na sua capacidade de intervenção”, es-
pecialmente na Saúde onde, lembrou, “as situações 
afectam a vida das pessoas”. “Temos de exigir mais 
ao poder político”, apelou. 
Miguel Guimarães deixou uma observação final 
relativa à sustentabilidade do SNS. Para o anfitrião 
da cerimónia de Juramento de Hipócrates no Porto, 
a tutela conseguiu “de forma inteligente” colocar o 
tema na agenda mediática, ao mesmo tempo que 
operou um “desinvestimento brutal” no serviço 
público. “É pena que estejamos sempre a falar de 
sustentabilidade em saúde, quando devíamos es-
tar a falar em qualidade. Porque é a qualidade que 
permite diminuir os custos de forma sustentada”, 
concluiu. Num último repto aos jovens médicos, o 
presidente do CRNOM instou-os a “serem líderes 
amanhã” e “a abraçar o projecto” de defesa da classe 
médica. 
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65% pOdem emiGrar
A demografia médica foi também tema central da 
intervenção do bastonário da Ordem dos Médicos. 
José Manuel Silva fez uma crítica concludente à 
vaga de emigração na classe, considerando que só 
“uma política efectiva para fixar médicos no interior 
do País pode evitar que Portugal se transforme na 
Ásia da Europa, a exportar cérebros para os países 
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mais desenvolvidos”. De resto, essa 
é a evidência que se retira de um 
inquérito aos médicos internos, ci-
tado pelo dirigente, no qual 65% 
dos jovens médicos considera a hi-
pótese de prosseguir carreira no es-
trangeiro. Nesta perspectiva ainda, 
o bastonário entende que o país está 
a evoluir para uma realidade “pa-
radoxal”, uma vez que “está a for-
mar milhares de médicos a mais” 
ao mesmo tempo que “continua a 
ter falta de médicos para tratar os 
doentes”.
José Manuel Silva aproveitou a opor-
tunidade para realçar a imagem pro-
jectada pelo SNS, lembrando que o 
sistema consegue “extraordinários 
indicadores de saúde” a um custo 
per capita “muito abaixo da média 
da OCDE”. “É para a defesa deste 
modelo que convoco todos os jo-
vens que hoje invocam o Juramento 
de Hipócrates, como cerimónia de 
iniciação profissional e de compro-
misso ético para a vida”, assinalou. 
Num segundo desafio, o líder da 
Ordem instou os mais de 500 mé-
dicos presentes a intervirem polí-
tica e socialmente no futuro do país, 
assumindo-se como “cidadãos de 
corpo inteiro”, “críticos e exigentes”. 
Citando o exemplo de Egas Moniz, 
que “além de médico e cientista bri-
lhante foi um distinto escritor e um 
buliçoso político”, e de Rodrigo de 
Castro, autor da obra “O Médico Po-
lítico” em 1612, José Manuel Silva 
defendeu a importância dos médi-
cos participarem, “sem qualquer 
contradição”, na vida política do 
país. “Não permitais que Portugal 
seja desleixadamente governado por 
pessoas muitíssimo menos compe-
tentes, menos íntegras e menos pre-
paradas do que vós”, acentuou. Para 
o bastonário, ter um papel mais ac-
tivo na sociedade significa também 
para os médicos a defesa do espírito 
público da sua actividade clínica. 
“Sem essa participação, não será 
possível maximizar a vossa mais 
nobre missão: defender o legítimo 
direito dos doentes a aceder a uma 
medicina qualificada e de acordo 

com o estado da arte”, assinalou.
Reforçando as críticas ao executivo já feitas por Mi-
guel Guimarães, o bastonário condenou a inevitabi-
lidade de algumas medidas: “Os cortes no financia-
mento do SNS, o aumento de impostos e a redução 
de salários”. De acordo com um inquérito efectuado 
pela Ordem em colaboração com o ISCTE, 80% dos 



No dia em que se re-
alizou o Juramento 
de Hipócrates no 
Porto, a emigração 
médica esteve em 
destaque num dos 
principais meios 
de comunicação 
social nacionais. 
Numa extensa re-
portagem, o Jornal 
de Notícias (JN) 

relatou números verdadeiramente impressionantes 
sobre esta matéria: mais de 200 médicos saíram de 
Portugal só em 2014 e mais de 900 solicitaram à Or-
dem um certificado para o mesmo efeito. De acordo 
com um inquérito realizado aos internos de especiali-
dade de todo o país, 60% destes colocam a possibili-
dade de emigrar. Esta tendência dramática na classe 
médica resultará, a prazo, num prejuízo de dezenas 
de milhões de euros para o Estado português, o que 
provoca a indignação da Ordem dos Médicos. “São 
profissionais que estão a ser exportados e aprovei-
tados pelos outros países, a custo zero”, sublinhou o 
presidente do Conselho Regional do Norte, Miguel 
Guimarães, em declarações ao JN.

médicos consideram que os cortes 
já aplicados no financiamento do 
sistema público comprometeram 
a qualidade e acessibilidade dos 
doentes. A alternativa, para José 
Manuel Silva, passa pela “aposta 
na qualidade, na transparência, no 
mérito e na prevenção das doenças 
crónicas, que consomem 80% do 
orçamento da Saúde”. 

OptimismO, apesar de 
tudO
Apesar das notas de pessimismo 
nos discursos, as opiniões reco-
lhidas no final da cerimónia fo-
ram maioritariamente optimis-
tas. Ana Rita Teles confessou ter 
“boas perspectivas” depois de uma 
Prova Nacional de Seriação bem 
conseguida, ainda que se mostre 
preocupada com a desvalorização 
crescente do trabalho médico: 
“Não ser recompensada ou valo-
rizada pelo trabalho desenvolvido 
parece-me complicado”. A jovem 
médica formada na FMUP não 
descarta a possibilidade de emi-
grar, uma vez que “a Europa é um 
espaço pequeno” e “é cada vez 
mais fácil ir para fora”. 
Também André Figueiredo, colega 
de faculdade, confessa fazer parte 
dos 65% de jovens médicos que 
ponderam trabalhar fora do país. 
O médico concordou com as “pa-
lavras fortes” e “muito precisas” 
dos responsáveis da Ordem dos 
Médicos e só lamentou a ausência 

de Paulo Macedo: “É pena que o nosso ministro da 
Saúde não esteja aqui para ouvir, porque, de facto, 
há muita coisa a mudar”. “Ainda assim, temos de 
olhar com confiança para este início de carreira”, re-
matou. Para Carlos Macedo, do ICBAS, o Juramento 
representou “o culminar de seis anos de esforço” ao 
mesmo tempo que anuncia “uma enorme respon-
sabilidade para o próximo ano”. “Há sempre algum 
receio, mas ao esmo tempo há muita ambição por-
que quero atingir os meus objectivos”, acrescentou, 
reconhecendo ainda não ter tomado a decisão sobre 
a escolha de especialidade: “Será o que o futuro 
reservar”. 
Para Catarina Machado, o futuro próximo “é todo 
um mundo em aberto”. Com “expectativas eleva-
das”, a mestre da FMUP recorda que “após seis anos 
de trabalho intenso”, existe um futuro largo pela 
frente “para podermos aplicar aquilo que aprende-
mos da melhor forma possível”. “Não fiquei receosa 
com o que ouvi, porque com pessoas competentes à 
frente, e nós próprios como parte da Ordem, temos 
hipótese de melhorar as coisas. Acho que há sempre 
esperança”. n

ex-presidente 
da fnam, 
pilar vicente, 
recordada

A memória de Pilar 
Vicente, antiga presidente 
da Federação Nacional dos 
Médicos (FNAM), falecida 
a 28 de Novembro, foi 
recordada com emoção 
nesta cerimónia do 
Juramento de Hipócrates. 
O presidente do CRNOM 
considerou que a dirigente 
sindical “deu e lutou muito 
pela defesa do SNS, pela 
carreira médica e por 
todos os médicos”. “Presto-
lhe aqui esta sentida 
homenagem”, reforçou 
Miguel Guimarães. 
O bastonário José Manuel 
Silva sublinhou que a 
líder da FNAM “merece 
a recordação” de toda a 
classe médica, devido à 
sua dedicação à causa 
profissional, mas também 
aos doentes como 
principais beneficiários 
do SNS.
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No Aud i tór io 
Vita, no centro 
da cidade de 

Braga, perto de 100 mes-
tres em Medicina pela 
Universidade do Minho 
cumpriram o Juramento 
de Hipócrates, naquela 
que foi a segunda cerimó-
nia de Juramento, no caso 
promovida pela SRNOM 
e pelo Distrito Médico 
bracarense. O evento teve 
início com a actuação do 
Quarteto Divertimento, 
um conjunto de cordas 
constituído por elemen-
tos da Orquestra Sinfó-
nica do Porto. 
Após o momento musi-
cal, as primeiras palavras 
dirigidas aos jovens cole-
gas pertenceram a Ana-
bela Correia, presidente 
do Conselho Distrital de 
Braga, felicitando aque-
les que cumpriram o 
seu percurso académico 
“com árduo e persistente 
esforço”. Esperançada em 
que “alimentem a mesma 
vontade e determinação”, 
fez um apelo à resiliência 
dos novos profissionais 
agora acolhidos pela Or-
dem: “Vão ouvir dizer 
que o exercício da Me-

dicina está difícil, mas eu dir-vos-ei que sempre 
houve dificuldades e que o valor intrínseco de cada 
um se revela quando os desafios são maiores”. 
Anabela Correia vincou a importância dos jovens 
recuperarem “a memória e as raízes” num período 
“de aridez de valores e causas”. Os 35 anos do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS), nessa perspectiva, 
“constituíram um percurso esforçado, de ética pes-
soal, profissional e social que importa reforçar” para 
que, acrescentou, seja possível “ter um posiciona-
mento útil e inteligente face aos problemas actuais”. 
Reforçando esta ideia, a presidente do Distrito Mé-
dico considerou “fundamental conhecer a história 
para compreender os factos”, bem como para “evitar 
incorrer nos mesmos erros que foram cometidos”. 
No final, a dirigente e anfitriã do evento recomen-
dou a leitura da obra do Professor Constantino 
Sakellarides, “Da Alma a Harry”, onde os jovens po-
dem obter uma “reflexão contextualizada de como 
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estamos actualmente e, 
sobretudo, para onde 
querermos ir”. 

expeCtatiVas em 
risCO
Numa intervenção mar-
cadamente mais política, 
o presidente do Conse-
lho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
aproveitou a iminente 
divulgação do mapa de 
vagas para o internato 
médico para insistir na 
necessidade de reduzir 
o numerus clausus nos 
cursos de Medicina e, 
dessa forma, “aproximar 
em definitivo a formação 
pré e pós-graduada” e 
“melhorar a ponte entre 
a Academia e a Enfer-
maria”. Lembrando que 
os sucessivos Governos 
dilataram os cursos de 
Medicina, “criando ex-
pectativas nos jovens 
portugueses e nas res-
pectivas famílias”, ape-
sar de todos os avisos em 
sinal contrário, Miguel 
Guimarães deixou um 
recado ao poder político: 
“Cabe agora ao Governo 
a responsabilidade e 
obrigação de apresentar 
soluções e proporcionar aos jovens médicos a for-
mação especializada a que têm direito, recorrendo, 
se necessário, a protocolos para a realização de in-
ternatos médicos fora do país”.
Num olhar global sobre a saúde e, em particular, 
pelo SNS, o dirigente considerou que o seu “patri-
mónio genético nunca esteve tão em risco”, devido 
aos cortes orçamentais já realizados, aos retrocessos 
na relação médico-doente e “ao superior interesse 
de obter números para colorir favoravelmente as 
manchetes dos jornais”. Nesse sentido, o presidente 
do CRNOM considera urgente “romper com a visão 
de curto prazo” na Saúde e, sobretudo, com o dogma 
da “sustentabilidade a qualquer custo”. “A Saúde ne-
cessita de uma nova agenda que seja mobilizadora 
de uma política diferente”, sustentou o dirigente da 
Ordem dos Médicos, lembrando o papel que cabe 
aos médicos nesta matéria: “Não podemos esperar 
por milagres. É nossa responsabilidade manter viva 

inVocar a 
memória e 
regressar às 
raízes
Depois da estreia no ano 
passado, Braga voltou a acolher 
a cerimónia do Juramento 
de Hipócrates, desta vez no 
Auditório Vita. Mais de 90 jovens 
médicos cumpriram a simbólica 
tradição que antecede a entrada 
na profissão, numa cerimónia 
onde Anabela Correia, presidente 
do Distrito Médico, lembrou 
a importância de recuperar a 
memória como orientação para 
o futuro. Miguel Guimarães e 
José Manuel Silva lamentaram 
o autismo do Governo ao 
aumentar sucessivamente o 
numerus clausus das escolas 
médicas. 
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a defesa da Medicina em que 
acreditámos quando decidimos 
ser médicos e hoje este compro-
misso é também de todos vós”.
No final, Miguel Guimarães 
aproveitou para felicitar os co-
legas que agora iniciam o seu 
percurso profissional e apelou à 
sua participação na defesa dos 
doentes e da Medicina. “São vo-
cês, os jovens médicos, a massa 
crítica essencial que tem per-
mitido a evolução da medicina 
e de todo o sistema de saúde 
português para patamares de 
elevada qualidade. Acredito e 
tenho esperança no futuro dos 
jovens médicos”. 
O bastonário, por sua vez, re-
petiu o apelo lançado na ceri-
mónia da Casa da Música, no  
Porto, para uma maior inter-
venção política por parte dos 
jovens médicos e, preferen-
cialmente, através da Ordem 
que os representa. “Às vezes é 
preciso estar do lado de cá para 
perceber a verdadeira dimen-
são dos problemas e dos múl-
tiplos condicionamentos que 
obstaculizam a que o caminho 
seja o desejado”, ressalvou. 
Procurando esclarecer as polé-
micas relativas às vagas do in-

ternato médico, José Manuel Silva reafirmou que “a 
Ordem não quer a existência de médicos indiferen-
ciados”. No entanto, lembrou, “há um limite formal 
e factual daquilo que é a capacidade da formação 
pós-graduada” e esta tem sido sucessivamente con-
dicionada pelo “emagrecimento do serviço público, 
com perda de capacidades formativas”. “Isto é um 
caminho que não é da nossa responsabilidade”, sa-
lientou. A saída passaria pela redução do número 

de alunos nas escolas médicas, mas José Manuel 
Silva não se mostrou optimista sobre essa matéria: 
“Infelizmente ainda não conseguimos convencer o 
poder político a tomar decisões de médio e longo 
prazo. O poder político vê o país em ciclos eleitorais 
de quatro em quatro anos, não se preocupa com o 
que vem para lá disso. Determinar hoje numerus 
clausus é estar a tomar uma decisão que só tem 
consequências 11 anos depois”. 
Insistindo na participação dos jovens na vida insti-
tucional da Ordem, José Manuel Silva deixou uma 
garantia no discurso de encerramento: “Conhe-
cendo o vosso trabalhoso percurso, sinto que está 
garantido o futuro da Medicina portuguesa”. 

Caras feliZes
Apesar do cenário traçado pelos responsáveis da 
Ordem, os novos membros da classe médica trans-
mitiam felicidade estampada no rosto após seis anos 
de trabalho intenso. “Muito satisfeito”, Carlos Veiga 
reconheceu “algum pessimismo no ar”, mas mos-
trou-se esperançado quanto ao futuro: “Acho que é 
preciso pensamento positivo e pensar que existem 
possibilidades em aberto para conseguir ficar em 
Portugal, sabendo que não é fácil. Ainda dá para 
ter boas perspectivas”. Também Edna Pinto não 
escondeu a “felicidade muito grande” que lhe ia na 
alma depois de ter “chegado ao fim de uma etapa 
importante”. Apesar do “sentimento um pouco am-
bivalente” e tendo em conta as dificuldades que se 
adivinham no futuro imediato, a jovem formada 
na Escola de Ciências da Saúde da Universidade 
do Minho considera que há ilações positivas a tirar 
deste Juramento. “Como o senhor bastonário falou, 
acho que se todos cumprirmos com o nosso papel 
e seguirmos o mesmo caminho, chegaremos a um 
bom resultado final”, sublinhou o único de todos 
os entrevistados a admitir já uma perspectiva de 
escolha para a especialidade, no caso a Oncologia. 
A colega Helena Veloso confessou o nervosismo 
ao receber a cédula profissional: “Foi mais emo-
tivo do que estava à espera. Fiquei com as mãos 
frias”, assumiu com um sorriso indisfarçável. Tal 
como os seus companheiros de academia, a jovem 
médica reconhece as indicações “menos positivas” 
dos discursos, mas encontra “motivos para estar 
optimista”. “Os dirigentes passaram a sua mensa-
gem, mas ao mesmo tempo assumiram que se trata 
de momento de festa. Fomos chamados à atenção, 
uma vez que acabamos de chegar à profissão, para 
também darmos o nosso contributo no sentido de 
melhorar algumas coisas”, observou a jovem que 
“gosta de muitas coisas” e que assume que “qual-
quer pessoa tem de ponderar a possibilidade de 
emigrar”. O mesmo sublinhou o colega João Louro, 
reconhecendo que o “contexto imprevisível do país” 
implica que “todos os estudantes de medicina te-
nham de considerar a hipótese de ir para fora”. Para 
o médico, o Juramento representou “o culminar de 
um percurso muito duro e intenso”, que “valeu a 
pena”. Importante, na sua opinião, é que “o futuro 
corresponda a este esforço”. n

Notícias58

São vocês, os 
jovens médicos, 
a massa crítica 
essencial que 
tem permitido 
a evolução da 
medicina e de 
todo o sistema de 
saúde português 
para patamares 
de elevada 
qualidade.
MIGUEL GUIMARÃES
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Histórias 
cantadas, 
magia e 
PalHaçadas 
em mais 
Uma Festa 
de natal da 
srnom
A 6 de dezembro, estendeu-se 
a passadeira vermelha para 
acolher mais de mil crianças 
que não quiseram faltar a mais 
uma Festa de Natal da SRNOM. 
Em homenagem à época, não 
faltaram a magia, os palhaços, 
a música, muitas prendas e 
sorrisos rasgados.
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Uns a correr, outros 
a saltar. Uns mais 
tímidos, outros a 

medo. Fosse como fosse, 
foram cerca de 1100 as 
crianças que atravessa-
ram a passadeira verme-
lha ocupada por palhaços 
malabaristas e foliões tra-
palhões. Com olhos curio-
sos e a expectativa típica 
dos mais pequenos, foram 
compondo o Centro de 
Cultura e Congressos, que 
a 6 de dezembro recebeu a 
Festa de Natal da SRNOM.
Neste que foi um dos 
anos mais concorridos do 
evento, o programa en-
treteve miúdos e graúdos 
durante cerca de uma hora 
de espetáculo. Os palha-
ços fizeram rir até doer a 
barriga e levaram os mais 
pequenos ao palco, num 
aquecimento para as his-
tórias cantadas dos “Es-
tupendo Inuendo”. Com 
comédia, música e moral 
à mistura, houve ratos in-
teligentes, porcos porqui-
nhos e até galinhas que 
prenderam a atenção até 
chegar a vitória... e termi-
nar a história.
Mas foi o mágico que so-
nhava ser primeiro-mi-
nistro quem fez as delícias 
dos mais novos. E porque 
“com o Zé no poder, o 
dinheiro vai crescer”, em 
tempo de crise José Le-
mos fez aparecer moedas 
e multiplicou notas. Uma 
tentativa de captar novos 
eleitores que deixou Sofia 
e Afonso, entre as outras 
centenas de meninos, de 
queixo caído.

um Natal 
aNteCipadO  
“JuNtO dOs 
COleGas”
Afonso tem nove anos e já 
não é a primeira vez que 
ruma à SRNOM em troca 

de um lanchinho, uma prenda (há uma para todas 
as crianças, adequada à idade de cada uma) e um 
tempo bem passado. “Não conheço aqui muitos me-
ninos da minha idade, mas gosto de tudo”, garante.  
“Principalmente do espetáculo”.

Sofia tem oito anos e veio com a mãe, Madalena 
Faria. Encantada com a magia – e com a prenda – já 
é experiente nestas andanças. Madalena acredita 
que “vale a pena” voltar todos os anos, “pelo con-
vívio, pelo espírito de Natal antecipado”, que sabe 
tão bem.
Maria do Céu Castro também não prescinde de 
levar os filhos a uma festa que diz ser “fantástica”. 
“É sempre um gosto vir à Ordem, que é um espaço 
lindo, principalmente nesta altura. Os miúdos co-
nhecem outros miúdos e divertem-se imenso”, diz. 
Mafalda não discorda. Com o desenrasque dos 12 
anos, não tem dúvidas: “Gosto muito de vir! É di-
vertido, é giro e venho fazer uma coisa diferente. 
Ah, também gostei imenso da prenda”, conta.
Carla Araújo tem uma bebé que ainda gosta de colo, 
mas que nem por isso é nova nestas andanças. Trá-
-la para lhe proporcionar “uma experiência de Na-
tal” mas também para aproveitar para comemorar 
a época “juntos dos colegas”. “É uma oportunidade 
excelente para confraternizar com outros colegas e 
os filhos deles, o que é nem sempre é fácil no dia-
-a-dia”, diz.
Do espetáculo, só diz maravilhas: “Foi óptimo e 
cativou muito bem a atenção deles”, garante. Uma 
maravilha para a organização, que começou em 
setembro a preparar a festa, de modo a não deixar 
nada ao acaso. Da decoração ao programa de festas, 
não é trabalho fácil, mas garantem ser “gratificante”. 
Com o ambiente ainda ao rubro e já ao som dos 
dj’s – que fazem a festa até ser hora de almoço – 
Luna Clara ainda aproveitou para experimentar as 
pinturas faciais. Com uma nova expressão felina, 
o sorriso na cara mostra aquilo que nos assegura: 
“Sim, volto para o ano! Vale a pena”.

sOlidariedade
E se o Natal é tempo de 
animação, também é 
época de solidariedade. 
A convite da SRNOM, 
também os meninos 
do Centro de Acolhi-
mento Campo Lindo, 
uma “instituição vizi-
nha”, voltaram a mar-
car presença na festa, 
à semelhança do que 
tem vindo a acontecer 
em anos anteriores. 
“Há sempre este amá-
vel convite por parte da 
Ordem, que tem sido 
excelente com os nos-
sos meninos”, sublinha 
Adelaide Alvarenga. 
“Tem sido muito impor-
tante para eles e temos 
mesmo de agradecer 
esta colaboração”. n

expectativas 
superadas
Este ano, a festa teve de ser 
dividida em três sessões, 
devido ao elevado número 
de crianças inscritas. Em 
cada sessão (10h, 14h30, 
17h30), o espaço pareceu 
pequeno para a quanti-
dade de médicos, familia-
res e crianças que enche-
ram o anfiteatro. Com uma 
média habitual de 900 
crianças, as 1100 deste ano 
superaram todas as expec-
tativas da organização.
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Foi um sucesso a primeira 
Festa de Natal de Viana do 
Castelo.  Na sede do Distrito 
Médico estiveram mais de 
50 crianças, com direito a 
muitos presentes e muitas 
gargalhadas arrancadas 
pelo palhaço Puré. As 
reacções não podiam ter 
sido mais positivas. 

