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eventos à medida
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.

CENTRO
DE CULTURA E
CONGRESSOS

Ordem Dos Médicos
secção regional do norte

Centro de Cultura e Congressos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 PORTO
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Dossier especial:
«Visita às Urgências»

A carência de meios e profissionais
de saúde provoca longos tempos
de espera nos Serviços de
Urgência, com consequências
alarmantes. Face ao caos
generalizado, CRNOM e sindicatos
foram visitar alguns dos serviços
mais problemáticos do Norte do
País. pág. 06
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Internato Médico:
novo regime
jurídico em debate

36

Entrevista a
Manuel Pizarro,
ex-Secretário de
Estado da Saúde

Fazendo uma análise retrospectiva
dos últimos quatro anos, que
se seguiram ao Governo que
integrou, Pizarro aponta o dedo
ao actual Ministério da Saúde e
fala de ausência de reformas e
de “malfeitorias” que prometem
dar dores de cabeça ao próximo
executivo. Sobre a questão da
formação médica, o ex-Secretário
de Estado da Saúde, actualmente
vereador da Câmara Municipal
do Porto, defendeu que a boa
solução é a formação diferenciada
para todos. pág. 36

A imposição de nota mínima na
prova de acesso ao Internato
está a gerar controvérsia.
No debate promovido pelo
Alumni Medicina, os jovens
demonstraram o seu receio de
exclusão da formação pósgraduada e da consequente
falta de diferenciação técnica.
Perspectiva também defendida
na Reunião de Médicos Internos
na SRNOM pelo dirigente
estudantil da ANEM e apoiada
pelos sindicatos, que falam em
“farsa negocial”. Já a Ordem
dos Médicos sustenta que
a sua função é assegurar “a
qualidade da formação” e não a
quantidade. pág. 50

Homenagens a
Levi Guerra e
Aureliano da
Fonseca
“Uma Vida em Movimento”
foi o mote que levou ilustres
personalidades da Medicina
portuguesa ao Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM em
Janeiro, para homenagear o
Prémio Nacional de Saúde 2013,
Levi Guerra.
Em Fevereiro foi a vez de
Aureliano da Fonseca ser o centro
das atenções, com a celebração
do seu centésimo aniversário
e lançamento do último livro
da sua autoria, “100 anos Cem
Versagens”. pág. 60

93

Jazz na Ordem

A orquestra do ESMAE “Big
Band” inaugurou a 24 de Abril,
na SRNOM, o 5.º Ciclo de Jazz
na Ordem. Mariana Vergueiro
Quinteto, Luís Figueiredo e Mário
Santos encabeçam os restantes
concertos principais, sempre
introduzidos por alunos da Escola
de Jazz do Porto. pág. 93
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Urgências, CRNOM e sindicatos
visitaram alguns dos serviços mais
problemáticos da região Norte

TRIBUNA DO CRN

Revista da
Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos

Responsáveis da ULS de
Matosinhos acolheram a
proposta do CRN e SIM

Em causa estavam os critérios de
atribuição do prémio de assiduidade

34

Presença na Comunicação Social

35

In memoriam de Manoel de Oliveira

Alguns destaques

Homenagem do CRNOM

ENTREVISTA

janeiro - março 2015
ano 17 - nº 1
director

Miguel Guimarães
editores

22

Daniel Serrão
Joana Neto
José Pedro Moreira da Silva
conselho editorial

Alberto Pinto Hespanhol
Amílcar Ribeiro
Anabela Correia
André Santos Luís
António Araújo
António Nelson Rodrigues
António Sarmento
Avelino Fraga
Caldas Afonso
Dalila Veiga
Lurdes Gandra
Marcelino Marques da Silva
Margarida Faria
Martins Soares
Rui Capucho
secretariado

Conceição Silva
Susana Borges
propriedade e administração

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

CRNOM considera que os
doentes da região Norte ficam
de novo prejudicados

23

24

periodicidade

25

26

28

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

Lidergraf - Artes Gráficas, S.A.