FESta	dE	Natal	
EM	ViaNa	do	
CaStElo

o natal 
HaVia de 
Vir a Viana
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A sede da Ordem dos Mé-
dicos em Viana do Cas-
telo viveu uma tarde má-

gica, a 13 de Dezembro, com a 
primeira festa de Natal realizada 
por aquele Distrito Médico. Cerca 
de 50 crianças, acompanhadas 
pelas respectivas famílias, res-
ponderam ao convite e deram cor 
e luz à iniciativa. 
Desdobrada em dois grupos, a 
comemoração respeitou o imagi-
nário da quadra e teve no palhaço 
Puré um autêntico mestre-de-ce-
rimónias, com truques de ilusio-
nismo, acrobacias, malabarismos 
e… muitos balões em formas me-
nos ortodoxas. Como não podia 
deixar de ser, não faltaram os pre-
sentes oferecidos pelo homem de 
barbas branquinhas. 
No final da festa, todos – dos 
mais pequenos aos mais velhos 
– se mostraram agradados com 
a estreia natalícia no Alto Minho. 
Carina Faria acompanhou a filha 
de três anos e considerou uma 
“iniciativa positiva” a ideia de des-
centralizar as comemorações rea-
lizadas a Norte. “Foi a primeira 
vez que vim, nunca tinha estado 
na do Porto, mas achei muito en-
graçado e as crianças adoraram. 
Notou-se isso claramente”, afir-
mou. A pequena Cristiana, parca 
em palavras, enquanto brincava com a sua espada 
cor-de-rosa confirmava a versão da mãe. 
A cirurgiã Sandra Ferreira acompanhou os elogios e 
lembrou que a festa aproxima os miúdos e os graú-
dos. “Os adultos têm a oportunidade de conviver 
fora do ambiente de trabalho, o que é muito agra-
dável. Os filhos divertem-se e interagem imenso”, 
comentou a médica, que era uma habitué das festas 
de Natal no Porto, mas prefere o ambiente “mais 
caseirinho e familiar” de Viana do Castelo. Luna, a 
filha, estava mais entretida com mala que recebeu 
do Pai Natal, mas lá comentou a razão de ter sido 
presenteada: “Recebi porque me portei bem”. 
Com família completa na festa, entre filha e netas, 
a avó Natália Nina considerou que estas iniciativas 
“são de louvar” e admitiu ter gostado de ver o Dis-
trito Médico assumir este projecto: “Já tínhamos 
médicos em número suficiente que justificasse esta 
opção, por isso penso que foi uma excelente ideia”. 
Luana Nina, de apenas quatro anos, estava feliz da 
vida com as ofertas, gostou da festa e sobretudo da 
prestação do Puré: “Ele foi para cima da bicicleta e 
quase que caía”. n 



CORPO CLÍNICO

Após as três primeiras 
emissões, o Corpo Clí-
nico prosseguiu no dia 6 

de Outubro com a presença do 
bastonário da Ordem dos Médi-
cos para discutir a ‘Inovação em 
Saúde’. José Manuel Silva estabe-
leceu uma divisão clara entre a 
introdução de um novo medica-
mento no mercado e a “verdadeira 
inovação”, entendida como “uma 
nova classe de fármacos que vêm 
proporcionar aos doentes efeitos 
terapêuticos que não existiam”. A 
polémica recente com a comparti-
cipação da terapêutica inovadora 
para a Hepatite, defendeu o diri-
gente, é um exemplo de que algo 
vai mal na abordagem que é feita 
em Portugal sobre esta matéria. 
Para José Manuel Silva é impor-
tante perceber-se se, apesar do 
preço elevado da medicação, “o 
benefício que traz às pessoas e à 
comunidade não é bem maior”, 
sendo que, no caso particular dos 
doentes hepáticos “evita-se que 
o doente avance para cirrose, 
para cancro ou para transplante”, 
cujos tratamentos são “caríssi-
mos” e resultam em desperdício 
de recursos. 
A avaliação custo-benefício, na 
opinião do bastonário, deve ser 
feita pelo Infarmed. Se a autori-
dade do medicamento “não tem 
competências para assumir esse 
papel, que lhe sejam atribuídos os 
meios e os recursos” para o fazer, 
defendeu José Manuel Silva, dis-
cordando claramente da criação 
de novos organismos neste âm-

bito e que se aproximem do modelo do NICE (Na-
tional Institute for Health and Care Excellence), no 
Reino Unido. “O NICE tem decisões publicadas que 
podemos utilizar e replicar no nosso pequeno país”, 
defendeu José Manuel Silva, encarando com natura-
lidade a possibilidade de, à semelhança daquele or-
ganismo, ser debatida a introdução de medicamen-
tos e dispositivos médicos em função dos anos de 
sobrevida ganhos com qualidade: “É uma discussão 
que a sociedade deve ter de forma transparente”. 
Além da entrevista ao bastonário da Ordem dos 
Médicos, a primeira parte deste quarto episódio in-
cluiu uma reflexão sobre a obesidade, um problema 
de saúde pública cada vez mais grave no país e que, 
nos últimos quatro anos, conduziu 1462 doentes ao 
tratamento cirúrgico no Centro Hospitalar de São 

Programa da RTP 2 
em parceria com a 
SRNOM

No âmbito da iniciativa “Presente e 
Futuro nos 35 Anos do SNS”, a Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) apoiou a produção 
do programa “Corpo Clínico”. Ao 
longo de 13 episódios, este magazine 
emitido na RTP 2 reflectiu um 
conjunto de abordagens terapêuticas 
realizadas por unidades de saúde 
do Norte do país e debateu alguns 
dos temas politicamente mais 
relevantes do sector.
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aceda aos vídeos 
dos PRoGRaMas 
JÁ eMITIdos

nos 35 anos 
do SNS
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João. John Preto, coordenador daquela 
unidade de tratamento cirúrgico, esclare-
ceu as principais características deste tipo 
de procedimento de última linha. 
Na quinta emissão, a 13 de Outubro, a 
retinopatia diabética foi a patologia abor-
dada pelos convidados, entre os quais se 
incluiu odirector do serviço de oftalmolo-
gia do Hospital de Braga, Fernando Vaz, 
e a directora do serviço de endocrinolo-
gia da mesma unidade, Olinda Marques. 
Considerada uma doença “traiçoeira” 
pelo oftalmologista, uma vez que não 
apesenta sintomas no seu estadio inicial, 
tem um grau de morbilidade elevado e 
exige uma atitude preventiva por parte 
dos doentes com diabetes. O tratamento 
cirúrgico, apresentado nesta emissão 
pelo Hospital de Braga, apresenta já re-
sultados muito favoráveis e, de acordo 
com Fernando Vaz, “estabiliza a o doente 
durante alguns anos”. 
Na segunda parte do programa falou-se 
de Acto Médico, em entrevista realizada 
à dirigente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
Dalila Veiga. Sobre esta matéria, a jovem 
anestesiologista recordou a “enorme fa-
lha” que constitui a ausência de um en-
quadramento jurídico para a profissão 
médica lembrando que, apesar dos me-
lhores resultados em Saúde decorrerem 
do trabalho em ambiente multidiscipli-
nar, é necessário “respeitar as respectivas 
autonomias e competências técnicas dos 
diferentes profissionais”. 
O transplante hepático foi o tema de 
abertura do sexto programa de “Corpo 
Clínico”, emitido a 20 de Outubro. Com 
enfoque no trabalho desenvolvido nesta 
matéria pelo Hospital de Santo António – 
Centro Hospitalar do Porto, a reportagem 

recolheu testemunhos de doentes transplantados 
e esclareceu a forma como os doentes são referen-
ciados para transplante e como todo o processo 
se desenvolve, com o depoimento de Jorge Daniel, 
director daquela unidade. 
A formação médica esteve em discussão na parte 
política do magazine, com entrevista conjunta a 
André Luís e Rui Capucho, dirigentes do CRNOM. 
Com o papel da Ordem dos Médicos em matéria 
de formação pós-graduada como pano de fundo, 
os convidados contestarem a ausência de planea-
mento central a longo prazo na questão do numerus 
clausus em Medicina, considerando uma “nave-
gação à vista” a ideia de abrir vagas nas universi-
dades sem atender às necessidades do país nesta 
matéria. Rui Capucho sublinhou que a Ordem “não 

“Se o Infarmed 
não tem 
competências 
[para a avaliação 
custo-benefício], 
que lhe sejam 
atribuídos os 
meios e os 
recursos”
José Manuel Silva

[É necessário] 
“respeitar as 
respectivas 
autonomias e 
competências 
técnicas dos 
diferentes 
profissionais”
Dalila Veiga 

“Não é possível 
que um serviço de 
cirurgia ministre a 
mesma formação 
a 20 internos ou a 
cinco”
Rui Capucho
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“Muitos serviços vão-se 
desenvolvendo sem olhar 
para as necessidades dos 
doentes e para a oferta 
noutros hospitais”
Fernando Araújo
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pode permitir a abertura de lugares no 
internato sem fazer o seu controlo de 
qualidade” e lembrou que “não é possí-
vel que um serviço de cirurgia ministre 
a mesma formação a 20 internos ou a 
cinco”. André Luís contestou, por sua 
vez, o argumento de formar profissio-
nais em excesso “para se recrutar os me-
lhores”. “Não é por haver profissionais 
médicos a mais que temos ganhos em 
saúde, bem pelo contrário”, argumentou. 
Na sétima edição, transmitida a 27 de 
Outubro, o “Corpo Clínico” deslocou-se 
a Viana do Castelo e ao serviço de ci-
rurgia geral da Unidade Local de Saúde 
(ULS) para acompanhar o tratamento 
hospitalar de feridos crónicos. Estes cui-
dados são prestados, sobretudo, a doen-
tes com úlceras e feridas pós-cirúrgicas 
e chegam a cerca de 7500 doentes da 
região abrangida pela ULS Alto Minho. 
Alberto Midões, director de serviço, ex-
plicou as especificidades deste tipo de 
intervenção e descreveu as várias etapas 
que o doente tem de ultrapassar. 
No Llado B deste “Corpo Clínico”, o an-
tigo presidente da Entidade Reguladora 
da Saúde, Álvaro Almeida, e a dirigente 
do CRNOM Lurdes Gandra discutiram 
as implicações que a transposição da di-
rectiva europeia dos cuidados transfron-
teiriços poderá ter no sistema de saúde 
português. Para Álvaro Almeida, a pos-
sibilidade de doentes nacionais poderem 
obter tratamento no estrangeiro por falta 
de resposta interna é positiva em teo-
ria, mas no plano prático não vê grandes 
vantagens: “Somos um país muito afas-

tado do centro da Europa e isso é um facto inul-
trapassável”. Já Lurdes Gandra considerou que há 
“um longo caminho a percorrer” pelas instituições 
nacionais para que a directiva possa atrair doentes 
estrangeiros, nomeadamente na publicação de indi-
cadores e dados relativos aos tratamentos. 
A 7 de Novembro falou-se de cancro da próstata no 
oitavo programa, uma doença que regista quatro 
mil novos casos todos os anos em Portugal e que é a 
segunda causa de morte por doença oncológica nos 
homens. Avelino Fraga, director do serviço de Uro-
logia do Hospital de Santo António, explicou a ori-
gem e evolução da doença, que é “própria do enve-
lhecimento” e decorre de uma mutação na glândula 
prostática. Com enfoque na atitude preventiva, o 
especialista alertou para a necessidade dos homens 
com mais de 45 anos fazerem uma vigilância anual 
junto do seu Urologista, particularmente se forem 
de raça negra ou tiverem qualquer tipo de antece-
dente familiar. 
As redes de referenciação foram o tema político es-
colhido para este episódio do magazine. Fernando 
Araújo, director do serviço de Imuno-Hemoterapia 
do Centro Hospitalar de São João (CHSJ), contestou 

o facto de, em mais de 40 especialidades médicas 
reconhecidas em Portugal, apenas metade ter uma 
rede de referenciação definida e muitas destas es-
tarem definidas há uma década. “O que acontece 
é que muitos serviços vão-se desenvolvendo sem 
olhar para as necessidades dos doentes e para a 
oferta que existe noutros hospitais próximos”, co-
mentou o antigo presidente da ARS Norte. Para An-
tónio Araújo, é fundamental que estas redes sejam 
criadas, uma vez que “em medicina, a experiência 
de tratar doentes está ligada à qualidade”, e elas de-
vem respeitar “um equilíbrio entre a acessibilidade 
e a qualidade”. 
A nona edição do “Corpo Clínico” centrou-se, a 
nível clínico, na unidade de queimados do Hos-
pital da Prelada e na multidisciplinariedade que 
a equipa chefiada por Manuel Maia promove na 
prestação dos cuidados. No âmbito político, Manuel 
Pizarro foi a personalidade entrevistada para a se-
gunda parte do programa, reflectindo um conjunto 
de preocupações que vão marcar o futuro próximo 
da Medicina e da Saúde. Para o antigo secretário 
de Estado, a realidade actual “deve motivar uma 
atitude diferente quanto à promoção de saúde” e a 
uma estratégia que envolva vários agentes sociais 
como as autarquias, as universidades, as escolas e o 
tecido económico”. 
No 10.º programa, o Parkinson foi a patologia abor-
dada em reportagem, com um conjunto de doentes 
e profissionais do Hospital de São João a testemu-
nharem a vivência desta doença que afecta de forma 
irreversível o sistema motor. Sem prevenção conhe-
cida, a estratégia terapêutica, de acordo com Rui 
Vaz, chefe de serviço de Neurocirurgia, passa por 
controlar os sintomas e garantir qualidade de vida 
ao paciente. 
O presidente da Sociedade Portuguesa de Gestão 
de Saúde, Miguel Sousa Neves, foi o convidado da 
segunda parte da emissão, para comentar a evolu-
ção do sector privado e convencionado de Saúde em 
Portugal. O oftalmologista, que em Portugal sempre 
exerceu em regime privado, defendeu a importância 
da livre iniciativa no sector como área “complemen-
tar” a um serviço público forte e considerou que, 
além das grandes unidades hospitalares, haverá 
lugar para os pequenos consultórios adaptados a 
nichos de mercados. 
De volta à oncologia, o 11.º programa centrou-se no 
trabalho desenvolvido pelo IPATIMUP no âmbito 
da investigação do cancro da tiroide. Manuel So-
brinho Simões, coordenador daquele que é já um 
dos mais reputados centros de estudo oncológicos a 
nível internacional, testemunhou algumas das mais 
recentes evoluções no acompanhamento daquela 
patologia maligna, que afecta entre três a cinco em 
cada 100 mil mulheres em Portugal. Na segunda 
parte do programa, António Ferreira comentou o 
financiamento da Saúde em Portugal, reforçando 
as críticas que vem dirigindo à falta de equidade 
na distribuição de verbas entre as várias regiões 
do País e à ausência de uma verdadeira reforma do 
Serviço Nacional de Saúde. 
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[A realidade 
actual] “deve 
motivar uma 
atitude diferente 
quanto à 
promoção de 
saúde”
Manuel Pizarro

“Defendo o SNS 
baseado nos 
impostos, mas 
defendo que 
esse dinheiro 
seja colocado 
em serviços 
concorrentes”
António Ferreira 

“Os médicos 
emigram 
por falta de 
condições de 
trabalho e 
pela constante 
desqualificação 
pública”
Miguel Guimarães

Para o presidente do Conselho de Administra-
ção do CHSJ o modelo em vigor é de “meias-
-tintas”, uma vez que tanto o sector público, 
como os sectores privado e social têm um fi-
nanciamento que “depende directa e indirec-
tamente do Estado”. “Defendo o SNS baseado 
nos impostos, mas defendo que esse dinheiro 
seja colocado em serviços que concorrem en-
tre si”, acrescentou o António Ferreira. 
A Diabetes, um dos maiores problemas de 
Saúde Pública em Portugal, foi motivo de re-
portagem no 12.º programa do “Corpo Clí-
nico”. Com enfoque no acompanhamento que 
o Centro de Saúde de Bragança presta ao do-
ente diabético, a directora da unidade, Sílvia 
Costa, enunciou os principais cuidados que os 
portadores da patologia devem ter e quais os 
hábitos que a população deve interiorizar para 
prevenir o aparecimento da Diabetes, que 
afecta mais de 11% da população portuguesa. 
No segundo momento do programa, a diri-
gente do Conselho Disciplinar do Norte da 
Ordem dos Médicos, Fátima Carvalho, distin-
guiu os conceitos de erro e negligência médica 
e reflectiu sobre a exigência que hoje se coloca 
ao profissional em função do escrutínio dos 
doentes e da atenção mediática. A este pro-
pósito, a especialista recordou que “há um 
esforço cada vez maior por parte das insti-
tuições e dos médicos para tornarem estes 
processos mais transparentes, perceber o que 
correu mal no circuito do doente e evitar que 
o erro volte a acontecer”. 
O “Corpo Clínico” chegou ao fim com o 13.º 
programa, emitido a 8 de Dezembro. Na pri-
meira parte falou-se de demência, com enfo-
que no seu fortíssimo impacto para os doentes 

e respectivos cuidadores. Foi analisado o trabalho 
realizado pelo serviço de Neurologia do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, através 
do depoimento de um conjunto de médicos e pro-
fissionais de saúde liderados por Mário Rui Silva. O 
responsável recordou que, tal como no Parkinson, o 
Alzheimer e as restantes patologias demenciais não 
têm cura nem prevenção possível, pelo que resta 
apostar na detecção precoce e nos mecanismos de 
controlo dos sintomas. 
O presidente do CRNOM encerrou esta série de 
programas com uma reflexão sobre a emigração 
médica, uma tendência crescente que, de acordo 
com o seu testemunho, se baseia no sentimento 
de “falta de condições para exercer no país”. Para 
Miguel Guimarães, não se trata apenas de condi-
ções remuneratórias, mas também de “condições de 
trabalho” e da “constante desqualificação pública a 
que os médicos estão submetidos”. Sobre esta ma-
téria, o dirigente lembrou que cerca de 60% dos 
médicos que estão a fazer a especialidade mostram 
intenções de emigrar e considerou “lamentável” in-
vestir em “jovens bem preparados, com grandes co-
nhecimentos para depois os convidar a emigrar”. n



O presidente do Con-
selho Regional do 
Norte da Ordem 
dos Médicos foi o 

anfitrião de uma homenagem 
simples a Albino Aroso, pro-
movida pelos seus familiares e 
amigos mais próximos e que teve 
como prato-forte a apresenta-
ção da obra “Albino Aroso – um 
homem à frente do seu tempo”. 
Para Miguel Guimarães, falar 
deste médico nortenho é recor-
dar o “contributo inestimável 
para a evolução da Medicina 
portuguesa e para a evolução da 
Saúde em Portugal” que prestou 
e a sua responsabilidade directa 
no “salto a nível internacional” 
que alguns dos indicadores de 
Saúde deram em Portugal após 
a criação do SNS. “Esta homena-
gem não é só justa, como é uma 
excelente oportunidade para nos 

indicar o caminho que devemos seguir”, prosseguiu 
o dirigente. 
Nesta cerimónia, promovida pela organização Hos-
pital do Futuro, estiveram presentes várias per-
sonalidades que conviveram com Albino Aroso, 
entre elas a antiga Ministra da Saúde Ana Jorge. 
A médica pediatra recordou as diferentes etapas 
da carreira em que contactou com Albino Aroso, 

Um “líder”, um homem de 
afectos, capaz de “arrastar 
as pessoas” para projectos 
que marcaram a evolução 
da Saúde em Portugal. 
Albino Aroso, o “pai” do 
planeamento familiar 
foi recordado na Secção Re-
gional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), no 
dia 4 de Novembro, numa 
cerimónia intimista 
que serviu também para 
apresentar o livro «Albino 
Aroso – um homem à 
frente do seu tempo». 

aPrESENtaÇão	
dE	liVro	“Albino 
Aroso - um homem 
à frente do seu 
tempo”
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Homenagem 
ao “Pai” do 
Planeamento 
Familiar em 
PortUgal
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salientando a “competência” e 
o “reconhecimento interpares” 
que lhe permitiu reunir um 
conjunto de profissionais, “in-
dependentemente das opções 
políticas”, para executarem o 
programa de saúde materno-
-infantil. “Fiz questão de vir 
prestar a minha homenagem 
a uma pessoa que foi impor-
tante para todos nós, que é 
uma marca de referência e que 
vai ficar na memória de todos. 
Espero que possamos trans-
mitir às gerações mais novas o 
valor de Albino Aroso”, acres-
centou Ana Jorge. 