Novas disposições no Sistema
de Triagem de Manchester

Alteração das receitas nas
farmácias pesa mais nos
bolsos dos portugueses

29

Artigos
40

Tributo em memória de
Fleming Torrinha
Por Henrique Lecour

42

Quando a esperança termina,
a Medicina acaba
Por Antonieta Dias

43

Health4Moz

44

Medicina de Família numa palavra

45

2.º Fórum do Movimento
Vasco da Gama

Por Carla Rego
Por Kyle Hoedebecke, Luís de PinhoCosta e Yusianmar Mariani

Iniciativa do grupo Wonca Europa
para jovens Médicos de Família e
internos de MGF decorreu em Dublin

46

Médicos em missão humanitária
Gustavo Carona, João Tavares e Sara
Ramalho falam sobre as experiências
que viveram na Ásia e África

NOTÍCIAS

Médicos e profissionais de
saúde são o elo mais fraco
numa política de cortes cegos

CRN preocupado com o crescente
clima de conflitualidade e violência
contra profissionais de saúde

30

Manuel Pizarro, ex-Secretário
de Estado da Saúde
Em declarações à «nortemédico»,
o dirigente socialista avaliou
a política seguida pelo actual
Governo no sector da Saúde

CRN apela a que exista maior
protecção dos doentes na
prescrição de medicamentos

500984492

redacção e design gráfico

Descanso “compensatório”
aplicável ao pessoal médico

CRN considera as novas medidas
uma clara violação dos direitos dos
doentes e uma falta de respeito
pelos profissionais de saúde,
e apela à revogação imediata
do despacho n.º 1057/2015

contribuinte número

13.000 exemplares

Imposição de tempos de
consulta reduzidos

Procedimento anteriormente vigente
retomado a 1 de Janeiro de 2015

Trimestral

tiragem

Vagas preferenciais com
compromisso de formação

CNE sublinha que não está legalmente
definido um tempo mínimo ou
máximo de consulta e que os médicos
devem comunicar as situações que
lesem a relação médico-doente

Inst. da Comunicação Social, n.º 123481
145698/08

36

CNE homologa parecer do CNMI sobre
a obrigatoriedade de prestação de
serviço na instituição de colocação

registo

depósito-legal n.º

Concurso de Medicina
Geral e Familiar

Número de anestesiologistas
aumentou 20% entre 2003 e 2013
Colégio da Especialidade destaca
ainda que o número de cirurgias no
SNS aumentou 33% entre 2005 e 2013

50

Obrigação da Ordem é
“garantir a qualidade”

Reunião de Médicos Internos na SRNOM
ficou marcada por divergências na
interpretação do novo regime jurídico
da formação médica especializada

53

55

Alumni Medicina promoveu
debate sobre o Internato Médico

84

Jovens temem impossibilidade
de acesso à formação
especializada para todos

Código de Ética para
Estudantes de Medicina

ANEM apresentou projecto pioneiro
que pretende incutir os princípios
deontológicos da profissão logo
nos bancos das faculdades

85
71

72
56

58

SRNOM: Resultados líquidos
melhoraram 23%

Assembleia Regional Ordinária
aprovou o Relatório de Contas do
exercício de 2014 e o Orçamento e
Plano de Actividades para 2015

74

Eleições para os colégios
de especialidade

Resultados da votação realizada
no dia 26 de Maio

75

I Workshop sobre Acesso
aos Registos Clínicos para
investigação forense

Numa organização do Instituto
Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, dirigentes da SRNOM
apresentaram uma proposta que
pode “compatibilizar a lei de acesso à
informação com o código deontológico”

Convívios científicos da CMEP,
em parceria com a SRNOM

Jaime Milheiro, Eduardo Oliveira
e Sobrinho Simões destacaram a
importância da individualidade do
ser humano e da actividade física na
prevenção e tratamento do cancro

Iniciativa do Rotary Club Porto-Foz e
do Agrupamento de Escolas Garcia de
Orta alerta a comunidade escolar para
a melhoria dos hábitos alimentares

Levi Guerra: o “guerreiro com uma
perpétua sede de conhecimento”
Cerimónia de homenagem teve
lugar no Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM e contou com
a presença do Bastonário da OM

76

78

79
63

66

68

70

Os 100 anos de Aureliano
da Fonseca

Médico, músico e poeta foi
homenageado na SRNOM, numa
parceria com o quinzenário “As
Artes Entre as Letras”, em cerimónia
que incluiu ainda o lançamento
do seu livro comemorativo
“100 Anos Cem Versagens”

Responsabilidade
médica em debate

Clipóvoa acolheu uma acção
de formação com enfoque na
actividade do sector privado

Hospital de S. João da
Madeira – Que Futuro?