uma lOCOmOtiVa
A representar a família do ho-
menageado, Ana Aroso con-
firmou a sua vocação de líder 
ao recordar a “genica”, a “boa 
disposição” e a forma como 
“conseguia ser locomotiva e 
arrastar toda a gente para as 
ideias avançadas que tinha”, 
não apenas em contexto pro-
fissional, mas igualmente fa-
miliar. Para a filha, que seguiu 
as pisadas do pai na Medicina 
e na especialidade de Gine-
cologia/Obstetrícia, Albino 
Aroso teve a capacidade de 
“mudar a opinião pública em 
muitas das coisas importantes 

que se viveram no nosso país” e de “formar equipas 
em diversos sectores relevantes na Saúde”. “Deixou 
uma imagem muito importante: a afectividade e o 
entusiasmo com que lidava com todas as pessoas”, 
concluiu. 
A obra apresentada na SRNOM é um reconheci-
mento ao contributo que Albino Aroso prestou à 
Saúde Pública em Portugal, especialmente no domí-
nio do planeamento familiar. Nela estão incluídos 
testemunhos de Paulo Macedo, ministro da Saúde, 
Manuel Ferreira Teixeira, secretário de Estado da 
Saúde, Eurico Castro Alves, presidente do Infar-
med, Francisco George, Diretor-geral da Saúde, José 
Manuel Silva, Bastonário da Ordem dos Médicos, e 
Germano Couto, Bastonário da Ordem dos Enfer-
meiros. n
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«Esta homenagem 
não é só justa, como 
é uma excelente 
oportunidade 
para nos indicar 
o caminho que 
devemos seguir»
miguel Gumarães
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A discussão sobre 
o Decreto-lei do 
Internato Médico 

marcou a abertura dos 
trabalhos no Plenário 
dos Conselhos Regionais 
da Ordem dos Médicos 
(OM). Na intervenção 
inicial, José Manuel Silva 
antecipou o resultado das 
negociações com a ACSS, 
assegurando desde logo 
que a OM “mantém todas 
as funções em matéria 
de regulação das idonei-
dades e capacidades for-
mativas”. As principais 
alterações que vão cons-
tar do documento – que 
aguarda publicação em 
Diário da República – 
incluem a criação de um 
novo exame de acesso, 
mais próximo do modelo 
do ‘National Board’; a co-

locação de uma nota mínima de acesso à especia-
lidade, fixada em 45% e a obtenção de autonomia 
clínica no final do Ano Comum – cuja continuidade 
fica também assegurada. 
José Manuel Silva explicou que estas medidas pre-
tendem “introduzir um filtro de qualidade” na pro-
fissão e que esse objectivo cumpre “uma obriga-
ção ética da Ordem”. “Saudamos que tenha havido 
consenso em torno desta iniciativa”, acrescentou o 

Ordem assegura 
competências 
na nova lei do 
Internato

Plenário  
dos Conselhos 
Regionais na 
SRNOM

Foi a grande novidade do 
último Plenário dos Conse-
lhos Regionais, realizado 
no Porto, a 6 de Novembro: 
a Ordem dos Médicos vai 
manter as funções de regu-
lação e supervisão do inter-
nato médico, na legislação 
que se prepara para sair. O 
bastonário mostrou-se sa-
tisfeito com o compromisso 
estabelecido pelo Ministério 
da Saúde, mas houve opi-
niões divergentes sobre a 
matéria. 
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bastonário, demonstrando 
a satisfação pela solução de 
compromisso encontrado 
com a organização delegada 
do Ministério da Saúde. 
Carlos Cortes, presidente 
do Conselho Regional do 
Centro (CRC), ressalvou “a 
reviravolta” que representou 
este acordo entre a OM e o 
Governo relativamente ao 
internato médico. Isto por-
que, recordou o dirigente, 
a proposta final resulta de 
uma alteração profunda re-
lativamente ao documento 
anterior, que na prática re-
tirava competências de su-

pervisão dos internatos à Ordem. Carlos Cortes 
acentuou também “o esforço de transparência” que 
a OM irá fazer ao “publicar todas as idoneidades e 
capacidades no portal” – o mapa, entretanto já foi 
publicado e está disponível na área referente aos 
Colégios de Especialidade na página www.orde-
mdosmedicos.pt. Também o presidente do Conse-
lho Regional do Norte (CRN) considerou a inflexão 

do Ministério um facto “extraordinariamente po-
sitivo”. “Relembro que foi a primeira proposta da 
Ordem a ser aceite pelo actual Governo”, enfatizou 
Miguel Guimarães. Já o presidente do Conselho 
Regional do Sul (CRS), Jaime Mendes, fez notar a 
sua discordância relativamente à imposição de uma 
nota mínima, opinião em que seria secundado por 
diversos elementos do Plenário. 
A relação entre capacidades formativas no internato 
e o número de alunos nas escolas médicas foi o tema 
que, naturalmente, se seguiu na discussão. O bas-
tonário falou de um “desequilíbrio insanável” neste 
ratio e prometeu “continuar a trabalhar para que 
se reduza o numerus clausus”. Já o presidente do 
CRN lembrou que se “faz o possível para aumentar 
o número de vagas”, no entanto há um limite que se 
for ultrapassado “irá por em causa a qualidade da 
formação”, exemplificado com o caso de um colega 
que contava com nove internos a assistir a uma con-
sulta. “A solução tem de aparecer, porque a evolução 
da Medicina não permite existirem médicos sem 
especialidade”, assinalou. 
O segundo ponto de discussão centrou-se nas rela-
ções entre a OM e a tutela. A voz mais crítica nesta 
matéria foi a de Jaime Mendes que, não obstante 
aceitar que “só em casos extremos” deve haver corte 
de relações interinstitucional, assinalou que a Or-
dem não pode ficar satisfeita só porque houve ce-
dências no decreto-lei do internato. O presidente do 
CRS lembrou, a esse propósito, a importância que 
as conferências de imprensa realizadas de Norte a 
Sul com apresentação das falhas no SNS tiveram 
para um reposicionamento da tutela, nomeada-
mente na chamada ‘lei da rolha’.
Carlos Cortes reagiu à intervenção do colega do 
CRS, considerando que “não existe ambiente de sa-
tisfação” na OM, mas sim de “grande insatisfação”, 
e lembrou que o recuo na ‘lei da rolha’ se deveu 
também à própria pressão da opinião pública, cla-
ramente favorável às posições da OM. 
O Plenário acabou por não ter um carácter deli-
berativo, uma vez que os elementos presentes não 
atingiram o quorum estatutariamente definido para 
o efeito. Nesse sentido, José Manuel Silva agendou 
nova reunião magna para o dia 21 de Maio, em 
Coimbra, apelando no final à presença do maior 
número de membros possível. n
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nova lei do internato
José Manuel Silva 
explicou que estas 
medidas pretendem 
“introduzir um filtro 
de qualidade” na 
profissão
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Entre 27 e 29 de Outu-
bro, decorreu na SR-
NOM mais uma edição 

do mostrEM, o fórum promo-
vido pelo Conselho Nacional 
do Médico Interno (CNMI) para 
apresentação das especialidades 
reconhecidas pela Ordem dos 
Médicos (OM) aos jovens médi-
cos que vão concorrer à forma-
ção específica em 2015. 
Na cerimónia de apresentação 
do evento, a secretária do Conse-
lho Regional do Norte (CRN) da 
OM, Lurdes Gandra, sublinhou 
a importância que este encontro 
tem na clarificação da escolha da 
especialidade. “É um contributo 
para os jovens que vão iniciar as 
respectivas carreiras profissio-
nais. Através deste intercâmbio 
podem conhecer as particula-
ridades das diversas especiali-
dades médicas, o seu conteúdo 
técnico e a organização das insti-
tuições”, explicitou. 
A dirigente recordou aos mais de 
300 novos colegas presentes no 
auditório o papel que a OM tem 
assumido na defesa da formação 
médica especializada, particu-
larmente numa altura em que se 
encontra em discussão o novo 
decreto-lei que irá regulamen-
tar o internato. Lurdes Gandra 
considerou que a Ordem “man-
teve uma posição firme” nas ne-
gociações com o Ministério da 
Saúde e agiu “no interesse de 
uma formação de qualidade, re-
conhecida internacionalmente”. 
“Quero deixar uma palavra de 
incentivo a todo o Conselho Na-
cional do Médico Interno, pelo 
conteúdo e organização deste 

evento e no papel importante que tem na formação 
dos jovens médicos”, acrescentou no final a secretá-
ria do CRN. 
Após uma resumida apresentação do CNMI, o co-
ordenador nacional deste órgão consultivo assina-
lou o trabalho que tem sido feito em articulação 
com o Conselho Nacional Executivo da OM e o 
próprio bastonário na revisão do decreto-lei do in-
ternato. “Creio que o documento final não vai alte-
rar substancialmente as condições de acesso e vai 
possibilitar a resolução de alguns problemas, como 
a existência do Concurso B”, comentou Roberto 
Pinto, não deixando no entanto de lamentar os con-
cursos de acesso “cada vez mais problemáticos e 
difíceis”. O responsável pelo CNMI apelou, no fim, 
à participação dos novos colegas no acto eleitoral 
que se irá realizar em Março de 2015. n

Na edição 2014 
do mostrEM, os 
jovens médicos 
ouviram palavras 
de encorajamento 
e confiança por 
parte da Ordem dos 
Médicos. Lurdes 
Gandra salientou 
a importância 
para os internos 
deste projecto de 
apresentação das 
Especialidades e 
vincou a “posição 
firme” que a 
OM manteve na 
negociação do 
decreto-lei sobre o 
internato.
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Os “Avanços Terapêu-
ticos na Hepatite C” 
estiveram em discus-
são, a 11 de outubro, 
nas XVII Jornadas 
Regionais Pat ient 
Care. Miguel Guima-
rães, presidente do 
CRNOM, foi o mode-
rador e começou por 
agradecer a realização 
deste tipo de eventos 
no Norte e apresen-
tar o palestrante, Rui 
Tato Marinho. “Uma 
figura fácil de apre-
sentar, com estatuto 

de figura pública e um importantíssimo papel na 
área científica”, afirmou, “e um dos grandes de-
fensores do acesso às melhores terapêuticas e aos 
melhores tratamentos”.
Sem demoras, Rui Tato Marinho foi direto ao as-
sunto, que “ama” e domina: “Quando falamos de 

Hepatite C falamos de uma coisa 
chamada cirrose, de uma coisa cha-
mada cancro, falamos em morte”, 
explicou. “A doença hepática está 
no top ten da mortalidade em Por-
tugal”. Mas também é importante 
falar de cura, sublinhou. Apesar de 
tudo, “a Hepatite C é a única infeção 
crónica vírica curável”.
No entanto, também a tendência 
para o fígado cirrótico é cada vez 
maior e “a tendência é para con-
tinuar a aumentar”. “Há 20 anos 
atrás a percentagem de pessoas 
com Hepatite C que tinham cirrose 
era de 20%, hoje é de 40%”. Entre 
as principais causas, em Portugal 
está o álcool e a nível mundial está 
a hepatite B e a nova pandemia: a 
obesidade”.

“NãO se trata de Curar 
pessOas em fim de Vida”
O problema adensa-se quando se 
acrescenta o facto de estas pessoas 
terem “muita probabilidade de vir 
a desenvolver um tumor maligno”, 
o hepatoma, com uma das mais ele-
vadas taxas de mortalidade. E es-
tamos a falar de “gente jovem”. “A 
média de idades dos meus doen-
tes com Hepatite C é de 52 anos”, 
afirmou, “não se trata de curar pes-
soas em fim de vida”. “Destes 250 
doentes, 40% têm cirrose”, ou seja, 
“daqui a cinco, dez anos, mais de 
metade vai ter cancro”.
O tratamento e a cura da Hepatite 
C tornam-se por isso essenciais, na 

medida em que reduz – e muito – a hipótese de 
cancro nestes doentes. “Não podemos estar mais 
quatro ou cinco anos à espera de tratar estes por-
tugueses”, alertou Rui Tato Marinho. A questão é 
que “cinco mil portugueses [os que necessitam de 
tratamento urgente] com uma média de idades de 
50 anos com cirrose, é muito”.
“Morrerão em Portugal à volta de mil pessoas por 
ano com Hepatite C. Seja muito ou pouco, há pes-
soas muito jovens a morrer da doença e esta é uma 
morte evitável”, sublinhou. “Há pelo menos cinco 
laboratórios na Europa a criar medicamentos para 
a Hepatite C. Recentemente apareceu um, que con-
siste num simples comprimido por dia, mas que 
é extremamente caro. Seis meses de tratamento 
podem custar 100 mil euros”. O dinheiro que o 
tratamento envolve também faz da Hepatite C um 
“hot topic”. Mas seja qual for o custo, “é urgente 
fazer alguma coisa”. “A Hepatite C, ou a doença 
do fígado, se somarmos tudo, é a sétima ou oitava 
causa de morte em Portugal, sétima na Europa”. “Se 
não fizermos nada o problema só vai continuar a 
crescer”, rematou. n

Jornadas Regionais PC
A melhor prática clínica para o médico atual
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“Cerca de 
cem mil 
portugueses 
têm Hepatite 
C” e “não 
podemos 
estar mais 
quatro ou 
cinco anos à 
espera  de os 
tratar”

A 11 de outubro, Rui Tato Marinho 
deu voz à conferência “Avanços 
Terapêuticos na Hepatite C”, em 
mais umas Jornadas Regionais 
Patient Care.
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dEBatE
Inovação Clínica.
Custos e Benefícios?

A 20 de outubro, o debate “Inovação Clínica 
– Custos e Benefícios?” levou um painel de re-
putados oradores ao Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM. A estimular a discussão 
estiveram António Ferreira, administrador 
do São João, e Mário Mingo, médico e depu-
tado do Partido Popular espanhol.

“se não HoUVer 
qUem PagUe, não 
Há inoVação”

Um tema que deu muito que falar e reuniu no Cen-
tro de Cultura e Congressos da Secção Regional 
Norte da Ordem dos Médicos um painel de repu-
tados oradores da área da Saúde e o seu presidente, 
Miguel Guimarães, como moderador. 
Victor Herdeiro, conselheiro para a Cooperação da 
APEGSaúde, entidade responsável pela organização 
do evento, foi quem fez as honras e respondeu à pri-
meira pergunta: “Quando hoje falamos de inovação, 
falamos de custos. Se não houver quem pague, a 
inovação sai prejudicada”, afirmou.
A inovação terapêutica está maioritariamente 
a cargo da indústria farmacêutica e, por isso, “as 
empresas intervenientes neste processo têm como 
um dos seus objetivos gerar lucro”, referiu António 
Ferreira, presidente do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar de São João (CHSJ). “Para 
falarmos de inovação precisamos de falar de tudo 
o que está relacionado com o negócio da inovação”, 
acrescentou.

“a iNOVaçãO NãO preteNde respONder 
às questões que a mediCiNa COlOCa”
Chega-se assim à primeira conclusão do debate, 
na opinião do administrador: “A inovação não pre-
tende responder às questões que a Medicina coloca 
e os seus objetivos são completamente divergentes 
dos interesses reais da população”. Regendo-se por 
uma lógica de mercado, com a procura do lucro, 
a indústria farmacêutica “vive num modelo eco-
nómico” que, segundo o médico, “precisa de ser 
eticamente refletido”, começando pelo conceito de 

“preço justo”. “Há produtos inovadores no 
mercado com margens de seis mil, sete mil 
por cento de lucro”, destacou. 
O problema é que o preço dos medicamentos 
é calculado tendo por base não “a remunera-
ção devida” das empresas, mas os “ganhos da 
sociedade com a introdução de determinado 
produto” e, na opinião do convidado, “isto é 
um atentado à dignidade humana e à activi-
dade económica legítima”. “Não se trata de 
‘demonizar’ a indústria, mas de perceber a 
realidade deste portentado. Há legitimidade 

por parte das empresas, mas também há legitimi-
dade da sociedade em se defender do mais selvático 
capitalismo”, concluiu António Ferreira.
Mário Mingo, presidente da Comissão de Saúde 
e Serviços Sociais do Congresso Espanhol, con-
cordou com o administrador do CHSJ: “Queremos 
pagar um preço justo”, afirmou. Afinal, a indústria 
farmacêutica “é extraordinariamente necessária 
para todos nós” e “precisamos dela para mudar a 
nossa vida”. O deputado foi até mais longe: “Não há 
nenhuma indústria que faça tão bem e que tenha 
tão má imagem”, destacou.

“Os luCrOs da iNdústria sãO uma 
VerGONHa”
Artur Osório, presidente da Associação Portuguesa 
de Hospitalização Privada (APHP), não perdoou: 
“Se a indústria farmacêutica tem má fama, foi ela 
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“Inovamos quando queremos? Ou quando pode-
mos? Quem deverá pagar a inovação? Há inovação 
que o não é? A partilha de risco pode ser uma so-
lução?” – estas foram apenas algumas das questões 
colocadas em cima da mesa a 20 de outubro, du-
rante um debate promovido pela APEGSaúde que 
expôs custos e benefícios da inovação clínica para 
médicos, pacientes e indústria. 



que são inacessíveis porque 
representam custos incom-
portáveis”, explicou António 
Ferreira. 
A Medicina baseada na evi-
dência obrigou, na pers-
pectiva do responsável do 
CHSJ, a indústria a perceber 
“que é preciso investigação 
clínica para sustentar a co-
mercialização”. No entanto, 
os resultados são muitas 
vezes “submetidos parcial-
mente” e “a informação ne-
gativa não é toda do conhe-
cimento geral”. “E eu quero 
o melhor medicamento com 
base na análise de todos os 
dados, não só dos publica-
dos”, observou.

“quaNtO e COmO se 
está a Gastar?”
Para além disso, acrescen-
tou, são muitos os “ensaios 
que não se replicam imedia-
tamente no mundo real” e 
é urgente “mudar de para-
digma”. “Temos de começar 
a financiar inovação que 
gere produtos e soluções 
patenteáveis e comercializá-

veis” e parar de “financiar interesses intelectuais”, 
sublinhou António Ferreira.
Paula Simão, diretora clínica da ULS Matosinhos, 
vê estas questões segundo quatro perspectivas: 
como médica, como doente, como gestora e como 
cidadã. Como doente, obviamente quer ter “acesso 
aos melhores e mais recentes tratamentos”; como 
gestora, custa-lhe admitir a “angústia” que sente 
por ser “tão complicado” responder aos pedidos 
de “acesso à última terapêutica ou à última tec-
nologia”. Já como cidadã, e consequentemente 
contribuinte, impõe-se outra questão: “Quanto 
e como se está a gastar?”. Segundo Vítor Correia 
da Silva, diretor clínico do Hospital CUF Porto, 
esta é uma preocupação cada vez mais evidente 
entre os pacientes. “Hoje em dia temos um paciente 
mais exigente, que procura o melhor profissional, 
o melhor tratamento e o melhor conforto”, afirma. 
Artur Osório subscreveu: “O doente é cada vez mais 
culto e chega ao consultório mais bem informado”. 
Talvez por isso se viva “uma revolução na Medi-
cina”, que por sua vez é “mais personalizada”, “mais 
ligada ao doente”. Mário Mingo, por sua vez, acha 
que não é, ainda, suficiente. Na sua opinião, há, 
também, que “apostar nas medidas preventivas”. 
“Ensinamos os nossos concidadãos, desde jovens, 
a cuidar da sua saúde?”, questionou. “E porque não 
começarem a conhecer a sua carga genética? Devem 
saber o que pode acarretar. Não parece perfeita-
mente lógico?”. n
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que a criou. Tem de mudar o seu 
paradigma, para aquilo que é 
uma sociedade mais solidária”. 
Sollari Allegro também reiterou: 
“Os lucros da indústria são uma 
vergonha e isto só tem uma so-
lução – países com negociações 
sérias para tornar isto economi-
camente sustentável”.
“Precisamos da indústr ia, 
não haverá desenvolvimento 

sem ela”, considerou Franklin Ramos, presidente 
do Conselho de Administração da ULS Alto Minho. 
No entanto, já que “não vai partilhar os lucros com 
as instituições de saúde, podia partilhar o risco”.
Noutro sentido, “a inovação que não é inovação” 
também é um problema para a inovação que o é de 
facto. “Temos de saber distinguir a inovação que não 
serve para nada – e que é mera propaganda cientí-
fica – da inovação extraordinariamente importante; 
e ainda das autênticas revoluções terapêuticas mas 

a	sustentabilidade		
do	SNS
“Passamos a vida a discutir a sustentabili-
dade do Serviço Nacional de Saúde”, afir-
mou Miguel Guimarães, presidente da SR-
NOM. A realidade é que o investimento no 
SNS “representa apenas 5% do PIB”, o que 
quer dizer que é “uma das percentagens 
mais baixas” da Europa e que “temos os 
doentes mais baratos da União Europeia”, 
sublinhou. É, por isso, urgente “reforçar o 
orçamento para o SNS”, porque com esta 
percentagem “não vamos a lado nenhum”, 
reforçou Sollari Allegro. Mário Mingo foi 
mais longe: “Os cidadãos, que são cada vez 
mais exigentes, é que deviam decidir o que 
querem investir na Saúde”, afirmou. Certo 
é que os “actuais orçamentos da Saúde não 
são exequíveis, não é possível tratar do-
entes com estes preços”, reforçou Franklin 
Ramos.

a	inovação		
nas	escolas	médicas
As escolas médicas, que representam 
o futuro da Medicina nacional, também 
estiveram representadas, através dos pre-
sidentes das respectivas associações de 
estudantes, que intervieram activamente 
no debate. Catarina Pereira, presidente do 
Núcleo de Estudantes de Medicina da Uni-
versidade do Minho, garantiu que “na rea-
lidade da Universidade do Minho, a investi-
gação e a inovação são muito valorizadas”. 
Já Sarah Oliveira, presidente da Direção da 
AE-ICBAS, diz que são ensinados, muitas 
vezes, “a optar sempre pelos métodos mais 
baratos”. 
Maria Amélia Ferreira, actual diretora da 
Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto, não estava em representação oficial 
da instituição, mas fez questão de destacar 
o quão a inovação é “algo absolutamente 
importante”, assim como “pôr os jovens a 
questionar, a sair da zona de conforto dos 
power-points e dos livros”. “É importante 
perceber que estamos a formar médicos 
para resolver problemas que ainda não 
existem, com métodos que ainda não são 
usados e para lidar com um sistema econó-
mico em mudança”, realçou.
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As “terapias farma-
cológicas inovado-
ras” continuam a 
ser tema de debate. 

Com o enfoque na “liberdade 
e acessibilidade a tratamen-
tos de qualidade”, foram mais 
uma vez tema de conversa 
no II Congresso Nacional de 
Prevenção Oncológica e dos 
Direitos dos Doentes, a 22 de 
novembro.
“Este tema começa por levan-
tar problemas éticos, antes 
de todos os outros”, começou 
Maria do Céu Machado, mo-
deradora do painel. Principal-
mente porque “a terapêutica 
inovadora, que deve distin-
guir-se da terapêutica nova, é 
geralmente cara”, afirmou.

“NOVO Ou 
OriGiNal NãO é 
NeCessariameNte 
iNOVadOr”

António Araújo concordou e 
chamou a atenção para a pro-

blemática do “novo” versus “inovador”. “Novo ou 
original não é necessariamente inovador”, disse. 
“Inovar em saúde implica uma melhoria concreta 
da saúde das populações e não se refere só a medi-
camentos mas a um conceito global de procedimen-
tos”, o que nem sempre vai de encontro ao conceito 
económico de inovação.
Enquanto “o médico quer dar ao doente os melho-
res cuidados possíveis”, “o produtor quer, essencial-
mente, lucro”. Por isso, “a política de inovação tem 
de reger-se por várias regras, como ser focalizada no 
cidadão (e trazer-lhe valor acrescentado) e basear-se 
em princípios de qualidade”. 

A 22 de novembro, 
segundo dia do II 
Congresso Nacional 
de Prevenção Oncoló-
gica e dos Direitos dos 
Doentes, discutiram-se 
novas terapias far-
macológicas. António 
Araújo representou os 
médicos num painel 
que reuniu ainda 
pontos de vista polí-
ticos e farmacêuticos 
sobre o tema.

Terapias 
Farmacológicas 
Inovadoras: Uma 
“matéria” onde são 
precisos, acima de tudo, 
“princípios”

	ii	CoNGrESSo	
NaCioNal	dE	
PrEVENÇão	
oNColóGiCa	E	
doS	dirEitoS	doS	
doENtES
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o	ponto	de	vista	
do	doente
A Justa Oliveira cabia-lhe 
expor o ponto de vista do 
doente. Empresária de su-
cesso, teve conhecimento 
do seu primeiro caso onco-
lógico há cerca de três anos, 
e desde então já experi-
mentou a rádio e a quimio-
terapia. A partilhar a própria 
experiência, contou que “foi 
muito importante ter acom-
panhamento da tecnologia 
durante o tratamento” e 
que “todas estas questões 
foram muito importantes” 
na forma como conduziu o 
processo. “O bem mais pre-
cioso que temos é a nossa 
saúde e eu não a entrego ao 
médico, eu é que trato dela”, 
afirmou. “Vou à internet e 
vejo o que se passa, que 
novas tecnologias há, no-
vas formas de tratar... para 
depois debater com o meu 
médico”, diz. Lembra ainda 
que “cada caso é um caso e 
cada doente é um doente”, 
mas ressalva, em jeito de 
conselho, que “a confiança 
é um elemento fulcral no 
doente e na forma como 
ele lida com a doença” e é 
muito importante não par-
tir, nesta luta, já a sentir-se 
derrotado.

Não se pode deixar a Me-
dicina transformar-se em 
“marketing científico”, 
alertou o médico. Há que 
garantir que a inovação 
assegura um “aumento da 
qualidade e da quantidade 
de vida para os doentes”.

A representar a indústria farmacêutica, João Paulo 
Cruz adoptou uma postura mais institucional. Sal-
vaguardando a atividade do grupo que ali estava a 
representar, sublinhou que “as farmacêuticas que-
rerão sempre assegurar o melhor tratamento aos 
doentes” e que “a inovação terapêutica deve estar 
disponível a quem dela mais necessita”. 
Perante a problemática do lucro e dos custos ele-
vados associados a novos medicamentos e novas 
terapêuticas, destacou ainda o facto de esta ser 
uma atividade que implica “incerteza de resulta-
dos”, provocando consequentemente “incerteza de 
financiamento”.

“a Oferta da melHOr terapêutiCa NãO 
deVe ser CONdiCiONada pOr qualquer 
raZãO”
Manuel Pizarro, médico, mas que se encontrava a 
representar o ponto de vista político sobre o tema, 
não esqueceu a questão dos resultados de ensaios. 
Sem pretender a “diabolização da inovação farma-
cológica, que é um bem da sociedade”, afirmou não 
ser “menos verdade que os resultados são influen-
ciados pela perspetiva económica”. 
“Publicam-se muito mais os resultados positivos 
do que os resultados negativos”, afirmou. O que 
culmina, muitas vezes, em milhares de euros gastos 
em medicamentos que podem não fazer, de facto, a 
diferença para o doente. “A vida humana não é pos-
sível mensurar, mas vale a pena gastar milhões por 
mais dois ou três dias de vida?”, questionou.
O vereador da Câmara Municipal do Porto deixou 
claro, no entanto, que “a ambição do estado por-
tuguês é permitir a todos, de forma equitativa, o 
acesso às possibilidades terapêuticas”. E vai mais 
longe: “O absurdo seria aceitar o contrário. A oferta 
da melhor terapêutica não deve ser condicionada 
por qualquer razão”, asseverou.
“E, em geral, é isso que acontece”, afirmou, “mas 
também há situações que podem fazer-nos refletir”, 
como existirem doentes à espera de um tratamento 
e não existir medicação por atrasos nas negociações 
do preço. 
“Nesta matéria precisamos de princípios – a ideia 
do humanismo e da igualdade deve estar patente 
em todas as políticas de saúde” – e de “transparên-
cia na tomada de decisões – para que todos confiem 
que estão a ser tratados com a melhor opção de 
tratamento”, concluiu.
O II Congresso Nacional de Prevenção Oncológica 
e dos Direitos dos Doentes aconteceu no âmbito 
das comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional 
do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na 
Fundação Cupertino de Miranda, nos dias 21 e 22 
de novembro. 
O objetivo passou por “promover o debate e sensibi-
lizar a comunidade e a classe política para a impor-
tância da prevenção do cancro e defesa dos direitos 
do doente oncológico e dos seus familiares”. n
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A equação é simples: 
a formação mé-
dica tem um “custo 
muito elevado” e é 

impossível que as escolas mé-
dicas continuem a formar alu-
nos com qualidade “se os cortes 
prosseguirem” e “o numerus 
clausus continuar a aumentar”. 
Quem o diz é Amélia Ferreira, 
a atual diretora da Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto. 
Mas esta “não é uma situação 
nova”, como sublinha a docente. 
E Pedro Diogo, vice-presidente 
da Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina, já não fala 
no futuro da Educação – chama 
a atenção para o presente. Rosto 
da insatisfação dos estudantes 
com a deterioração da formação 
médica, apresentou um estudo 
sobre satisfação global elabo-

rado pela Associação, com mais de cinco mil res-
postas, em que os números foram claros. 

“Já ultrapassamOs O limite da 
adaptabilidade”
“É possível otimizar recursos, mas já ultrapassamos 
o limite da adaptabilidade”, disse. “De 1996 a 2014, 
o número de estudantes aumentou quatro vezes” e 
a verdade é que “não temos capacidade para uma 
formação de qualidade, nem o país tem essa neces-
sidade”, destacou. 
Falou do “ambiente de ensino mais sufocante e anti-
-pedadógico” que se reflete, por exemplo, no rácio 
tutor/estudante, usado internacionalmente como 
“indicador de qualidade”. “Em Coimbra, há cerca de 

As “Restrições 
Económicas em 
Saúde” estiveram em 
cima da mesa numa 
Conferência promovida 
pela AEFMUP em 29 de 
novembro, e que contou 
com a presença do 
Presidente do CRNOM .
No fim, uma conclusão: 
“Esta é já uma situação 
insustentável” para 
escolas e instituições 
médicas.

restrições 
económicas em 
saúde
CoNFErêNCia	
ProMoVida	PEla	
aEFMUP
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17/18 estudantes por tu-
tor”, o que mostra que “não 
há capacidade de resposta 
para o ensino em meio clí-
nico”, sublinhou. 
Amélia Ferreira foi mais 
longe, lembrando ainda a 
redução do financiamento 
das instituições de saúde 
sem atentar à sua ligação 
à formação. “A qualidade 
da educação médica é 
um valor essencial para o 
sucesso das políticas de 
saúde”. Aliás, “educação 
e saúde são duas faces da 
mesma moeda – o que 
afeta uma, afeta a outra – e, 

neste momento, temos restrições em ambas”.
Uma situação que vai “condicionar tudo”, refere 
Miguel Guimarães, “incluindo o futuro da saúde”. 
“Temos que ter uma equivalência entre as capacida-
des formativas das escolas médicas e as capacidades 
formativas das instituições médicas”, destacou. 
Para além disso, “quando o Ministério da Educação 
abre vagas, há uma responsabilidade de assegurar 
a estes jovens o acesso a uma especialidade, cada 
vez mais essencial para a qualidade da Medicina em 
Portugal”, afirmou o presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos.

“Quando o Ministério da 
Educação abre vagas, há 
uma responsabilidade 
de assegurar a estes 
jovens o acesso a uma 
especialidade, cada vez 
mais essencial para a 
qualidade da Medicina 
em Portugal”
Miguel Guimarães

Na sua opinião, são os estudantes quem mais deve 
lutar pela qualidade da formação. Miguel Guima-
rães abordou ainda a questão da emigração médica, 
cada vez mais uma realidade nacional. As vagas 
são abertas “não tendo em conta as necessidades 
do país nem a capacidade formativa das escolas. E, 
ainda assim, há falta de médicos. Porque é que eles 
estão a deixar o país?”, questionou.

“Os médiCOs pOrtuGueses sãO Os que 
meNOs GaNHam Na eurOpa”
“Os serviços do Sistema Nacional de Saúde são mal 
pagos e as condições de trabalho estão cada vez pio-
res”, afirmou. “Sim, os médicos portugueses são os 
que menos ganham na Europa”. Aliás, “em Portugal, 
na saúde, são gastos 5% do Produto Interno Bruto. 
Estamos a gastar muito ou pouco, tendo em conta o 
que o Estado gasta com outras áreas?”, questionou.
“Esta é a realidade”. Depois, “quanto mais emigra-
ção de jovens médicos, maior desperdício do Es-
tado”, que investiu na educação de cada um deles 
e não tem retorno. A “emigração médica não é uma 
solução nem deve ser apoiada”. ”Os jovens são o fu-
turo e temos de ficar com eles cá”, afirmou.
O debate “Restrições Económicas em Saúde” acon-
teceu a 29 de novembro na Aula Magna da Facul-
dade de Medicina da Universidade do Porto, com 
moderação de Hélio Alves. n
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numerus	clausus
Na plateia, o subdiretor 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, 
também não conseguiu 
ficar indiferente à discussão. 
Nuno Montenegro acredita 
que “o cerne da questão está 
no entendimento de dois 
ministérios que nunca se 
entenderam”. “Estão-se a criar 
vagas excessivas [devido às 
necessidades do país] e o que 
acontece é que depois estes 
médicos não vão para Vila Real 
[onde são precisos]. Abrem-se 
vagas onde não há capacidade 
formativa e a solução só está 
na alteração do numerus 
clausus”, afirmou. Os oradores 
concordaram e propuseram 
ainda uma alteração da regra 
do financiamento do Estado: 
“Ninguém quer diminuir as 
vagas se o financiamento 
continuar a ser distribuído em 
função dos alunos que entram”, 
sublinhou Pedro Diogo.
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Convívios 
CientífiCos da 
CMeP, eM ParCeria 
CoM a srnoM

adaptação e a capacidade de resistência, uma vez 
que estão sujeitos a um patamar de altíssima exi-
gência e têm, de facto, uma saúde mental especial”, 
clarificou. 
Na indissociável relação entre a mente e o corpo, 
Jaime Milheiro considerou que os atletas “depen-
dem do estado mental momentâneo e do estado 
mental geral ou estrutural” e reconheceu que “mui-
tas coisas se perdem nesse caminho”. Num exemplo 
concreto, o psiquiatra lembrou que é aí que reside 
a diferença entre falhar e concretizar uma grande 
penalidade no futebol: “São profissionais treina-
díssimos a marcar penáltis, o que faz a diferença é 
a capacidade mental e a responsabilidade que lhes 
está atribuída”. 
O convidado entende que o ingrediente decisivo 
na performance dos grandes atletas é “a capacidade 
de ultrapassar desesperos, ansiedades, tensões, in-
seguranças” e que essa aptidão também pode ser 
trabalhada e melhorada. A forma mais apurada, de 
acordo com o psiquiatra, é através da “sugestão” ou 
estímulo motivacional, dando como exemplo um 
atleta inseguro que “tem um treinador que assegura 
que ele vai conseguir, vai fazer, vai ganhar”. “É o 
chamado placebo psicológico”, caracterizou Jaime 
Milheiro, reconhecendo, no entanto, que alguns 
destes estímulos podem ter um “efeito contrário” 
quando não bem dirigidos. “Se vocês tivessem um 
director a exigir-vos ‘máxima concentração’, como é 
que vocês reagiam?”, questionou, usando o exemplo 
das declarações públicas de um conhecido respon-
sável federativo. 
O treino intensivo desempenha também um papel 
essencial na actividade desportiva e pode poten-
ciar ou inibir a psicologia do atleta. Jaime Milheiro 
recordou, a este propósito, o testemunho do atleta 
olímpico britânico, Matthew Syed, no livro ‘Bou-
nce’, onde o antigo mesa-tenista e actual comenta-
dor desportivo celebrizou a tese de que um talento 
demora 10 anos e 10 mil horas de treino para se 
desenvolver. “Um treino que só é possível com uma 
grande motivação interna e externa”, comentou o 
psiquiatra, mas que “está longe de ser tudo”. “O 
estado mental pode ser favorecedor ou desbloque-
ador desse treino”, acrescentou. Para o palestrante, 
é fundamental saber gerir este “equilíbrio instável” 
e haver sintonia entre treinador e atleta: “Para que 
as coisas corram bem, têm de aprender a observar, 
observando-se”. 

“Exercício físico e 
Neuroplasticidade”
O 40º Convívio Científico propôs um ângulo de 
abordagem diferente sobre os benefícios do exercí-
cio físico. Pedro Amorim, médico anestesiologista 
conhecido pela sua ligação ao atletismo – é marato-
nista e foi fundador da organização Porto Runners 
– reflectiu sobre o impacto da actividade desportiva 
regular na actividade cerebral, através do conceito 
da neuroplasticidade. 

“A Saúde Mental no 
Desportista” 
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No Dia da Saúde Mental, a 10 de Outubro, o 39º 
Convívio Científico promovido pela CMEP e pela 
SRNOM teve como convidado o psiquiatra Jaime 
Milheiro e a competição desportiva como tema de 
fundo. O conhecido especialista fez uma interes-
sante reflexão sobre o impacto da saúde mental 
no rendimento dos atletas de alta de competição, 
começando por reconhecer nestes um modelo de 
evolução da própria espécie humana. “Os indícios 
que temos da nossa evolução estão nestas pessoas. 
Mas não é por terem mais força, é pelo processo de 
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O chefe do Serviço de Anestesiologia, Cuidados In-
tensivos e Emergência do Centro Hospitalar do Porto 
começou por exemplificar o conceito através de um 
breve exercício: um texto em que as letras são substi-
tuídas por números e que, mesmo assim, é decifrável 
pelo leitor. A esta operação cognitiva realizada numa 
fracção de segundos, Pedro Amorim deu o nome de 
neuroplasticidade, acrescentando mais tarde que se 
trata de uma disciplina que “contraria a tese de de-
terioração inexorável do Sistema Nervoso Central”. 
Pedro Amorim lembrou que o cérebro humano “não 
foi feito para deixar de ter actividade” e que as cone-
xões (sinapses) entre as células nervosas “estão em 
permanente construção e destruição”. É aqui que 
se encontra a neurogénese: “o nascimento de novos 
neurónios que, durante muitos anos, se pensou não 
existir”. Esta neurogénese, que resulta da divisão dos 
neurónios, existe em duas áreas fundamentais, de 
acordo com o anestesiologista: o hipocampo (memó-
ria) e a zona subventricular. 
De que forma potencia, então, o exercício físico a 
neurogénese e a neuroplasticidade? Entre outros as-
pectos, através da produção de um gás, o óxido ní-
trico, que é um poderoso neurotransmissor, capaz 
de activar a produção sináptica e a memória. Pedro 
Amorim recordou a investigação de Louis Ignarro – 
Prémio Nobel da Medicina em 1998 – que concluiu 
que a forma mais eficaz de produzir esta substância 
é através da prática desportiva regular. De tal forma 
esta conclusão foi importante para Ignarro que o fez 
alterar os seus hábitos de vida: “Aos 60 anos desco-
briu a importância do exercício físico e propôs-se a 
correr a maratona de Los Angeles no ano seguinte à 
investigação. Ele que nunca tinha corrido na vida. O 
Louis Ignarro não só fez essa prova, como já fez mais 
de 15 maratonas”, contou o convidado. 
Para Pedro Amorim, o exemplo de Ignarro é deter-
minante para se perceber que “mesmo para quem 
tem uma certa idade”, a actividade desportiva “traz 
benefícios importantes para melhorar a performance 
física e intelectual”, contrariando a degenerescência 
e a perda cognitiva. 

Hipertensão arterial e  
o envelhecimento 
O último Convívio Científico CMEP realizou-se no 
dia 5 de Dezembro e procurou responder à seguinte 
questão: “É possível prevenir o aparecimento de hi-
pertensão arterial com o envelhecimento?”.  
Agostinho Monteiro, cardiologista e docente uni-
versitário, começou por referir a existência de “al-
guns mitos” sobre esta matéria, desde logo a ideia de 
que “a subida da pressão arterial é inevitável com o 
avançar da idade”. O que os números transmitem, 
de acordo com o convidado, é que 60% dos portu-
gueses com mais de 60 anos sofrem de hipertensão, 
uma prevalência “muito elevada” como reconheceu 
e que transmite a ideia de que “nas sociedades ac-
tuais, à medida que envelhecemos, este processo é 
incontornável”. No entanto, com base em diversos 

estudos realizados com humanos e animais, Agos-
tinho Monteiro revelou que esta não é uma verdade 
absoluta e que há formas de prevenir a hipertensão 
na população idosa. 
Uma das investigações citadas pelo professor da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) foi um estudo com chimpanzés, que nor-
malmente consomem baixos teores de sódio. O es-
tudo comparou dois grupos de primatas num inter-
valo de 20 meses: um com dieta regular; outro com 
uma dieta rica em sódio – 12 gramas diárias, valor 
semelhante ao consumido por um humano. Ao fim 
de poucas semanas, o segundo grupo já tinha subido 
os valores da tensão arterial. No final do tempo de 
controlo, a dieta foi interrompida e em seis meses 
a tensão arterial dos animais voltou à normalidade. 
Os mesmos níveis de variação aconteceram em dois 
estudos com humanos. O primeiro comparou um 
grupo de funcionários públicos londrinos com uma 
população tribal da África do Sul; o segundo foi uma 
investigação com os índios Yanomami. Ambas as po-
pulações indígenas mantêm uma alimentação baixa 
em sódio, não têm excesso de peso e fazem exer-
cício regular. No segundo caso, Agostinho Ribeiro 
recordou que “entre os 20 e os 60 anos não registam 
nenhuma elevação da pressão arterial e aos 60 anos 
têm uma pressão sistólica à volta de 100”, um valor 
que, assinalou, se aproxima dos “níveis para os quais 
fomos programados há 160 mil anos atrás” e que é 
semelhante ao de um adolescente médio americano. 
Estas investigações permitem, de acordo com o car-
diologista, chegar a uma conclusão: “Há qualquer 
coisa que faz subir os valores com a idade nas so-
ciedades ocidentais e que não se verifica em socie-
dades primitivas”. Para Agostinho Ribeiro, a nossa 
civilização consome “quantidades astronómicas de 
sódio” para as quais “não tem maquinaria genética”, 
o que permite, por um lado, perceber que há espaço 
para uma intervenção preventiva e, por outro, que a 
mesma depende claramente do corte com a ingestão 
de alimentos ricos em sal. “Não é a única medida”, 
ressalvou o orador, “mas é uma das medidas mais 
simples e mais eficazes” – e é “extraordinariamente 
eficaz no idoso”, uma vez “que a sensibilidade ao sal 
aumenta à medida que envelhecemos”. 
Agostinho Ribeiro considerou que, apesar de não 
haver evidência quanto à estratégia a adoptar na po-
pulação idosa, há medidas básicas que podem ser 
implementadas. Além do corte com o sal – “se re-
duzirmos em um terço a ingestão de sódio vamos 
ter uma descida significativa”, assegurou – é parti-
cularmente relevante o exercício físico para “baixar, 
atrasar e impedir a rigidez arterial”, a moderação 
no consumo de bebidas alcoólicas ou o combate à 
exclusão social. 
Um aspecto “fundamental”, na opinião do pales-
trante, é a prevenção primária: “Ninguém fica hi-
pertenso sem antes ser pré-hipertenso”, pelo que é 
necessário “atrasar ou impedir a evolução do estado 
de pré-hipertensão para o estado de hipertensão” 
impedindo que “um conjunto de alterações se esta-
beleçam e tornem o controlo muito mais difícil”. n



A partir de agora, 
os doentes que 
experimentaram 
complicações na 

ventilação artificial ou intu-
bação vão estar identificados 

pelo Hospital de São João através de um cartão elec-
trónico designado por “Cartão de Via Aérea Difícil”. 
A ideia resultou de um registo electrónico que está 
a ser efectuado desde 2012 pelo Serviço de Anes-
tesiologia daquela unidade e que conta já com 147 
doentes referenciados pelos diversos profissionais.

Na apresentação formal do projecto, que teve lugar 
a 16 de Outubro, Dia Mundial da Anestesiologia, 
Fátima Pina elogiou o trabalho desenvolvido pe-
las duas mentoras – Patrícia Santos e Ana Leão – 
reconhecendo tratar-se de um recurso “pioneiro” 
no Serviço Nacional de Saúde e de desejável apro-
fundamento. “A sua possível ampliação poder ser 
extremamente importante para os doentes diag-
nosticados ou referenciados com via aérea difícil”, 
acrescentou. Para Fátima Pina, a existência de um 
registo electrónico e de um cartão identificativo 
“pode, no limite, fazer a diferença entre a vida e 
a morte”. “É muito importante que esses doentes 
estejam identificados para que, em posteriores ac-
tos anestésicos, se possa melhorar o resultado da 
intubação”.
Uma das responsáveis pelo desenvolvimento deste 
novo processo de informação, Patrícia Santos, 

contou a história do 
projecto e o modo in-
formal como nasceu. 
“Começou a haver a 
preocupação em sa-
ber em se um doente 
era difícil de intubar, 
para que outros co-
legas não passassem 
pela mesma dificul-
dade”, contextuali-
zou, acrescentando 
que “as conversas de 
corredor” levaram à 
criação de um pri-
meiro registo em pa-
pel e depois, com o 
advento da nova apli-
cação “SClínico”, à 
criação de um registo 
electrónico. 
A grande vantagem 
desta identificação di-
gital, segundo a anes-
tesiologista, é registar 
“toda a informação 
relevante do doente: 
a informação clínica, 
os antecedentes anes-
tésicos e cirúrgicos, o 
exame físico e, mais 
importante para nós 

anestesiologistas, o procedimento que foi utilizado 
na altura para se conseguir assegurar a via área”. 
“Essa informação é vital para que numa futura in-
tervenção não seja necessário passar novamente 
pelas mesmas dificuldades”, concluiu. 
A jovem médica do Hospital de São João sublinhou, 
por último, o sinal de alerta que é emitido assim que 
o doente entra no sistema. “Qualquer profissional 
de saúde que consulte o seu processo vai receber o 
alerta”, assinalou Patrícia Santos. n

iNiCiatiVa	do	SErViÇo	
dE	aNEStESioloGia	
do	“São	João”

Doentes 
com via 
aérea difícil 
passam a estar 
identificados
No Dia Mundial da Anestesiologia, o 
Hospital de São João apresentou o seu 
mais recente projecto de informação 
clínica: o cartão “Via Aérea Difícil”, 
que identifica electronicamente do-
entes com problemas de ventilação e 
intubação. Fátima Pina, directora de 
serviço, diz que este registo pode fazer 
a diferença entre vida e morte numa 
cirurgia. 