80

81

82

Passagem de hospitais
públicos da rede do SNS para as
Misericórdias divide opiniões

VI Jornadas de Factores de Risco
e Orientações Clínicas em CSP
Sexta edição do evento promovida
pelo departamento de Medicina
Geral e Familiar da FMUP

83

«Ondas», de Jorge Mira Coelho

O conhecido médico e artista reuniu
em livro os principais desenhos
e esculturas da sua autoria

Exposições de Olímpia
Medeiros e Joana Macedo

Primeiras exposições de 2015 na
SRNOM ficaram marcadas pelo
detalhe, cor, textura e talento

Fotografias de viagem

89

Estreia em Concerto de Reis

90

Novo álbum de Isabel Calado

91

“Movimento Ajuda” leva
arte solidária à SRNOM

“Médico-doente, uma
relação secular”

92

Obras de Helena Pereira e
Margarida Cardoso Silva estiveram
expostas entre 13 e 27 de Março
Novo Coro da SRNOM subiu
ao palco a 7 de Janeiro

A médica e cravista apresentou
o seu mais recente trabalho
inspirado na obra de  F. Couperin

Artistas sobem ao palco do
Centro de Cultura e Congressos
da SRNOM para ajudar famílias
carenciadas com filhos menores

II Workshop de Fotografia
no Terreno

Segunda iniciativa da Comissão de
Actividades Culturais e de Lazer rumou
à região do Douro Internacional

CULTURA
Artes & Ciências em diálogo

Carlos Fiolhais e Rui Nunes foram
duas das personalidades presentes
neste evento anual que decorreu
no auditório da SRNOM

Os génios que partilharam
mais do que a tuberculose

António Ramalho de Almeida fez a
ponte entre António Nobre e Frédéric
Chopin, numa conferência que incluiu
muitas curiosidades biográficas

«Primeiro Canto»

Livro de poesia assinado por Luís
Lenso, pseudónimo do Presidente
do Distrito Médico de Viana do
Castelo, Nelson Rodrigues

93

5.º Ciclo de “Jazz na Ordem”

94

3 Discos 3 Livros

«Na Floresta do Alheamento:
Diálogo improvável com
Fernando Pessoa»

Cartaz conta com nomes como
Mário Santos, Luís Figueiredo,
Alexandre Frazão e Mário Franco
As sugestões de Sebastião
Feyo de Azevedo, Reitor da
Universidade do Porto

LEGISLAÇãO 

Obra de Celeste Malpique tem
como ponto de partida o primeiro
fragmento do Livro do Desassossego

Tavares Fortuna apresentou «Versos
Diversos – Com Ilustrações»
Conhecido ginecologista explicou
no auditório da SRNOM o que o
motivou a publicar esta obra

96

Diplomas mais relevantes
publicados no 1.º
trimestre de 2015

O impulsionador do psicodrama
em Portugal apresentou dois
novos livros no Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM

101

Actividades no Distrito Médico
de Viana do Castelo

António Roma Torres e «O Rei
da Áustria» num «Novo Céu»

«O Fotógrafo e a Rapariga» é uma
“pequena mas sublime pérola”
Terceiro livro da trilogia de Mário
Cláudio foi apresentado a 5 de Março

3

Obra do psiquiatra Adrián
Gramary retrata histórias de vida
ao jeito de psico-biografias

88

Uma árvore em nome da prevenção

Reunião Nacional assinala a 9 de
Maio o centenário da Associação dos
Médicos Católicos Portugueses

60

86

«Palco da Loucura»

Informação Institucional

102
104

Agenda do Centro de
Cultura e Congressos
Benefícios Sociais

4

A urgência de uma nova
política de Saúde

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

O caos vivido nas urgências hospitalares no último
Inverno, durante o qual alguns hospitais do Norte foram casos mediáticos, constitui o reflexo inequívoco
do falhanço da política seguida por alguns ministros
da Saúde, mas que tiveram em Paulo Macedo o seu
mais fiel promotor.
Escudados no argumento da poupança financeira e
em nome da sustentabilidade, ao longo dos últimos
anos foram encerrados serviços ao nível dos Cuidados de Saúde Primários e escandalosamente diminuída a capacidade de internamento no SNS. Os
cuidados de proximidade foram substancialmente
reduzidos e a constituição de centros hospitalares
esmagou os hospitais concelhios mais pequenos,
concentrando cada vez mais a Medicina nos grandes
hospitais portugueses.
Uma visão centralista do SNS que apenas beneficia o
sector privado das grandes unidades de saúde. Nada
que não faça parte da visão estratégica para a saúde
do ministro Paulo Macedo, confirmada na sua imperdoável portaria 82/2014, e como claramente transpareceu das suas declarações recentes em alguns órgãos
de comunicação social.

editorial

De resto, os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no Dia Mundial da Saúde
vieram apenas confirmar o trabalho desenvolvido
nos últimos meses pela Ordem dos Médicos, e em
especial pelo seu Conselho Regional do Norte, o qual
foi amplamente divulgado.
Senão vejamos. Entre 2002 e 2013, no sector privado, aumentou o número de hospitais e de camas
de internamento, as urgências duplicaram (passaram
de 460.000 para 900.000), as consultas externas triplicaram (passaram de 16.5% para 29% do total de
consultas realizadas), os actos complementares de
diagnóstico triplicaram e os actos complementares
de terapêutica duplicaram. Já no sector público diminuiu o número de camas de internamento (menos 3700), as urgências têm vindo a diminuir e as
consultas médicas nos Centros de Saúde têm vindo
igualmente a reduzir-se.
Na verdade, os dados que anualmente são publicados
pela OCDE já evidenciavam muitos dos dados agora
divulgados pelo INE. O financiamento da Saúde está
cada vez mais dependente das economias do bolso

dos portugueses e cada vez menos do Ministério da
Saúde. Em 2012 apenas 61% da despesa em saúde
era financiada pelo Estado.
E isto, num país em crise financeira e económica, em
que o peso dos impostos directos e indirectos é absolutamente avassalador e dramático, em que as taxas
moderadoras no acesso à saúde são verdadeiros co-pagamentos (o que motiva muitas pessoas a recorrer
ao sector privado), em que os cortes nos salários são
muito significativos, em que os bens de consumo essenciais são cada vez mais caros, em que se tenta impor uma Lei dos Compromissos que fere a dignidade
das pessoas e da causa pública, em que as exigências
e a responsabilidade são cada vez maiores para quem
trabalha, em que a população idosa é cada vez maior,
em que a taxa de natalidade nunca mais cresce de
forma significativa, em que as situações clínicas e
sociais relacionadas com a crise (depressão, suicídio,
alcoolismo, agressões, etc.) não param de crescer.
A saúde, como foi recentemente demonstrado pelo
estudo publicado pela Universidade Nova, é o principal motor da economia. Sem saúde não há economia
que resista nem crescimento sustentado.
E é precisamente nesta altura de maior necessidade
para os cidadãos e para o país que devemos investir –
e não desinvestir! – na saúde e nas pessoas.
Mas é também necessário que a sociedade civil, principal afectada pela desastrosa política de saúde que
tem sido seguida, faça valer os seus direitos e cumpra os seus deveres de cidadania a todos os níveis.
A capacidade de intervenção da sociedade civil é essencial para condicionar as decisões que nos podem
afectar a todos.
Ou queremos preservar a essência do SNS centrada
no respeito pela dignidade do ser humano, ou queremos preservar a actual política de Saúde.
A escolha não parece difícil.
Miguel Guimarães

in memoriam
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amílcar ribeiro
1942 - 2015

O nosso colega e companheiro Amílcar
Ribeiro faleceu no passado dia 8 de Maio.
Um dia triste e de luto para a Ordem dos
Médicos, e em particular para a Secção
Regional do Norte (SRN).
Amílcar Ribeiro foi antes de mais um defensor
da liberdade e dos direitos das pessoas. Lutou
sempre pelas causas em que acreditava.
Foi firme na defesa do Serviço Nacional de
Saúde e das Carreiras Médicas.
Não hesitou em denunciar atropelos ao
exercício da Medicina.
Defendeu com determinação as causas dos
jovens médicos.
Não vacilou na procura de soluções de
solidariedade interpares que protegessem os
mais desfavorecidos.
Participou com lucidez e empenho na
promoção do envelhecimento activo.
Exerceu o seu mandato com dedicação e
inteligência.
Foi sempre uma presença informada e
participativa nas reuniões.
Deu um contributo valioso para imprimir
uma nova dinâmica às actividades culturais e
sociais da SRN.
A sua disponibilidade, atenção, respeito e
sentido de lealdade edificaram uma imagem
que seguramente permanecerá na nossa
memória individual e colectiva.
Foi um exemplo em todos os momentos. Sem
Amílcar Ribeiro a Ordem dos Médicos está
seguramente mais pobre.
Um abraço amigo e até sempre,
Miguel Guimarães
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Tribuna Especial:
Dossier
do crn “Visita às Urgências”