Jorge Teixeira, 58 anos

“Tive uma complicação há 
cerca de sete anos, quando 
vim retirar umas úlceras. A 
criação deste cartão é uma 
melhoria importante para 
doentes que, como eu, pos-
sam estar a correr riscos 
evitáveis. Sabemos que o 
risco está sempre presente, 
mas diminui muito com o 
conhecimento deste tipo de 
situação”.
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médico, depois de mais de 300 quilómetros de as-
falto deixados para trás. 
As tradicionais quintas produtoras de Vinho do 
Porto, os socalcos, as pontes monumentais e as lo-
calidades durienses foram parte inevitável de um 
roteiro que incluiu uma recepção no Motoclube de 
Lamego, cuja aproximação incluiu uma ‘escolta’ do 
MedMotard até ao Pinhão. A pernoita na Quinta de 
La Rosa antecipou um grande final de boca: lanche 
na quinta de um dos participantes na expedição. 
“Sentimos aí que o clube tinha pernas para andar. 
Estabelecemos uma ligação com as gentes locais e 
aproximamos de uma forma singular a comunidade 
médica à sociedade civil”. 
O grupo cresceu e em Julho houve viagem ao Mi-
nho, mais precisamente ao Vale do Rio Lima, com 
passagens pelos concelhos de Arcos de Valdevez, 

Paredes de Coura, Monção, 
Ponte da Barca e Melgaço. 
Seguiu-se uma jornada na 
Beira Alta, em Dezembro 
de 2013, com frio tão in-
tenso quanto o programa 
cultural que habitualmente 
enriquece os roteiros. “A 
estrada tem sido sempre 
intercalada com visitas a 
solares, museus e outros 
pontos de referência do 
nosso País, privilegiando 
o que de melhor existe em 
cada região”, sublinha o 
responsável.
Em 2014, o Clube Med-
motard percorreu mais 
de cinco mil quilómetros, 
a maior parte dos quais 
numa viagem pela Estrada 
Nacional n.º 2, a maior via 
de comunicação do país, 
entre Chaves a Faro, e que, 

de acordo com Rui Rodrigues, resultou numa ex-
periência “mítica” na qual “foi possível verificar a 
diversidade paisagística e cultural do nosso país”. 
O calendário do clube incluiu, no último ano, pé-
riplos pelas Aldeias de Xisto, pelo Gerês e pelo Alto 
Alentejo. Rui Rodrigues destaca a “boa disposição, 
o companheirismo e a amizade” que têm existido 
nas iniciativas já organizadas e a oportunidade de 
descobrir “cantinhos do nosso país, aldeias quase 
inabitadas e paisagens deslumbrantes”. “O Clube 
MedMotard tem espalhado sorrisos pela população 
e tem servido de ‘escape’ para a vida laboral exi-
gente que todos nós temos”, acrescenta.
Nesta altura, o MedMotard conta com 80 sócios de 
todo o país e de todas as gerações, desde o médico 
interno ao aposentado. No horizonte, estão já novas 
actividades como as viagens aos Picos da Europa e 
ao Litoral de Portugal, podendo todos os interessa-
dos inscrever-se na página oficial do clube na Inter-
net ou através do email medmotard@gmail.com. n

83

Dois anos e 10 mil quilómetros 
depois, o MedMotard começa 
a ganhar corpo. A riqueza 
paisagística e cultural das 
viagens, o convívio e a boa 
disposição são as características 
que diferenciam este que é o 
primeiro clube de mototurismo 
dedicado em exclusivo à classe 
médica.

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Rui Rodrigues

Unir os médicos 
atraVés das dUas 
rodas

ClUBE	MEdMotard

O Clube Médico de Moto-
turismo – MedMotard 
nasceu em Fevereiro 

de 2013. O propósito foi simples: 
agregar todos os médicos portu-
gueses que partilham a paixão 
das duas rodas, formar um clube 
e explorar o território nacional 
em viagens de lazer. Foi nesta 
perspectiva, recorda o dinamiza-
dor do projecto, Rui Rodrigues, 
que cerca de 30 médicos se jun-
taram para o primeiro passeio 
rumo ao Alto Douro Vinhateiro. 
“O objectivo não era apenas pas-
sear, mas sim desfrutar da paisa-
gem, das tradições e da hospita-

lidade das gentes de uma das regiões mais belas 
do Mundo. Queríamos ir aonde a maioria não foi 
e, na verdade, foi o que aconteceu”, assegurou o 



Não é uma tese 
académica; não 
é um panfleto 
ideológico; muito 
menos uma defesa 
“conservadora” sobre 

o sistema público de saúde. ‘Serviço 
Nacional de Saúde – Para uma Conversa 
Construtiva”, obra editada pela 
Fundação para a Saúde – SNS, é uma 
reflexão sobre o futuro desta construção 
da democracia portuguesa de acordo 
com Constantino Sakellarides. O 
professor e presidente da Fundação foi 
o convidado especial da apresentação 
da obra na Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, no passado dia 30 
de Outubro.

o FUtUro 
do sns em 
PersPectiVa

Apresentação do livro 
‘Serviço Nacional de 
Saúde – Para uma 
Conversa Construtiva’

Na apresentação a Norte de “Serviço Na-
cional de Saúde – Para uma conversa-
ção construtiva”, Constantino Sakella-
rides começou por definir aquilo que a 

obra não pretende ser. “Não é um exercício de aná-
lise académica”, assumiu o presidente da Fundação 
para a Saúde - SNS (FSS), “também gostávamos que 
não fosse um panfleto propagandístico” e, por fim, 
não consubstancia nenhuma defesa conservadora 
do Serviço Nacional de Saúde”. 
Para o antigo director da Escola Nacional de 
Saúde Pública, esta reflexão de um conjunto de 
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“testemunhos abertos e por vezes 
contraditórios” procura inspirar-nos 
para os princípios-base do sistema 
público. O SNS, recordou Sakellari-
des, corresponde na teoria a “uma 
ideia de contrato social” construída 
por uma comunidade que “aspira 
conseguir uma síntese entre as liber-
dades e o bem-estar comum”. Ao ní-
vel prático, acrescentou o presidente 
da FSS, trata-se de um serviço pú-
blico que permite “proteger a saúde 
e oferecer um conjunto de cuidados 
integrados” à mesma comunidade. 
Então, o que pretende ser este ensaio 
publicado há poucos meses pela FSS? 
Constantino Sakellarides sintetizou-
-o como a “tentativa de pensar o SNS 
que precisamos para o futuro”, ba-

seada em dois 
níveis de inter-
venção. Primeiro, 
contrariar a ideia 
de que “uma or-
gan i zação de 
saúde é algo pare-
cido a uma pirâ-
mide”, onde uns 
“mandam” e ou-
tros “executam”. 
“Esta concepção é 
ainda muito pre-
valente na nossa 
sociedade e a tese 
do livro é que 
este registo pre-
cisa de ser ame-
nizado. Estamos 
a transformar os 
profissionais de 
saúde em pessoas 
que trabalham 
por indicadores”, 
constatou. No se-
gundo nível, des-
mistificar a ideia 

de que “crescer em saúde é uma coisa simples”, 
que não implica “um conjunto vasto de sensações, 
conhecimentos, experiências, memórias e hesita-
ções” e está acessível a “qualquer pessoa com algum 
treino”. Para o professor, é necessário entender que 
só com experiência e organização se atingem bons 
resultados. “Infelizmente temos um conjunto de 
estruturas verticais que, por vezes, têm a tentação 
de se ligarem umas às outras em termos adminis-
trativos, quando a ligação que precisamos é a gestão 
do trajecto das pessoas através dos serviços que 
precisa”, observou. 
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Recorrendo à obra plástica de Andrew Wyeth, Wind 
from the sea, o antigo director-geral da Saúde lem-
brou que é necessário “olhar para a frente, sem nos 
esquecermos de olhar para dentro” quando falamos 
em saúde. É o “desafio da complexidade”: “adquirir 
a capacidade de tomar decisões que temos de to-
mar, mas convocando todos os elementos afectivos 
e técnicos”. 
Convidada a comentar o livro, a dirigente do Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) Dalila Veiga expressou desilusão pelo 
facto do nosso país ser um dos que mais tem desin-
vestido em saúde nos últimos anos, na OCDE. “Não 
podemos esperar outra consequência que não seja 
o agravamento dos nossos quadros de saúde e um 
aumento dos custos a longo prazo”, sublinhou. 

palaVra aOs JOVeNs
A jovem médica considerou ainda que a questão da 
sustentabilidade é uma matéria de “vontade polí-
tica”. “Não pondo em causa a importância de uma 
gestão adequada de recursos e um forte combate ao 
desperdício, estes não podem ser argumento para 
aplicar uma linha ideológica que visa destruir um 
dos principais alicerces da nossa democracia”, con-
cluiu Dalila Veiga. 
Outra jovem colega, Joana Neto, partilhou uma vi-
são pessoal do SNS à luz da sua experiência como 
médica de família. Para a recém-especialista, existe 
um grande desconhecimento do cidadão relativa-
mente à forma como o serviço funciona, pelo que 
a aposta na literacia em saúde é fundamental. “Os 
utentes muitas vezes não sabem porque se hão-de 
dirigir ao SASU ou ao Centro de Saúde e porque é 
que não se hão-de dirigir directamente às urgên-
cias hospitalares”, sublinhou, acrescentado também 
a constatação de que a crise económica tem tido 
impacto no acesso das populações aos cuidados. 
“Sinto cada vez mais que as pessoas ou fazem medi-
cação ou põem comida na mesa. É uma realidade”. 
O depoimento final coube ao então presidente da 
Associação de Estudantes da Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto, Francisco Silva, que 
partilhou a visão da academia sobre o SNS. 
No encerramento desta apresentação, Miguel Gui-
marães, presidente do CRNOM, também questio-
nou o discurso da sustentabilidade do SNS, reco-
nhecendo que “de forma inteligente, o ministro da 
Saúde conseguiu pôr toda a gente falar no mesmo 
assunto. “O discurso devia ser alterado e devíamos 
estar mais preocupados com a qualidade da saúde 
prestada à população, do que propriamente com as 
questões financeiras”, concluiu. n



“Em virtude de uma sensibilidade muito apurada, 
[o João] compreende como ninguém as mensa-
gens que tento transmitir nos meus textos”, ex-
plica Bruno. Neste caso, “Lua Cheia em Para-Lá-
-Do-Mundo” despertou a criança interior de João. 
Uma capacidade que poucas obras têm, segundo 
o médico psiquiatra, e que é essencial “para ser-
mos inteiros” e agarrar a “verdadeira felicidade”. É a 
“simbiose perfeita: ser adulto com os olhos de uma 
criança”, afirmou.

uma História “de medO e 
COraGem, de luZ e sOmbra”
Nesta obra, o leitor vive através de Claire 
de Lune, uma rapariguinha de apenas nove 
anos “que vive isolada do Mundo, opri-
mida pela intransigência da sua mãe adop-
tiva, Madame Graisse, uma mulher larga 
e odiosa. Mas algo está prestes a mudar na 
sua vida quando, numa manhã de nevoeiro, 
Truffe, um gato laranja listado, a conduz 
para uma aventura recheada de mistérios e 
imprevistos, em Para-Lá-Do-Mundo”. 
Uma história “de medo e coragem, de luz 
e sombra”, como a descreve João. “Valente 
não é aquele que não tem medo, mas sim 
aquele que, apesar do medo, segue o cami-
nho pedregoso fazendo algo de valoroso”, 
como escreve Bruno.

«lUa cHeia em  
Para-lá-do-
mUndo»

A 2 de novembro, o 
Centro de Cultura e de 
Congressos da SRNOM 
recebeu a apresentação 
da primeira obra de 
Bruno Teixeira, um 
médico psiquiatra 
com veia de escritor 
que agora vê em “Lua 
Cheia em Para-Lá-Do-
Mundo” um sonho 
concretizado.

liVro	dE	BrUNo	tEiXEira
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Bruno Teixeira ter-
minou o curso de 
Medicina em 2008 

e desde então que exerce a 
sua atividade como médico psiquiatra. No entanto, 
a paixão pelas artes nunca o abandonou e a veia de 
escritor continuou a pulsar. “Lua-Cheia em Para-
-Lá-Do-Mundo” é seu primeiro livro e, acima de 
tudo, o “concretizar de um sonho”. “Desde há al-
guns anos que trinco as velas do meu aniversário, 
a desejar que este dia chegasse”, partilhou. O dia 
a que se referia, o dia da apresentação do seu pri-
meiro livro e da sua consagração enquanto autor 
publicado, poderia ser qualquer outro, mas acon-
teceu a 2 de novembro, com o Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM como cenário. “Creio que 
os verdadeiros sonhos aguardam por nós”, afirmou.
A apresentar “Lua Cheia em Para-Lá-Do-Mundo 
– Enigma da Coragem e do Medo” esteve João Pe-
restrelo, um colega de Bruno “mas sobretudo um 
amigo extremamente inspirador”, como o descre-
veu, com quem partilha o gosto pela escrita. 

três	questões		
a	Bruno	teixeira
1. Como nasceu o gosto pela escrita e como 
surge esta primeira obra?
Honestamente,	não	consigo	localizar	tempo-
ralmente	o	início	desta	paixão	pela	Escrita,	por-
que	é	algo	que	tenho	feito	durante	toda	a	minha	
vida.	Esta	primeira	obra	surge	após	muitas	ou-
tras,	sendo,	porém,	a	primeira	que	tive	a	cora-
gem	de	enviar	para	apreciação	de	uma	editora.	
Curiosamente,	foi	aceite	para	publicação,	o	que,	
confesso,	deixou-me	surpreendido,	uma	vez	que	
nunca	esperei	que	os	mundos	que	criava	para	

mim	pudessem,	de	alguma	forma	recôndita,	ter	algum	
interesse	para	outras	pessoas.

2. O que se pode esperar do futuro do Bruno enquanto 
escritor?
Não	imagino	a	minha	vida	sem	a	Escrita	e	admito	que	
continuarei	a	escrever	porque	é	algo	que	me	é	inato	
e	sem	o	qual	não	sobrevivo.	É	possível	que	surja	uma	
prequela	e	uma	sequela	de	“lua	Cheia	em	Para-lá-do-
-Mundo”,	mas	o	tempo	o	dirá.

3. A Medicina e Escrita são caminhos paralelos ou cru-
zam-se em determinada altura? 
a	Medicina	e	a	Escrita	são,	objectivamente,	caminhos	
paralelos.	Contudo,	inconscientemente,	creio	que	se	cru-
zam	em	muitos	aspectos.	o	que	tento	ser	enquanto	pro-
fissional	é	aquilo	que	sou	enquanto	pessoa.	o	carácter,	
que	inevitavelmente	se	verte	na	Escrita,	é	o	que	se	trans-
mite	também	no	dia-a-dia	de	trabalho.	a	conduta	ética	e	
moral	pela	qual	pauto	a	minha	carreira	são	o	espelho	do	
que	sou	enquanto	pessoa. n

“Quando começarem 
a ler, vão perceber 
que é uma história 
magnífica, 
extraordinariamente 
contada. Sei que, como 
médico, o Bruno tem 
qualidades muito 
boas, mas parece 
que foi feito para ser 
escritor”. 

Helena Mineiro  
(Edições Mahatma)

te
xt

o	
N

el
so

n 
So

ar
es

	›	F
ot

og
ra

fia
	D

ig
ire

po
rt



A figura de Maria de 
Nazaré inspirou Li-
cínio Poças a abordar 

em livro o culto e simbologia histórica da mãe da 
Igreja e de Jesus Cristo. Assim nasceu Nossa Se-
nhora – Títulos e Iconografia, uma edição de autor, 
apresentada no dia 20 de Dezembro na SRNOM e 
na qual o conhecido reumatologista reúne as inú-
meras designações e imagens de uma das mulheres 
mais conhecidas de toda a história. 
Entre muitos agradecimentos e sem conseguir con-
ter a emoção, Licínio Poças anunciou que a receita 
total do livro irá reverter para a Emaús Caminho 
e Vida, uma associação católica dedicada a apoiar 
pessoas socialmente marginalizadas. A este pro-
pósito, o autor lembrou o poema de Pessoa, “Nossa 

Senhora do Silêncio” – incluído no livro – onde 
se fala de uma entidade “consoladora dos que não 
têm consolação, lágrima dos que nunca choram, 
hora que nunca soa (…)”. “Penso ser a oração mais 
apropriada para aqueles que são protegidos pela 
Comunidade de Emaús, sobretudo aqueles que são 
vítimas de uma pobreza envergonhada”, reforçou o 
médico gaiense. 
Eugénio dos Santos, professor de História e convi-
dado especial nesta apresentação, optou por abor-
dar os primórdios e as circunstâncias em que o cris-
tianismo primitivo se conseguiu impor, primeiro no 
império romano e, depois, na civilização europeia. 
Para o catedrático da Faculdade de Letras do Porto, 
a religião – particularmente a cristã – “passou a ser 
vista por Roma como um facto político e, à medida 
que os limites do território foram crescendo, pare-
ceu indispensável aos estrategas romanos criar uma 
estrutura religiosa universalizante que abrangesse 
todos os povos e tradições”. 
Antes disso, porém, o Cristianismo era considerada 
uma “detestável superstição” e fortemente repri-
mido pelas autoridades do Império. Mais tarde, a 
partir do século III, a religião começou a ganhar 
espaço e o Imperador Constantino reconheceu 
ao Cristianismo um estatuto de tolerância e res-
peito. O estatuto, lembrou Eugénio dos Santos, foi 
consistentemente reforçado e a fé cristã viria a ser 
considerada como único culto legal em 395, pelo 
Imperador Teodósio. “O Cristianismo fez um longo 
caminho e a sua grande vitória foi ter entrado lenta 
mas sistematicamente nas instituições tradicionais 
do Império e ter conseguido mudá-las a partir de 
dentro. Foi neste contexto que se afirmou o culto 
mariano”, concluiu o historiador, lembrando tam-
bém que este coincidiu com a crescente relevância 
do papel da mulher na sociedade europeia. 
Frade beneditino, Geraldo Coelho considerou a 
imagem de Nossa Senhora como a “chave da com-
preensão” da religião que a maior parte dos portu-
gueses professa e, simultaneamente, a “omnipotên-
cia suplicante”, como foi descrita no século XII por 
São Bernardo. Esta emancipação de Maria no culto 
cristão, no entanto, não nasceu com os evangelhos, 
onde a sua figura, recordou o frade de Singeverga, 
era poucas vezes descrita e não tinha a relevância 
que veio a conquistar. De acordo com Geraldo Co-
elho, a fé mariana começa a construir-se a partir do 
Concílio de Niceia [em 325], o primeiro de quatro 
concílios ecuménicos que distinguem a mãe de Je-
sus como figura tutelar da Igreja. 
Para o convidado, a obra que Licínio Poças cons-
truiu é relevante, “não tanto pela primeira parte his-
tórica que apresenta a Virgem Maria”, mas, “sobre-
tudo pelas imagens e pela coleção de informações” 
que apresenta e que foram originalmente compi-
ladas pelo Padre Jacinto Reis, no final dos anos 60 
do século XX. “Muitas vezes ficamos na dimensão 
piegas da nossa religião, mas não podemos esque-
cer que ela é fruto de uma cultura com milhares de 
anos”, sublinhou Geraldo Coelho no final da sua 
intervenção. n

Licínio Poças, conhecido médico 
reumatologista, reuniu em livro as imagens 
e as designações que foram sendo atribuídas 
pelo culto religioso a Maria de Nazaré. 
O resultado é “Nossa Senhora – Títulos e 
Iconografia”, uma obra lançada na Secção 
regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) no dia 20 de Dezembro. 

«Nossa Senhora»
liVro	dE	liCÍNio	PoÇaS

Mãe da Igreja 

87



valorizam ainda mais”. Sobre ‘O Homem entre a Ci-
ência e a Fé’, Eduardo Branco considerou que a obra 
“confronta” dados históricos e científicos de diferen-
tes épocas “com as teorias filosóficas e os dogmas 
religiosos”, conduzindo a “reflexões sobre a influ-
ência da fé e da ciência no rumo da humanidade”. 
Dirigente do Conselho Regional, Amílcar Ribeiro 
lembrou que, apesar dos “percursos profissionais 
paralelos”, lhe foram chegando “ecos” da “com-
petência”, do “pendor científico” e “sobretudo da 

verticalidade” do cirurgião 
nascido em Vila Real. Para 
o dirigente da Ordem dos 
Médicos, Ruy Branco de-
monstra ainda nesta obra 
“um homem que se in-
quieta e que se interroga”, 
mostrando até o “arrojo” de 
o fazer “com Deus” e “com 
os 50 maiores pensadores 
da humanidade”.
Abílio Ferreira, professor 
de Filosofia, considerou 
‘O Homem entre a Ciência 
e a Fé’ “um hino à inteli-
gência”. O académico reco-
mendou a leitura de uma 
obra que nos dá “uma pers-
pectiva do que é o mundo 
e do cosmos em que vive-
mos”, tendo resultado, na 
sua opinião, da inspiração 
de “um homem especial, 
de cultura e com interesses 
acima da média”. 
Discípulo de Ruy Branco 
na cirurgia, Vieira Amân-
dio pediu para ser o último 
convidado a falar nesta 
apresentação, devido à vi-
sível comoção com que se 
referiu ao ‘mestre”. “Não 
queria estar aqui”, chegou 
a dizer o Chefe de Serviço 
de Cirurgia Geral do Cen-
tro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho, que en-
controu coragem para re-
cordar a sua história com 
Ruy Branco. “O senhor foi 
meu orientador em toda a 
vida profissional e tudo o 
que hoje sou, devo-o a si”, 

assinalou. Num depoimento muito pessoal, Vieira 
Amândio recordou o tempo em que concluiu a es-
pecialidade no Hospital de Santo António, altura 
em que Ruy Branco era responsável pelo serviço. 
“O senhor tratou-me de forma fantástica nos quatro 
anos que lá estive e foi a pessoa mais espectacular 
que conheci na cirurgia portuguesa”, concluiu. n

Um livro  
que questiona

‘O Homem 
entre a Ciência 
e a Fé’ de Ruy 
Branco 

No dia 12 de Novembro, Ruy 
Branco reuniu amigos, antigos 
colegas e familiares na Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) para apresentar o 
seu livro mais recente: ‘O Homem 
entre a Ciência e a Fé’. A obra inter-
roga a proverbial dicotomia com 
que se confrontam os médicos e a 
comunidade científica em geral.

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Digireport

Não foi a primeiro apre-
sentação de ‘O Ho-
mem entre a Ciência 

e a Fé’– antes uma espécie de 
relançamento, como foi referido 
pelo próprio autor – mas teve a 
profundidade e a singeleza dos 
momentos importantes. Desde 
logo, pelos testemunhos elogio-
sos dos convidados, que desta-
caram a inteligência, o conheci-
mento e o sentido de humor de 
Ruy Branco. 
Eduardo Branco, sobrinho do 
autor, assinalou o facto de o mé-
dico-cirurgião ter-se dedicado a 

“libertar a sua criatividade” depois de uma carreira 
profissional “brilhante”, “expondo-se com a cora-
gem e frontalidade do verdadeiro transmontano 
que é”. Para o convidado, Ruy Branco consegue reu-
nir “rigor, verticalidade e exigência” com “alguma 
humildade e uma curiosidade quase infantil que o 
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Patrícia Ribeiro co-
meçou a escrever 
fervorosamente 
no âmbito de uma 

tese de doutoramento que 
tratava, precisamente, as 
“Perturbações da Persona-
lidade Narcísica e Sexuali-
dade”, com clara noção do 
“aliciante que seria o con-
teúdo do tema escolhido”, 
conta aos leitores. 
“Mas quando se tratou de 
o partilhar com outros”, 
numa atitude “narcísica”, 
como ela própria a descreve, a “vergonha” apode-
rou-se dela: “Tentando alcançar o porquê da esco-
lha da leitura deste livro por um leitor desconhe-
cido, perguntei-me se estaria disposta, estando no 
lugar desses outros, a tornar-me disponível para o 
conter”. 
É que “para mim isto é um encanto, mas para outros 
deve ser um fastio”, explicou, divertida, a 11 de de-
zembro, dia em que apresentou os volumes II e III 

Narcisismo e 
Sexualidade 
explorados 
em mais dois 
volumes 
de Patrícia 
Ribeiro

A 11 de dezembro, a 
sala Braga acolheu a 
apresentação de mais 
dois volumes da coleção 
“Perturbações da 
Personalidade Narcísica e 
Sexualidade”, da autoria da 
psiquiatra Patrícia Ribeiro. 

da coleção “Perturbações da Personalidade Narcí-
sica e Sexualidade”, um ano depois do primeiro, na 
sala Braga da SRNOM. 
“Fazer volumes é fazer o luto. No fim tem-se sauda-
des”, revelou. Afinal, esta história já a acompanha 
há 20 anos, num “esforço imenso a nível pessoal” 
que Fernando Almeida, “amigo de longa data” e co-
lega de profissão, não quis deixar de destacar.
Convidado para apresentar as obras, desdobrou-se 
em elogios à “persistência e determinação de Patrí-
cia”, que revela um “vasto conhecimento”. Fátima 
Magalhães, também amiga e psiquiatra, não tem 
dúvidas: “Isto é uma verdadeira enciclopédia”.
Mas nem por isso difícil de se ler ou inacessível ao 
leitor comum: “Parece muito complicado, parece 
que não vamos perceber o que lá está, mas não é 
assim”, garantiu, elogiando a mestria da escritora.  
“São muito interessantes as questões que ela coloca 
a ela própria sobre sexualidade, identidade sexual, 
sobre a melhor forma de gerir perturbações narcísi-

cas”, adianta Fátima, 
questões essas que 
colocamos a nós pró-
prios, sem precisar 
de formação de base.

“existe um 
psiCaNalista  
em Cada um de 
Nós”
Fascinado com o 
tema, não fosse “a 
problemát ica do 
narcisismo” motivo 
de fascínio “de to-
dos os psiquiatras”, 
Fernando ainda se 

aventurou a analisar e explorar o narcisista 
em cada um de nós: “O espelho do outro é 
o meu espelho. Quantos de nós aceitariam 
manter-se com alguém que lançasse inte-
resse a outros? Até que ponto o nosso narci-
sismo o aceitaria?”, questionou.
Mas se existe um narcisista dentro de cada 
um de nós, também existe um psicanalista. 
Talvez não em todos, mas em alguns. E foi 
dessas pessoas que Patrícia recolheu muitas 
das lições que agora ensina. “Pessoas com 
quem me dou, gente da minha infância, da 
editora... as pessoas que convidei e outras 
que já passaram por mim têm pensar psica-
nalítico. Não é preciso ser psicanalista para 

se ter esse dom, existe um psicanalista em cada um 
de nós”, reiterou.
Patrícia Ribeiro licenciou-se em Medicina, em 1979, 
pela Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto e é especializada em Psiquiatria. Obteve, em 
2002, o Grau de Consultor da Carreira Médica Hos-
pitalar e exerce funções como Assistente Hospitalar 
Graduada de Psiquiatria no Hospital de Magalhães 
Lemos, no Porto. n
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A experiência em doenças 
respiratórias e a paixão 
pelo Tango levou António 
Ramalho de Almeida a ex-
plorar as pontes entre a tu-
berculose e a dança argen-
tina. Apresentou-as a 20 
de novembro, na SRNOM, 
numa conferência des-
contraída que deu música 
– literalmente – à plateia.

CoNFErêNCia	Por	
aNtóNio	raMalHo	
dE	alMEida

morreram com tuberculose”, afirmou An-
tónio Ramalho de Almeida. Evaristo Car-
riego, por exemplo, “nunca fez letras para 
tangos”, mas escreveu poemas. E depois da 
sua morte, “muitos tangos surgiram” para 
os musicar. Aquele que foi “um dos maiores 
poetas argentinos” morreu de tuberculose 
aos 29 anos, “em grande sofrimento”, que 
algumas das suas linhas refletiram, conta 
Ramalho de Almeida.
“Adiós Muchachos”, imortalizado na voz de 
Carlos Gardel, conta as lamentações de um 
doente a reviver os bons e maus momentos 
da sua juventude. “Se terminaron para mi 
todas las farras/mi cuerpo enfermo no re-
siste más”.
“Esta é talvez a influência mais perceptí-
vel” da tuberculose sobre o tango. Mas as 
pontes não se extinguem aqui. “A vida bo-
émia”, “a promiscuidade” e as “condições 
sub-humanas” em que viviam os milhares 
de emigrantes  (caixa 2) tanto em Buenos Ai-
res como “nos bairros limítrofes”, onde nem 
estruturas sanitárias existiam, foi a fórmula 
perfeita para a disseminação. 
Estas “serão zonas onde a doença vai alastrar 
sem travão”, e onde o tango vinha a desen-
volver-se desde os finais do século XIX. “O 
tango aparece como uma mistura de cul-
turas levadas pelos emigrantes, essencial-
mente espanhóis e italianos (representavam 
85% do total)” e, numa fase inicial, dançava-

-se nos bordéis, não fosse esta uma dança “arreba-
tadora e sensual”.
Também na altura, fruto da moda da época, “ser-se 
tuberculoso, para os artistas era ter-se mais qual-
quer coisa”. A “magreza” e a “palidez” do tubercu-
loso eram, para alguns, fatores de atração. 
Mas, na verdade, “a tuberculose era uma doença 
dramática”, sublinha Ramalho de Almeida. “50 a 
60% morriam, 30 a 40% desenvolviam problemas 
crónicos e apenas 10 a 15% curavam”, “não havia 
medicamentos eficazes” e “o único tratamento era 
o internamento em sanatórios”, o que fez com que a 
tuberculose atingisse, no século XX, “uma taxa de 
mortalidade elevadíssima”. 

Foi com “Pneumotórax”, poema do 
brasileiro Manuel Bandeira, doente 
de tuberculose, que António Rama-

lho de Almeida deu início à conferência 
“Tango e Tuberculose”, a 20 de novembro, 
no Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM.
Com música, curiosidades e um conheci-
mento sustentado dos dois temas, aparen-
temente distantes, o médico – especialista 
em doenças respiratórias e apreciador da 
dança argentina –, personificou a união 
entre os dois assuntos e captou a atenção 
da audiência durante quase duas horas de 
conversa.
A ligação mais direta, contou, passa pela 
temática das letras de alguns tangos argen-

tinos. “Ya sale el tren”, “Todos lloraban”, “Griseta” 
ou até mais óbvios como “TBC” ou “Tu palido fi-
nal” são alguns dos nomes de composições feitas de 
“histórias de tuberculose e de morte” (caixa 1).   
“São músicas escritas por ou em memória dos que 

“Febre, hemoptise, 
dispneia e suores 
nocturnos. A vida 
inteira que podia ter 
sido e que não foi. 
Tosse, tosse, tosse. (...)
– O senhor tem uma 
escavação no pulmão 
esquerdo e o pulmão 
direito infiltrado.
– Então, doutor, não 
é possível tentar o 
pneumotórax?
– Não. A única coisa 
a fazer é tocar um 
tango argentino”.

“tosse,  
tosse, tosse” e  
“Um tango 
argentino” 

AS LeTRAS 
Enquanto o tango se tornava famoso, a tuberculose era 
uma ameaça sempre presente. Esta realidade motivou 
inúmeras histórias transformadas em letras, de quei-
xume, doença e sofrimento. “Cotorrita de la suerte” 
conta a história de uma doente que espera ansiosa-
mente a chegada do seu amor e “Ya sale el tren” retrata 
a dureza da separação, quando os doentes eram encami-
nhados para os sanatórios de “purificação”.
A eMiGRAção 
“Depois da independência da Argentina e do Uruguai, 
“havia a necessidade de mão de obra para ‘fazer a Amé-
rica’, expressão utilizada na altura. Por isso, até aos anos 
50 do século XX, tinham “emigrado para a Argentina 
cerca de 5,6 milhões de pessoas, maioritariamente ho-
mens” – o que incentivou fatores como as condições 
precárias e a prostituição. n
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“Um dia, um dos meus alunos, perante uma tela, es-
tava inquieto porque não sabia por onde começar e 
desabafou comigo: ‘É a fobia do espaço em branco’”, 
começa. “Na sequência da conversa, ele disse-me: 
‘é um desassossego’, e eu respondi: ‘começa por ai’. 
‘Eu sei lá como é que se pinta isso’, disse ele. E eu 
mostrei”. É esta a história das sete obras principais 
que compõem esta exposição.
Cada quadro, um desassossego diferente numa arte 
diferente, da pintura ao circo. O mote é sempre essa 
“fobia da tela em branco”, a inquietação da criação 
inicial. Sete porque “é um número místico” e, pre-
cisamente, o número dos “dias da criação” bíblica. 
“Isto era algo que eu já tinha num registo incons-
ciente, a que me dediquei muito. Foi quase um im-
pulso e só tinha de o acabar”, conta, não fosse a con-
cepção “o momento mais gratificante da pintura”, 
para Artur. 
Mas o talento de Artur vai além da pintura: “Sempre 
que vejo alguma coisa, traduzo-a imediatamente 

para a forma plástica, 
mais rápido até do que 
para a conceitual”, diz. 
As esculturas e os azu-
lejos que preenchem as 
vitrines são resultado 
disso mesmo. 
Com uma vasta expe-
riência que vai da ilus-
tração à cenografia, não 
tem dúvidas: “São as 
artes aplicadas que nos 
põem o pão na mesa”, 
conta. E essa sempre foi 
uma preocupação, que 
por vezes lhe toldava a 
criatividade. “A minha 
carreira foi feita a traba-
lhar para encomendas. 
Durante muito tempo, 
não tinha tempo nem 
liberdade de pintar para 
mim”, assume. 
Hoje, as coisas são di-
ferentes e os “Desassos-
segos” de Artur tiveram 
tanta procura que teve 
e fazer várias versões 
do mesmo quadro. Ci-
tando Artur, “as coisas 
mudam, a vida muda... 
o olhar não pode ser o 
mesmo”. E agora, Artur 
pinta por gosto. Desta 
série já não haverá se-
quelas, mas outras 
surgirão. “Outros tra-
balhos vão sofrer influ-
ências deste, claro, mas 
quero fazer outras coi-
sas”, conclui. n

Artur matou a “fobia da 
tela em branco” com sete 
“desassossegos”

De 7 a 21 de novembro, o Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM recebeu os “Desas-
sossegos” de Artur Santos, “e outros temas”. 
Uma exposição com sete obras centrais que 
proporcionou uma viagem artística da pin-
tura à azulejaria.
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“Sempre desenhei, desde que me lembro. Não é 
uma paixão, é algo que faz parte de mim, como ter 
dois braços e duas pernas”, começa Artur Santos. 
Artista de coração e alma, usa a tela para retratar 
“Desassossegos e outros temas”, nome da exposição 
que, de 7 a 21 de novembro, deu cor às paredes do 
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM.
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Orquestral n.º 3 em Ré Maior, de J.S. Bach, com-
positor que “dispensa apresentações”, destacou o 
maestro.
Mas rapidamente o mote que reuniu dezenas de 
pessoas no Centro de Cultura e Congressos se 
fez notar na construção narrativa do espetáculo: 
Concerto grosso de Natal Op. 6, de Arcangelo Co-
relli, típico da época, encheu a sala até dar lugar ao 
romântico de Elgar e Grieg, com Serenata em mi 

menor para cordas e 
Suite Holberg op. 40.
Uma pitadinha de 
Strauss, com Pizi-
catto Polka, deu iní-
cio ao fim. Não sem 
antes um encore po-
deroso que marcou 
mais uma edição do 
típico concerto na-
talício e justificou, 
mais uma vez, a re-
putação da Orques-
tra do Norte.
Um concerto “muito 
agradável“ e um 
“belo serão” que 
Conceição Santos, 
garante querer re-
petir. Já para Maria 
Leite, iniciativas des-
tas “valem bem a sa-
ída tardia” e segundo 
Isabel Pimentel, que 
elogia a direção e os 
“instrumentos afina-
díssimos”, este con-
certo não podia ter 
sido mais “bem ade-
quado à época”.
Apesar de todas te-
rem em comum o 
facto de serem estre-
antes na iniciativa do 
concerto de Natal, 
esta é já uma tradi-
ção da SRNOM que, 
ano após ano, cativa 
médicos, familiares e 
curiosos. n

A 18 de dezembro, o auditório do 
Centro de Cultura e Congressos 
pareceu pequeno demais 
para acolher todos os que não 
quiseram perder o concerto 
de Natal da SRNOM, pela 
Orquestra do Norte.

Concerto de Natal

orqUestra 
do norte 
com sala 
cHeia

JOSÉ FERREIRA LOBO	 ini-
ciou	a	sua	atividade	pro-
fissional	em	1979	e,	desde	
então,	já	passou	por	algu-
mas	 das	 mais	 importan-
tes	 salas	 de	 espetáculo	
do	 mundo.	 do	 clássico	
ao	 romântico,	 passando	
pelo	 contemporâneo	 e	 a	
ópera,	 possui	 um	 vasto	
repertório	de	trabalhos.	É	
maestro	titular	da	orques-
tra	 do	 Norte,	 instituição	
sediada	 em	 amarante	 e	
já	reconhecida	nacional	e	
internacionalmente.

José Ferreira Lobo 
já está habituado a 
ovações e desta vez 

não foi diferente. O ma-
estro titular da Orques-
tra do Norte dirigiu 
mais um concerto de 
Natal da SRNOM e fez 
as delícias de uma sala 
cheia, que retribuiu em aplausos.
Aconteceu a 18 de dezembro, às 21h30, e come-
çou com os primeiros acordes da ária da Suite 
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daquela que é conside-
rada a melhor intérprete 
lír ica portuguesa da 
actualidade. 
A iniciativa ficou conclu-
ída com a Gala de Ópera, 
que decorreu na noite de 
29 de Novembro. Um 
momento “vibrante”, na 
opinião de Mónica Pais, 
que reuniu vozes de dife-
rentes características na 
interpretação de árias co-
nhecidas do grande pú-
blico. “São vozes de todas 
as cores: vozes com colo-
ratura, com spinto, mais 
líricas ou mais dramáti-
cas, mais ou menos jo-
vens. O interesse comum 
é trabalhar com a Elisa-
bete Matos”, reconhece a 
promotora. 
O ponto alto do evento 
foi a interpretação em 
dueto de ‘Mario! Mario! 
Mario!’, da ópera ‘Tosca’ 
de Puccini, com Elisa-
bete Matos e Francisco 
Reis a proporcionarem 
um espectáculo “ines-
quecível”. “Para quem 
esteve foi soberbo, para 
quem não esteve… resta 
esperar pelo próximo!”, 
assinala Mónica Pais. 
A soprano considerou o 
Master um “momento in-
tenso de partilha” entre 
os vários participantes e 
lembrou que na origem 
desta iniciativa, que se 
vem realizando anual-
mente nas instalações da 
SRNOM, esteve a relação 
“aluna-professora” que 
estabeleceu com Elisa-
bete Matos nas viagens 
entre Madrid e Lisboa. 
“Naturalmente, houve o 
desenvolvimento de uma 
amizade mais profunda 
e instalou-se o desejo de 

criar um novo espaço de trabalho no Porto”, o que 
se veio a confirmar em 2011. 
Na organização deste IV Master, Mónica Pais con-
tou com a a colaboração dos pianistas João Queirós, 
Carla Quelhas e Lúcia Ribeiro. O apoio logístico foi 
prestado pela SRNOM, pela Faculdade de Engenha-
ria do Porto e pelo Cónego Dr. Ferreira dos Santos, 
através da Casa do Cabido. n
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EliSaBEtE	MatoS

O Master de Canto Elisabete Matos voltou à 
SRNOM, com direito a Gala Lírica e à presença 
da melhor intérprete portuguesa da actuali-
dade. Mónica Pais, promotora do evento, con-
sidera esta oportunidade “inesquecível”. 

No mês de Novembro, a SRNOM acolheu o 
IV Master de Canto Elisabete Matos, um 
evento formativo na área do canto lírico, 

promovido pela soprano Mónica Pais, e que co-
loca cerca de duas dezenas de vozes à disposição 
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filmada sem guião mas com “a capacidade que de-
fine os grandes realizadores”, que não perde a atu-
alidade e que ainda hoje dignifica o nome de Ford, 
mesmo que este não considerasse o cinema uma 
arte e tivesse “um medo brutal do insucesso”. 
Mas o cinema é, de facto, uma arte e são poucos 
os que o contestam. A cores ou a preto e branco, 
mesmo que este seja “o tom mais bonito para se 
fazer cinema”, a sétima arte é cheia de obras que 
contribuíram largamente para a sua história, de 

grandes cineastas que resisti-
ram ao tempo. Afinal, “vence-
mos a morte com as obras que 
deixamos”, como refere Vieira 
Lopes, e Ingmar Bergman é 
prova disso. 
“O Sétimo Selo”, do realizador 
sueco, foi o filme escolhido 
para a quarta sessão deste ci-
clo e mostrou como o preto e 
branco ainda continua a fa-
zer magia em tempo de cor. 
Numa história que explora a 
“inquietude das nossas vul-

nerabilidades” através do confronto de um 
cavaleiro com a morte, a cor foi dispensável 
e deu lugar à reflexão sobre as intermitências 
da fé e o sentido da existência.
Dispensáveis foram também as palavras, de-
pois da exibição de Dogville a 31 de outubro. 
“Este filme fala por si”, afirmou Vieira Lopes. 
Depois de três horas “de resistência” e um 
enredo “complicado”, vemo-nos divididos 
entre o bem e o mal, inclinados a apoiar os 
“gangsters” e profundamente chocados com 
a arrogância humana. Dirigido por Lars Von 
Trier, que também opera a câmera, Dogville é 
a bandeira da simplicidade, ao mesmo tempo 
que realça o brilhantismo de Nicole Kidman.
Já a 13 de novembro foi “A Torinói ló”, de 
Béla Tarr, o filme escolhido para encerrar o 
5.º Ciclo de Cinema da SRNOM. A obra, de 
assinatura húngara, tem a cidade italiana de 
Turim como cenário, data de 1889 e foi exi-
bida a 13 de novembro. 
Um “filme magnífico”, como a descreveu 
Vieira Lopes, de “alguém que domina com-
pletamente a técnica do cinema”. Afinal, “não 
é qualquer um que consegue fazer um filme 
sobre o nada”, não fosse “A Torinói ló” um 
filme de duas horas e meia em torno de duas 
personagens e um cavalo.
Foi com este tipo de obras, “que não passam 
no cinema comercial”, que este quinto ciclo 

foi feito. Um ciclo “duro” com a difícil tarefa de 
debater a inquietude humana e que conseguiu criar 
um cineclube com uma plateia fiel, composta de 
“pessoas que se juntam para ver bom cinema”. Um 
ciclo “que valeu a pena” e que antecipa já o próximo, 
que há de chegar em breve – e com novidades. Afi-
nal, “partilhar o Cinema é das melhores coisas que 
há”, sublinhou Vieira Lopes. n

“PartilHar o 
cinema é das 
melHores coisas 
qUe Há”

5.º Ciclo de Cinema 

Até 13 de Novembro, o 5.º Ciclo de Cinema atravessou 
oito décadas de história e deu origem a um verda-
deiro Cineclube, com espectadores fiéis mesmo em 
dias de tempestade. 

texto	Liliana Pinho	›	Fotografia	Nuno Almeida

Depois de “A Paixão de 
Joana D’Arc e “Modern 
Times”, filmes que inau-

guraram o 5.º Ciclo de Cinema da 
SRNOM, assistiu-se, em 16 de outubro, a “As Vi-
nhas da Ira”. Uma viagem pela Grande Depressão 
com o tumultuoso percurso da família de Tom Joad 
até à Califórnia, “terra de oportunidades que diziam 
garantidas”, depois do clima e da ganância dos ban-
queiros lhes terem dizimado as terras – e o sustento.
“As Vinhas da Ira” é um filme de John Ford que, 
apesar do mau tempo, teve casa cheia. Uma obra 



Miguel Torga como um ‘excesso da natureza’ – ou 
a localidade do Pinhão, famosa pela sua estação de 
comboios. Apesar do tempo menos favorável à fo-
tografia, os participantes tiveram oportunidade de 
registar algumas das paisagens e cores que marcam 
a mais antiga região demarcada do mundo. 
Esta iniciativa foi coordenada por José Ramada, 
membro da Comissão de Actividades Culturais e 

de Lazer da SRNOM, 
e teve subjacentes dois 
objectivos, um técnico 
e outro social. “Por um 
lado foi uma forma das 
pessoas começarem a 
praticar ou a aperfei-
çoar a sua arte foto-
gráfica, interagindo de 
um modo muito real 
com o terreno que nos 
rodeia; por outro lado, 
também nos permite 
quebrar a rotina do 
dia-a-dia e viver uma 
experiência completa-
mente diferente”, con-
siderou o dirigente. 
Para José Ramada, 
a escolha do Douro 
como destino foi um 
processo natural, dado 
que é uma região “par-
ticularmente bonita 
neste período do ano”. 
“Principalmente nas 
duas primeiras sema-
nas de Novembro, as 
cores das videiras são 
muito heterogéneas e 
encontramos uma pa-
leta enorme que po-
tencia cenários e ima-
gens verdadeiramente 
inesquecíveis”, acres-
centou o médico e en-
tusiasta da fotografia, 
reconhecendo na zona 
vitivinícola uma espé-
cie de “pequeno Japão 
em Portugal”. 
Estreante neste tipo de 
eventos, António Al-
meida Sousa assumiu 
que o tempo não aju-

dou a preencher as expectativas. “Se estivesse sol, o 
resultado seria outro, certamente. Apareceu uma ou 
outra aberta que nos permitiu fotografar”, recordou 
o médico de Santo Tirso, que não escondeu o fascí-
nio exercido pela região demarcada: “Sem dúvida 
que é uma  das zonas mais sensoriais do país, espe-
cialmente nesta altura em que a cor está muito mais 
interessante. n

O Alto Douro Vi-
nhateiro, Pa-
trimónio Mun-

dial da Humanidade, foi 
a região escolhida pela 
Comissão de Activida-
des Culturais e de La-
zer da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) para 
concretizar o I Workshop 
de Fotografia no Terreno, 

destinado à comunidade médica do Norte do País. 
Um grupo de 14 médicos partiu de Arca d’Água na 
manhã do dia 7 de Novembro rumo ao Douro e al-
guns locais emblemáticos como o Miradouro de São 
Leonardo da Galafura – imortalizado na poesia de 

I Workshop de 
Fotografia no 
Terreno 

registar 
os ‘excessos’ 
do doUro
O I Workshop de Fotografia 
no Terreno promovido pela 
SRNOM realizou-se no início 
de Novembro. Mais de uma 
dezena de participantes tiveram 
oportunidade de aperfeiçoar a 
sua arte na mais antiga região 
demarcada do mundo. 
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■n PORTARIA N.º 200/2014 do Ministério da 
Saúde
Fixa	o	valor	mínimo	obrigatório	e	estabelece	as	
condições	do	seguro	de	responsabilidade	civil	a	
celebrar	pelos	profissionais	das	terapêuticas	não	
convencionais.
diário	da	república	n.º	191/2014,	Série	i	de	2014-10-03

■n DESPACHO N.º 12284/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
determina	e	atualiza	o	montante	do	benefício	a	
partir	do	qual	é	exigível	a	respetiva	comunicação	
ao	iNFarMEd.	revoga	o	despacho	n.º	4138/2013,	
de	20	de	março.
diário	da	república	n.º	192/2014,	Série	ii	de	2014-10-06	

■n RESOLUÇÃO N.º 27/2014 do Conselho de Mi-
nistros
designa	 membros	 do	 Conselho	 Nacional	 de	
Ética	para	as	Ciências	da	Vida.
diário	da	república	n.º	192/2014,	Série	ii	de	2014-10-06	

■n DESPACHO N.º 12337/2014 dos Ministérios da 
Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade, 
Emprego e Segurança Social - Gabinetes dos 
Secretários de Estado Adjunto do Ministro da 
Saúde, do Ensino Superior e do Emprego
designa	os	elementos	que	integram	o	Conselho	
Consultivo	para	as	terapêuticas	não	Convencio-
nais.
diário	da	república	n.º	193/2014,	Série	ii	de	2014-10-07	

■n PORTARIA N.º 207-G/2014 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência
Fixa	a	caracterização	e	o	conteúdo	funcional	da	
profissão	de	especialista	de	medicina	tradicional	
chinesa.
diário	da	república	n.º	194/2014,	1º	Suplemento,	Série	i	de	2014-
10-08

■n PORTARIA N.º 207-A/2014 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência
Fixa	a	caracterização	e	o	conteúdo	funcional	da	
profissão	de	naturopata.
diário	da	república	n.º	194/2014,	1º	Suplemento,	Série	i	de	2014-
10-08

■n PORTARIA N.º 207-B/2014 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência
Fixa	a	caracterização	e	o	conteúdo	funcional	da	
profissão	de	osteopata.
diário	da	república	n.º	194/2014,	1º	Suplemento,	Série	i	de	2014-
10-08



■n DESPACHO N.º 12984/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Constituição	do	Grupo	de	trabalho	«Combate	às	
irregularidades	praticadas	nas	áreas	do	Medica-
mento	e	dos	Meios	Complementares	de	diag-
nóstico	e	terapêutica»
diário	da	república	n.º	206/2014,	Série	ii	de	2014-10-24

■n DESPACHO N.º 13163-B/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro 
Cria	o	Grupo	técnico	designado	por	“informação	
no	Sistema	na	Saúde”.
diário	da	república	n.º	209/2014,	2º	Suplemento,	Série	ii	de	2014-
10-29

■n DESPACHO N.º 13163-C/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro 
designação	dos	membros	da	Comissão	Nacio-
nal	para	os	Centros	de	referência.
diário	da	república	n.º	209/2014,	2º	Suplemento,	Série	ii	de	2014-
10-29	

■n RESOLUÇÃO N.º 60/2014 do Conselho de Mi-
nistros
Cria	a	Comissão	interministerial	de	Coordena-
ção	da	resposta	ao	Ébola.
diário	da	república	n.º	211/2014,	Série	i	de	2014-10-31

■n PORTARIA N.º 224/2014 do Ministério da 
Saúde
Fixa	as	normas	regulamentares	necessárias	à	
repartição	dos	resultados	líquidos	de	explora-
ção	dos	jogos	sociais	atribuídos	ao	Ministério	
da	Saúde.
diário	da	república	n.º	213/2014,	Série	i	de	2014-11-04

■n PORTARIA N.º 207-D/2014 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência
Fixa	a	caracterização	e	o	conteúdo	funcional	da	
profissão	de	quiroprático.
diário	da	república	n.º	194/2014,	1º	Suplemento,	Série	i	de	2014-
10-08

■n PORTARIA N.º 207-C/2014 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência
Fixa	a	caracterização	e	o	conteúdo	funcional	da	
profissão	de	homeopata.
diário	da	república	n.º	194/2014,	1º	Suplemento,	Série	i	de	2014-
10-08

■n PORTARIA N.º 207-E/2014 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência
Fixa	a	caracterização	e	o	conteúdo	funcional	da	
profissão	de	fitoterapeuta.
diário	da	república	n.º	194/2014,	1º	Suplemento,	Série	i	de	2014-
10-08

■n PORTARIA N.º 207-F/2014 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência
Fixa	a	caracterização	e	o	conteúdo	funcional	da	
profissão	de	acupuntor.
diário	da	república	n.º	194/2014,	1º	Suplemento,	Série	i	de	2014-
10-08

■n DESPACHO N.º 12425-A/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
Cria	um	Grupo	de	acompanhamento	com	vista	
à	implementação	da	atividade	do	enfermeiro	
de	família.
diário	da	república	n.º	194/2014,	1º	Suplemento,	Série	i	de	2014-
10-08

■n DESPACHO N.º 12529/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	EPE	(SPMS,	
EPE),	referentes	aos	Contratos	Públicos	de	apro-
visionamento	(CPa)	que	determinam	as	con-
dições	de	fornecimento	de	Medicamentos	do	
Sistema	Nervoso	Cerebrospinal,	exceto:	anesté-
sicos,	relaxantes	Musculares,	analgésicos,	anti-
piréticos,	antidepressores	e	antipsicóticos.
diário	da	república	n.º	197/2014,	Série	ii	de	2014-10-13

■n DESPACHO N.º 12528/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	EPE	(SPMS,	
EPE),	referentes	aos	Contratos	Públicos	de	apro-
visionamento	(CPa)	que	determinam	as	con-
dições	de	fornecimento	de	Medicamentos	do	
aparelho	Cardiovascular.
diário	da	república	n.º	197/2014,	Série	ii	de	2014-10-13

■n DESPACHO N.º 12530/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	EPE	(SPMS,	
EPE),	referentes	aos	Contratos	Públicos	de	apro-
visionamento	(CPa)	que	determinam	as	con-
dições	de	fornecimento	de	Medicamentos	do	
aparelho	digestivo.
diário	da	república	n.º	197/2014,	Série	ii	de	2014-10-13

■n DESPACHO N.º 12573/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	EPE	(SPMS,	
EPE),	referentes	aos	Contratos	Públicos	de	apro-
visionamento	(CPa)	que	determinam	as	condi-
ções	de	fornecimento	de	Medicamentos	do	foro	
oncológico	ii.
diário	da	república	n.º	198/2014,	Série	ii	de	2014-10-14

■n DESPACHO N.º 12674/2014 dos Ministérios da 
Administração Interna e da Saúde - Gabinetes 
dos Secretários de Estado Adjunto do Ministro 
da Administração Interna e da Saúde
o	pagamento	das	comparticipações	do	Estado	
na	compra	de	medicamentos	dispensados	a	be-
neficiários,	dos	sistemas	de	assistência	na	do-
ença	da	Guarda	Nacional	republicana	(GNr)	e	
da	Polícia	de	Segurança	Pública	(PSP),	é	encargo	
do	SNS,	em	2014.
diário	da	república	n.º	200/2014,	Série	ii	de	2014-10-16

■n DESPACHO N.º 12723-A/2014 dos Ministérios 
do Ambiente, Ordenamento do Território e Ener-
gia, da Agricultura e do Mar e da Saúde - Gabi-
netes da Ministra da Agricultura e do Mar e dos 
Secretários de Estado do Ambiente e da Saúde
declara	a	imprescindível	utilidade	pública	da	
construção	de	um	novo	edifício	hospitalar	a	in-
tegrar	no	plano	de	reabilitação	do	Centro	Hospi-
talar	de	Vila	Nova	de	Gaia/Espinho,	E.P.E.
diário	da	república	n.º	200/2014,	2º	Suplemento,	Série	ii	de	2014-
10-16

■n DESPACHO N.º 12785/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
designa	para	o	cargo	de	diretor	executivo	do	
agrupamento	de	Centros	de	Saúde	do	douro	ii	-	
douro	Sul,	pelo	período	de	três	anos,	o	licenciado	
rui	Manuel	tavares	dionísio.
diário	da	república	n.º	202/2014,	Série	ii	de	2014-10-20

■n AVISO N.º 11711/2014 do Banco de Portugal
Entrada	em	circulação	da	moeda	de	coleção	de	
EUr	2,50,	designada	«35.º	aniversário	do	Serviço	
Nacional	de	Saúde»,	e	da	moeda	corrente	come-
morativa	de	EUr	2,	designada	«ano	internacio-
nal	da	agricultura	Familiar».
diário	da	república	n.º	203/2014,	Série	ii	de	2014-10-21

■n PORTARIA N.º 892/2014 dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde - Gabinetes dos Secretários 
de Estado Adjunto e do Orçamento e Adjunto do 
Ministro da Saúde
autoriza	o	SiCad	-	Serviço	de	intervenção	nos	
Comportamentos	aditivos	e	nas	dependências	
a	proceder	à	repartição	de	encargos	relativos	aos	
contratos	de	atribuição	de	financiamento	pú-
blico	a	programas	e	estruturas	sociossanitárias	
de	redução	de	riscos	e	minimização	de	danos	no	
domínio	da	droga	e	da	toxicodependência.
diário	da	república	n.º	204/2014,	Série	ii	de	2014-10-22
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■n DESPACHO N.º 13522/2014 do Ministério da 
Saúde - Direção-Geral da Saúde
Nomeia	os	membros	da	Comissão	Nacional	da	
Saúde	Materna,	da	Criança	e	do	adolescente.
diário	da	república	n.º	216/2014,	Série	ii	de	2014-11-07

■n DESPACHO N.º 13500/2014 dos Ministérios 
das Finanças, da Administração Interna e da 
Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado Ad-
junto e do Orçamento, Adjunto do Ministro da 
Administração Interna e da Saúde
determina	que	a	comparticipação	às	farmácias	
por	parte	dos	sistemas	de	assistência	na	doença	
da	Guarda	Nacional	republicana	e	da	Polícia	de	
Segurança	Pública	é	assumida	pelo	Serviço	Na-
cional	de	Saúde.
diário	da	república	n.º	216/2014,	Série	ii	de	2014-11-07

■n LEI N.º 77/2014 da Assembleia da República
Procede	à	vigésima	primeira	alteração	ao	de-
creto-lei	n.º	15/93,	de	22	de	janeiro,	que	aprova	o	
regime	jurídico	aplicável	ao	tráfico	e	consumo	de	
estupefacientes	e	substâncias	psicotrópicas,	adi-
tando	a	substância	alfa-fenilacetoacetonitrilo	à	
tabela	anexa	v.
diário	da	república	n.º	218/2014,	Série	i	de	2014-11-11

■n PORTARIA N.º 231-A/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece	os	países	de	referência	a	considerar	
em	2015	para	a	autorização	dos	preços	dos	novos	
medicamentos,	bem	como	para	efeitos	de	revi-
são	anual	de	preços	dos	medicamentos	do	mer-
cado	hospitalar	e	do	mercado	de	ambulatório.
diário	da	república	n.º	219/2014,	1º	Supl.,	Série	i	de	2014-11-12

■n DESPACHO N.º 13779-A/2014 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
define	 procedimentos	 inerentes	 à	 formação	
profissional	no	Serviço	Nacional	de	Saúde	(SNS)	
por	parte	de	profissionais	de	saúde	provenientes	
de	países	da	Comunidade	de	Países	de	língua	
Portuguesa	(CPlP),	detentores	de	qualificações	
de	nível	superior.
diário	da	república	n.º	219/2014,	2º	Supl.,	Série	ii	de	2014-11-12

■n DESPACHO N.º 13807/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Emite	orientações	e	instruções	no	âmbito	dos	sis-
temas	de	informação.
diário	da	república	n.º	220/2014,	Série	ii	de	2014-11-13

■n DECRETO-LEI N.º 173/2014 do Ministério da 
Saúde 
Procede	 à	 terceira	 alteração	 ao	 decreto-lei	 n.º	
124/2011,	de	29	de	dezembro,	que	aprova	a	lei	or-
gânica	do	Ministério	da	Saúde,	à	primeira	altera-
ção	ao	decreto-lei	n.º	35/2012,	de	15	de	fevereiro,	
que	aprova	a	orgânica	da	administração	Central	
do	Sistema	de	Saúde,	i.P.,	e	à	segunda	alteração	
ao	decreto-lei	n.º	22/2012,	de	30	de	janeiro,	que	
aprova	a	orgânica	das	administrações	regionais	
de	Saúde,	i.P.
diário	da	república	n.º	224/2014,	Série	i	de	2014-11-19

■n RESOLUÇÃO N.º 71/2014 do Conselho de Minis-
tros
Cria	o	Grupo	de	acompanhamento	para	a	Salva-
guarda	e	Promoção	da	dieta	Mediterrânica.
diário	da	república	n.º	232/2014,	Série	i	de	2014-12-01

■n DESPACHO N.º 14754/2014 dos Ministérios das 
Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Es-
tado Adjunto e do Orçamento, Adjunto do Ministro 
da Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social
autoriza	o	instituto	da	Segurança	Social,	i.	P.	(iSS,	i.	
P.)	e	a	administração	regional	de	Saúde	do	Norte,	
i.	P.	a	assumir	os	compromissos	plurianuais	no	âm-
bito	dos	contratos-programa	celebrados,	durante	
o	ano	de	2014,	com	as	entidades	integradas	ou	a	
integrar	a	rede	Nacional	de	Cuidados	Continuados	
integrados.
diário	da	república	n.º	236/2014,	Série	ii	de	2014-12-05

■n PORTARIA N.º 1009/2014 dos Ministérios das 
Finanças e da Justiça - Gabinetes dos Secretários de 
Estado Adjunto e do Orçamento e da Justiça
autoriza	a	direção-Geral	de	reinserção	e	Serviços	
Prisionais	a	assumir	encargos	orçamentais	para	
aquisição	de	serviços	de	saúde.
diário	da	república	n.º	237/2014,	Série	ii	de	2014-12-09

■n PORTARIA N.º 1014/2014 dos Ministérios das Fi-
nanças e da Saúde - Gabinetes dos Secretários de 
Estado Adjunto e do Orçamento e da Saúde 
autoriza	o	Conselho	diretivo	da	administração	
Central	do	Sistema	de	Saúde,	i.	P.,	a	assumir	encar-
gos	plurianuais,	nos	anos	de	2014	e	2015,	relativos	
ao	contrato	de	prestação	de	serviços	de	desenvol-
vimento	e	manutenção	do	sistema	de	informação	
de	suporte	ao	Sistema	de	Gestão	de	inscritos	para	
Cirurgia	(SiGiC).
diário	da	república	n.º	238/2014,	Série	ii	de	2014-12-10

■n DESPACHO N.º 15013/2014 dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secretária de 
Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da 
Saúde
aumento	de	capital	dos	hospitais,	EPE	em	espécie	
(conversão	dívidas	em	capital).
diário	da	república	n.º	239/2014,	Série	ii	de	2014-12-11

■n PORTARIA N.º 258-B/2014 do Ministério da 
Saúde
Cria	a	área	profissional	de	especialização	de	Farma-
cologia	Clínica	e	aprova	o	respetivo	programa	de	
formação	no	âmbito	do	internato	Médico.
diário	da	república	n.º	240/2014,	1º	Supl.,	Série	i	de	2014-12-12

■n PORTARIA N.º 222/2014 dos Ministérios da 
Economia e da Saúde
define	o	regime	de	preços	e	comparticipações	
a	que	ficam	sujeitos	os	reagentes	(tiras-teste)	
para	determinação	de	glicemia,	cetonemia	
e	cetonúria	e	as	agulhas,	seringas	e	lancetas	
destinadas	a	pessoas	com	diabetes.
diário	da	república	n.º	213/2014,	Série	i	de	2014-11-04	

■n PORTARIA N.º 227/2014 do Ministério da 
Saúde
define	a	atividade	de	compras	centralizadas	
específicas	da	área	da	saúde	que	constituem	
atribuição	da	SPMS,	E.	P.	E.	-	Serviços	Partilha-
dos	do	Ministério	da	Saúde,	E.	P.	E.
diário	da	república	n.º	215/2014,	Série	i	de	2014-11-06

■n DESPACHO N.º 13474/2014 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Ministro
Nomeia,	presidente	do	conselho	consultivo	
do	 Centro	 Hospitalar	 de	trás-os-Montes	 e	
alto	douro,	E.	P.	E.,	o	dr.	adalberto	Paulo	da	
Fonseca	Mendo.
diário	da	república	n.º	215/2014,	Série	ii	de	2014-11-06

■n DESPACHO N.º 13475/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Nomeia,	presidente	do	conselho	consultivo	
do	Centro	Hospitalar	do	tâmega	e	Sousa,	E.	P.	
E.,	o	Professor	doutor	José	Joaquim	Nogueira	
da	rocha.
diário	da	república	n.º	215/2014,	Série	ii	de	2014-11-06

■n DESPACHO N.º 13477/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro 
Nomeia,	presidente	do	conselho	consultivo	
da	Unidade	local	de	Saúde	do	alto	Minho,	
E.	P.	E.,	o	dr.	luís	Manuel	Gonçalves	Marques	
Mendes.
diário	da	república	n.º	215/2014,	Série	ii	de	2014-11-06

■n DESPACHO N.º 13478/2014 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Ministro 
Nomeia,	presidente	do	conselho	consultivo	
do	 Centro	 Hospitalar	 de	 Entre	 o	 douro	 e	
Vouga,	E.	P.	E.,	o	Professor	doutor	daniel	Bessa	
Fernandes	Coelho.
diário	da	república	n.º	215/2014,	Série	ii	de	2014-11-06

■n DESPACHO N.º 13479/2014 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Ministro 
Nomeia,	presidente	do	conselho	consultivo	
do	instituto	Português	de	oncologia	do	Porto	
Francisco	Gentil,	E.	P.	E.,	o	dr.	antónio	luís	de	
azevedo	Portela.
diário	da	república	n.º	215/2014,	Série	ii	de	2014-11-06
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■n PORTARIA N.º 260/2014 dos Ministérios da Ad-
ministração Interna e da Saúde
aprova	o	regulamento	do	transporte	de	doentes.
diário	da	república	n.º	241/2014,	Série	i	de	2014-12-15

■n RESOLUÇÃO N.º 74/2014 do Conselho de Mi-
nistros
autoriza	a	administração	regional	de	Saúde	do	
Norte,	i.P.,	a	realizar	a	despesa	relativa	ao	Programa	
de	rastreio	do	Cancro	da	Mama,	para	os	anos	de	
2014	e	2015.
diário	da	república	n.º	244/2014,	Série	i	de	2014-12-18

■n DESPACHO N.º 15522/2014 dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde - Gabinetes dos Secretários 
de Estado Adjunto e do Orçamento e Adjunto do 
Ministro da Saúde
determina	o	montante	financeiro	disponível	para	
atribuição	de	apoios	a	pessoas	coletivas	privadas	
sem	fins	lucrativos	que	desenvolvam	projetos	no	
âmbito	dos	Programas	Nacionais.
diário	da	república	n.º	247/2014,	Série	ii	de	2014-12-23

■n DESPACHO N.º 15568/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
determina	que	a	plataforma	informática,	com	a	
designação	“Portal	do	PEBC	e	Ecop.aP	do	Minis-
tério	da	Saúde”,	será	de	utilização	obrigatória	em	
todas	as	entidades	públicas	do	setor	da	saúde	que	
integram	o	PEBC	e	Eco.aP.
diário	da	república	n.º	248/2014,	Série	ii	de	2014-12-24

■n PORTARIA N.º 277/2014 do Ministério da Solida-
riedade, Emprego e Segurança Social
define	o	fator	de	sustentabilidade	e	idade	normal	
de	acesso	à	pensão	de	velhice	para	os	anos	de	2015	
e	2016.
diário	da	república	n.º	249/2014,	Série	i	de	2014-12-26

■n RESOLUÇÃO N.º 79/2014 do Conselho de Mi-
nistros
aprova	 o	 Plano	 Nacional	 para	 a	 redução	 dos	
Comportamentos	aditivos	e	das	dependências	
2013-2020	e	o	Plano	de	ação	para	a	redução	dos	
Comportamentos	aditivos	e	das	dependências	
2013-2016.
diário	da	república	n.º	250/2014,	Série	i	de	2014-12-29

■n DESPACHO N.º 15647/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde
determina,	 o	 peso	 dos	 indicadores	 nacionais,	
os	critérios	gerais	para	a	definição	das	metas	a	
contratualizar	e	o	referencial	das	metas	de	cada	
indicador	nacional,	para	o	processo	de	contratua-
lização	com	as	Unidades	de	Saúde	Familiar	(USF).
diário	da	república	n.º	250/2014,	Série	ii	de	2014-12-29

■n DESPACHO N.º 15714/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Servi-
ços	Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.	P.	E.	
(SPMS,	E.	P.	E.),	referentes	aos	Contratos	Públi-
cos	de	aprovisionamento	(CPa)	que	determi-
nam	as	condições	de	fornecimento	de	material	
de	incontinência	e	alívio	de	pressão.
diário	da	república	n.º	251/2014,	Série	ii	de	2014-12-30

■n DESPACHO (EXTRATO) N.º 15715/2014 do Mi-
nistério da Saúde - Gabinete do Secretário de 
Estado da Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Servi-
ços	Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.	P.	E.	
(SPMS,	E.	P.	E.),	referentes	aos	Contratos	Públi-
cos	de	aprovisionamento	(CPa)	que	determi-
nam	as	condições	de	fornecimento	de	Medica-
mentos	do	Grupo	4:	Sangue.
diário	da	república	n.º	251/2014,	Série	ii	de	2014-12-30

■n DECRETO-LEI N.º 188/2014 do Ministério das 
Finanças 
Procede	à	extinção	do	Fundo	de	apoio	ao	Sis-
tema	de	Pagamentos	do	Serviço	Nacional	de	
Saúde,	criado	pelo	decreto-lei	n.º	185/2006,	de	
12	de	setembro.
diário	da	república	n.º	251/2014,	Série	i	de	2014-12-30

■n DESPACHO N.º 15713/2014 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro 
designa,	 em	 regime	 de	 substituição,	 para	
exercer	o	cargo	de	inspetor-geral	da	inspeção	
Geral	 das	 atividades	 em	 Saúde	 a	 licenciada	
Maria	Edite	Ferreira	alves	Pereira	Soares	Cor-
reia.
diário	da	república	n.º	251/2014,	Série	ii	de	2014-12-30



n■08 noV
Sessão Científica
Infecção VIH: Aspectos 
Práticos  

A direcção 
do Internato 
Médico da 
ULSAM realiza 
regularmente 
sessões teóricas 
formativas 

para Internos de Ano Comum 
dentro da área médica e cirúrgica 
em colaboração com os vários 
Serviços Hospitalares. 
Neste âmbito, o Serviço de 
Medicina 1 da ULSAM, de um 
modo original, teve a iniciativa 
de alargar a formação para 
internos complementares e 
especialistas, desta feita, na 
agradável sede da Ordem dos 
Médicos de Viana do Castelo. 
Foi discutida a história natural 
da doença, rastreio, diagnóstico 

carros de cavalos e campanha 
contra a sífilis. Nesta última, 
destaca-se um slogan:  “A 
minute with Venus…  A year with 
Mercury!”

mais vulgar que se tem de vida 
extraterrestre não é mais do que 
uma projeção da vida humana. 
Provavelmente as forma de vida 
extraterrestre nada terão de 
parecido com o ser humano.   

Actividades
Distrito Médico de Viana do Castelo

100 Distrito Médico de Viana do Castelo

n■03 oUt
Sessão Científica / Convívio
Fins de Tarde à Conversa... 
na Ordem: Estatística  
para totós… 
Uma organização da Comissão de 
Internos Hospitalares da ULSAM (Dr. 
Rogério Corga e pela Dra. bárbara 
Lima) com o Conselho Distrital de 
Viana da Ordem dos Médicos.

Programa: Noções básicas em es-
tatística (Formador: Firmino Ma-
chado); Vamos aprender a fazer 
piri-piri (Sr. Julião, Casa d’Armas); 
“Petiscos” (Casa do Pessoal da 
ULSAM)
Grande interação entre o 
formador e os presentes, quase 
em jeito de tertúlia.
Formação realizada por um 
médico e vocacionada para 
médicos com necessidade de 
produzir trabalhos científicos, 
nomeadamente Internos quer do 
Ano Comum quer da Formação 
Específica. Sessão realizada 
num profundo ambiente de 
aprendizagem em que os 
formandos ficaram certamente 
aptos para aplicar as ferramentas 
estatísticas na produção e análise 
crítica de trabalhos científicos. 

Oradores:   

QUEM SOMOS?

DE ONDE VIMOS?

PARA ONDE VAMOS?

03 DE OUTUBRO DE 2014 | 21H30

AUDITÓRIO FRANCISCO SAMPAIO

Prof. Doutor Daniel Folha
Astrofísico| 

Prof. Doutor António Jácomo
Filósofo | 

Orador:   

07 DE NOVEMBRO DE 2014 | 21H30

AUDITÓRIO FRANCISCO SAMPAIO

Prof. Doutor Carlos Oliveira
Astrobiólogo e Educador Científico  

EXTRATERRESTRE
PROCURA DE VIDA

n■07 noV
Conferência
Procura de vida 
extraterrestre 
Organizada pela Polaris - Associação 
de Astronomia de Viana do Castelo, 
com o apoio do Conselho Distrital de 
Viana da Ordem dos Médicos. 

Existe vida para lá do nosso 
planeta? Tudo aponta para que 
sim. A vida existe aparentemente 
nas mais variadas condições 
físicas. São exemplo disso os 
extremófilos. No entanto, a ideia 

n■11-31 oUt 
Exposição de cartazes
100 Anos de “Olhares” 
Sobre Prevenção e 
Educação Para a Saúde
Uma exposição de cartazes 
antigos, nacionais e 
internacionais, sobre educação 
para a saúde e prevenção de 
doenças e acidentes. Para além 
de se poder apreciar parte da 
história da temática, também 
se pôde apreciar conceções 
passadas de estética, grafismo, 
conhecimento científico, moral, 
política, etc. As virtudes do 
colecionador depreendem-se da 
visita, destacando-se: amor aos 
objetos colecionados; curiosidade; 
paciência; perseverança; 
pesquisa; conhecimento sobre a 
temática. Podemos deliciar-nos 
com a campanha contra o pé 
descalço, álcool e condução em 
1926, prevenção de acidentes com 

n■03 oUt
Conferência
Quem Somos? De Onde 
Vimos? Para Onde Vamos?
Organizada pela Polaris - Associação 
de Astronomia de Viana do Castelo, 
com o apoio do Conselho Distrital de 
Viana da Ordem dos Médicos. 

Procurou-se dar resposta ao 
título da conferência e fazer-se 
um paralelo entre a astrofísica 
e a filosofia. Assistiu-se a 
duas brilhantes conferências 
nas respetivas áreas de 
conhecimento: a do Prof. António 
Jácomo, filósofo, e a do Prof. 
Doutor Daniel Folha, astrofísico.

Infecção VIH  
 

              Aspectos Práticos 

8 de Novembro de 2014 
Sede da Ordem dos Médicos de Viana 

Programa 

10h00h – 11:15h: 1ª Parte 
  - Porquê falar do VIH? 
    - História do vírus em Portugal e no mundo. 
       - Quando suspeitar? 
          - Diagnóstico. 
           - Tratamento. 
          - Efeitos adversos da terapêutica. 
       - Seguimento em consulta. 
 
     11h15h – 11h45h: Coffee Break 

10h00h – 11:45h: Palestra – 1ª Parte 
    - Porquê falar do VIH? 
    - História do vírus em Portugal e no mundo. 
    - Quando suspeitar.  
    - Diagnóstico. 
    - Tratamento. 
    - Efeitos adversos da TARV. 
    - Seguimento em consulta. 
11h15h – 11h45h: Coffe Break 
11h45h – 12:45h: Palestra - 2ª Parte 
    - Infecções oportunistas e outras condições   
       associadas à infecção por VIH. 
    - Síndrome de reconstituição imunológica. 
    - Infecção VIH e Rim. 
    - Efeitos cardiovasculares da infecção VIH e  
       dos fármacos. 
     - Profilaxia pós-exposição.  
12h45h – 13:00h: Discussão 

Palestrantes:  Dr. António  Ferreira, Dr.ª Cátia Barreiros 
              Coordenação: Dr.ª Augusta Silva, Dr.ª Carmélia Rodrigues 

                 11h45h – 12:45h: 2ª Parte 
               - Infecções oportunistas e outras condições associadas à                       
           infecção por VIH. 
            - Síndrome de reconstituição imunológica. 
 - Infecção VIH e Rim. 
 - Efeitos cardiovasculares da infecção VIH e dos fármacos. 
 - Profilaxia pós-exposição.  
 
  12h45h – 13:00h: Discussão 

Organização:                                         _      . 
- Direção do Internato Médico da ULSAM   
- Serviço de Medicina Interna, 1 



produzidos no 
1.º Congresso 
sobre a saúde, 
realizado no 
aniversário 
dos 35 anos da 

implementação do SNS. 
Para quem pretender estar 
minimamente informado sobre 
a saúde em Portugal, sobre o 
SNS e a sua defesa, sobre o que 
está feito e o que ainda está por 
fazer ou o que ainda pode ser 
melhorado neste domínio, sobre 
o que pensam os portugueses 
dos serviços de que dispõem 
e das discrepâncias entre os 
serviços de saúde público e 
do privado, é obrigatório ler 
esta pequena grande obra. 
Livro de grande simplicidade, 
acessível a todos os estratos da 
população, rico em pormenores 
e depoimentos de gente com 
responsabilidades na sociedade, 
mas também de gente simples, 
foi apresentado no passado dia 
4 de novembro, na biblioteca 
Municipal de Viana do Castelo. 
Uma iniciativa do Centro 
Cultural do Alto Minho, da 
Escola Superior de Saúde do IPV 
e do Conselho Distrital de Viana 
do Castelo da OM. Para dele falar 
esteve presente o Prof. Doutor 
Constantino Sakellarides, 
Presidente da Fundação 
para a Saúde – SNS. Sobre tão 
importante matéria, que muito 
contribui para a qualidade de 
vida dos portugueses, a sessão 
contou ainda com intervenções 
dos médicos Luísa Quintela, 
Nelson Rodrigues e Mara Rocha. 
A plateia, essencialmente 
constituída por profissionais 
da saúde, deu excelentes 
contributos para a riqueza do 
debate.
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de conhecimentos

n■04 dez
Apresentação de livro
“Serviço Nacional 
de Saúde – Para uma 
Conversação Construtiva”  
«SNS património de todos». 
A expressão consta do livro 
“Serviço Nacional de Saúde – Para 
uma Conversação Construtiva”, 
obra editada pelo Fundação para 
a Saúde que compila os materiais 

n■29 noV
Convívio Científico
Reunião Inter-Unidades 
do Norte 2014  

Na Reunião Inter-
Unidades de 
Cuidados Intensivos 
do Norte 2014 

estiveram presentes na sede 
da Ordem dos Médicos de 
Viana do Castelo, destacados 
Intensivistas das Unidades do 
Norte, num ambiente informal 
de atualização e troca de 
experiências. Abordou-se com 
particular acutilância o “ARDS” e 
o “Futuro das UCI sem formação 
de Subespecialidade”.

e tratamento, bem como a 
importância da coordenação 
entre os Cuidados Primários e os 
Cuidados Hospitalares para uma 
melhor prestação de cuidados 
de saúde a esta população de 
doentes. Perante o sucesso 
e entusiasmo demonstrado 
pelos participantes espera-se 
uma nova oportunidade para 
que, num futuro próximo se 
realize nova sessão de convívio e 
actualização médica.

n■05 dez
Conferência
Avaliação de Dano 
Corporal e Perícia Médico-
Legal  

Organização conjunta 
do Conselho Distrital 
de Viana do Castelo 
e da Delegação de 

n■05 dez
Convívio Científico
Tuberculose – 
Actualização de 
Conhecimentos  
última sessão do curso 
“Formação Avançada para 
Internos”, tendo como 
destinatários preferenciais 
Internos do Ano Comum e de 
Formação Específica.

n■11 dez
Sessão de Esclarecimento
SINAVE  
Formação da responsabilidade 
da unidade de saúde pública 
do alto minho, realizada pelas 
especialistas de saúde pública, 
dr.ª ana maria lopez, dr.ª 
Beatriz ucha e dr.ª lígia sá
O SINAVE (Sistema Nacional 
de Vigilância Epidemiológica)
prevê a atuação de uma rede 
de vigilância epidemiológica 
para prevenção e controlo 
das doenças transmissíveis e 
outros riscos em saúde pública. 
Integra os serviços de saúde 
pública, as autoridades de saúde 
e entidades dos setores público, 
privado e social que desenvolvem 
atividades no sistema de 
saúde, designadamente, os 
estabelecimentos e serviços 
prestadores de cuidados de saúde, 
independentemente da sua 
designação.
O SINAVE desmaterializa 
a notificação obrigatória 
de doenças transmissíveis, 
permitindo ao médico notificar, 
em tempo real, a ocorrência de 
uma doença transmissível à 
autoridade de saúde local, para 
a implementação de medidas de 
prevenção e controlo, limitando 
a disseminação da doença e a 
ocorrência de casos adicionais.
Todos os médicos deverão 
obrigatoriamente utilizar a 
aplicação informática de suporte 
ao SINAVE para a notificação 
obrigatória de doenças 
transmissíveis e outros riscos 
em saúde pública a partir de 1 de 
janeiro de 2015.

Viana do Castelo da Ordem dos 
Advogados. Os prelectores foram 
uma médica e um advogado 
que abordaram a temática 
pela perspectiva da Medicina 
Legal e do Direito. Além dos 
representantes locais da Ordem 
dos Médicos e dos Advogados, 
contou-se com a presença 
da Presidente do Conselho 
Distrital do Porto da Ordem 
dos Advogados, Dra. Elisabete 
Grangeia.  Na assistência 
estiveram elementos dos dois 
grupos profissionais num 
ambiente de cooperação e de 
aprendizagem conjunta. No final, 
a manifestação do anseio dos 
presentes pela realização de mais 
eventos em conjunto.
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aCoNtECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS

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 Científico 
da Clínica Médica do 
Exercício do Porto: “A Saúde 
Mental no Desportista”

10 e 11 OUT xVII Jornadas 
Regionais Patient Care

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

18 OUT Reunião da Direcção 
da Associação Portuguesa 
para o Estudo da Dor

20 OUT Conferência “Inovação 
Clínica/ Custos e benefícios?”

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

31 OUT Curso de Formação 
“Novas Terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

07 NOV 40.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto: “Exercício aeróbico 
e neuroplasticidade”

11 NOV Entrevistas de 
recrutamento médico da 
especialidade de Endocrinologia

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

29 NOV Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia da Mão

05 DEz 41.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto: “Será possível 
prevenir o aparecimento 
da Hipertensão Arterial 
com o envelhecimento?”

09 DEz Reunião do Colégio de 
Anestesiologia sobre o tema 
“Reflexão sobre a formação 
em Anestesiologia”

11 DEz Reunião Follow Up Go M: 
Liderança e Gestão de Equipas 

12 DEz Serões DII – Apresentação 
e discussão de casos clínicos 
pelo Grupo de Estudo da Doença 
Inflamatória Intestinal (GEDDII)

12 DEz 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

14 DEz Reunião da 
Direcção da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia

17 DEz Reunião do Grupo 
de Infecção e Sepsis

19 DEz Reunião da Direcção 
do Colégio da especialidade 
de Medicina Geral e Familiar 
com internos de MGF

19 DEz Reunião sobre formação 
de parcerias em Cuidados 
de Saúde Primários (CSP)

07 JAN Reunião da Comissão 
Organizadora do Congresso 
Nacional de Gastrenterologia 
– Semana Digestiva 2015

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 da Ordem dos Médicos. 
Iniciativa promovida pela 
Competência de Gestão dos 
Serviços de Saúde da OM

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAzER

Exposições:

03 a 28 OUT Exposição de Pintura 
de Fernando Carballa Villanueva

03 a 17 OUT Exposição de 
Pintura de Anjos Fernandes

07 a 21 NOV Exposição de 
Pintura de Artur Santos

Concertos e Cinema

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

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

22 a 29 NOV IV Master de 
Canto por Elisabete Matos

29 NOV Gala Lírica de 
encerramento do IV Master de 
Canto por Elisabete Matos, com a 
participação do coro da SRNOM 

18 DEz Concerto de Natal, 
pela Orquestra do Norte

07 JAN Concerto de Reis pelo 
coro da SRNOM dirigido pela 
maestrina Luísa Vilarinho

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

20 NOV Conferência “O Tango 
e a Tuberculose” por António 
Ramalho de Almeida

06 DEz Festa de Natal, dedicada 
aos filhos e netos de médicos

Lançamento de Livros: 

30 OUT “Serviço Nacional de 
Saúde – Para uma Conversação 
Construtiva”. Apresentação 
por Constantino Sakellarides 
(Fundação para a Saúde SNS)

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”

14 NOV “O Homem entre 
a Ciência e a Fé”, de Ruy 
Fonseca branco

11 DEz II e III Volumes da 
colecção “Perturbações da 
Personalidade Narcísica e 
Sexualidade”, de Patrícia Ribeiro

20 DEz “Nossa Senhora, Títulos 
e Iconografia”, de Licínio Poças



«presente e futuro nos 
35 anos do sns» 
15	Novembro	2014

albino aroso – homenagem ao 
“pai” do planeamento familiar
04	Novembro	2014

plenário dos conselhos regionais 
06	Novembro	2014

5.º ciclo de cinema da srnom 
Set-Nov	2014

pintura de levi guerra 
20	Janeiro	-	13	Fevereiro	2015

apresentação do livro: “serviço 
nacional de saúde – para uma 
conversação construtiva”.  
30	outubro	2014

concerto de natal 
18	dezembro	2014

«1.ª distinção de mérito em 
gestão dos serviços de saúde» 
22	Novembro	2014

festa de natal  
06	dezembro	2014

103

Vai	aCoNtECEr
REUNIÕES CIENTíFICAS

09 JAN 42.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto: “Estratégias de 
medicina funcional para atletas”

09 JAN Exames da especialidade 
de Gastrenterologia Pediátrica 

09 JAN Palestra sobre 
parâmetros de qualidade da 
água e patologias associadas

10 JAN Reunião da Direcção 
do Colégio da especialidade 
de Ginecologia e Obstetrícia

10 JAN Reunião da Direcção 
do Colégio da especialidade 
de Oftalmologia 

10 JAN Reunião da 
subespecialidade de Hepatologia 

14 JAN Reunião de apresentação 
de projecto médico no Quénia 

16 JAN Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

24 JAN Exames da especialidade 
de Medicina do Trabalho

27 JAN Reunião sobre novas 
abordagens ao Carcinoma 
da Próstata (CPRCm)

11 FEV Fórum da USF-AN sobre 
Sistemas de Informação 
dos Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde (SPMS) 

12 FEV Workshop da 
USF-AN sobre Sistemas de 
Gestão de Qualidade

13 FEV Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

20 FEV Curso “Hands-on” da 
Sociedade Portuguesa de 
Periodontologia e Implantes

21 FEV Reunião anual da 
Sociedade Portuguesa de 
Periodontologia e Implantes

25 FEV Reunião do Grupo 
de Estudos e Oncologia 
do IPO do Porto

27 e 28 FEV III Congresso 
Internacional sobre 
Esclerose Múltipla 

06 MAR 43.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício do 
Porto: “A longevidade e o cancro”

13 MAR II Open Day para médicos 
internos da especialidade de 
Medicina Geral e Familiar 

13 MAR Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

20 E 21 MAR 12.ª Reunião 
Anual do Grupo de Trabalho 
de Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAzER

Exposições:

09 a 23 JAN Exposição de 
Pintura de Joana Macedo

09 a 23 JAN Exposição de bonecas 
em pasta de papel (esculturas) 
de Maria Olímpia Paulo

20 JAN a 13 FEV Exposição de 
Pintura de Levi Guerra

13 a 27 MARÇO Exposição 
de Fotografia de Margarida 
Cardoso Silva

Outros eventos:

09 JAN a 21 FEV V Curso de Pós-
Graduação em Antimicrobianos 
(sextas e sábados)

20 JAN Levi Guerra – Uma 
vida em movimento

Lançamento de Livros: 

17 JAN Lançamento do livro 
“Primeiro Canto” de Luís 
Lenso, alter ego do médico 
Nelson Rodrigues



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
desconto de 20%*

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 Sociais104

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
desconto de 10%*
(	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
desconto de 8%*

 LIVRARIA 

Porto Editora 
www.portoeditora.pt
desconto de 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	
desconto de 10%*	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
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DE PARCEIROS

Linhas de apoio exclusivas para Médicos:
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