Urgências
no vermelho
CRNOM e
sindicatos
visitaram Serviços
de Urgência na
região Norte
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Hospital de São Sebastião

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga
Perante o caos

generalizado nas

urgências, o Conselho
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos

(CRNOM) assumiu a
iniciativa de visitar

alguns dos serviços mais
problemáticos do Norte
do País, na companhia

dos sindicatos médicos. A

realidade, em muitos casos,
ultrapassou as notícias

N

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

o dia 16 de Janeiro,
Ordem e sindicatos
vindas a público, com uma
médicos encetaram
grande carência de meios e
um périplo por alguns dos mais
problemáticos serviços de urde profissionais a criarem
gência da região Norte do País
muitas dificuldades no
e escolheram o Centro Hospiatendimento aos doentes.
talar de Entre Douro e Vouga
(CHEDV) como ponto de partida. Esta unidade, sedeada
no Hospital de São Sebastião,
em Santa Maria da Feira, serve
mais quatro municípios vizinhos e já tinha merecido um
alerta por parte do Conselho
Regional do Norte em 2014, depois de vários constrangimentos verificados no
atendimento urgente.
O diagnóstico realizado em Agosto do
último ano confirmou-se no local, com
as três estruturas a
concluírem que o Hospital de São Sebastião “não
cumpre minimamente os critérios exigíveis a uma
urgência médico-cirúrgica”, nomeadamente pela
grave carência de profissionais verificada. “As equipas médicas de urgência estão claramente desfalcadas, estando a funcionar com cerca de 50% do número de médicos que seriam necessários”, lê-se no
balanço oficial publicado pelas organizações. Em
declarações à comunicação social, no final da visita,
Miguel Guimarães acrescentou à falta de médicos,
carências significativas no número de enfermeiros,
técnicos operacionais e assistentes administrativos,
resultando em tempos de espera “clinicamente inaceitáveis”. “Estamos a falar de duas horas no caso

Grave
carência de
profissionais

Secção Regional do Norte

Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nota de Imprensa 15/01/2015

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga

Ordem e sindicatos médicos
visitam a urgência do Hospital
de Santa Maria da Feira
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM), o Sindicato Independente dos Médicos
(SIM) e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) realizam amanhã, dia 16 de Janeiro, uma visita à urgência do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da
Feira, com o intuito de conhecer de perto o funcionamento da urgência desta unidade do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV).
A visita das diferentes organizações médicas enquadra-se no contexto das inúmeras queixas de utentes
sobre o caos que se tem vivido na urgência desta
unidade hospitalar, com longas horas de espera. Situação que teve o seu momento mais dramático na
morte de utente depois de cerca de seis horas à espera para ser atendido.
No final da visita, pelas 13 horas, os representantes do
CRNOM, SIM e SMN irão prestar declarações à Comunicação Social presente no local.
Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser
solicitados ao Gabinete de Comunicação da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 15 de Janeiro de 2015.
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Tribuna Especial:
Dossier
do crn “Visita às Urgências”
hospital de são sebastião
Tipologia: Serviço de Urgência
Médico-Cirúrgica
Área de referência: Santa Maria
da Feira, Arouca, S. João da
Madeira, Ovar e Oliveira de
Azeméis
População directa servida: 350
mil habitantes
Nº de episódios/dia: 300-400
Problemas verificados: carência
de médicos superior a 50%;
deficiência de materiais e
equipamentos; tempos de espera
excessivos; recursos a empresas
de trabalho temporário

das pulseiras laranja [situações muito urgentes] e
três a quatro horas nas pulseiras amarelas [situações urgentes]. Os doentes acabam por estar em
risco”, explicitou o presidente do CRNOM.
Após diversas denúncias públicas, efectuadas
tanto pelo CRNOM como pela directora clínica do
CHEDV, Miguel Guimarães entende que o Ministério da Saúde não pode ignorar a realidade vivida
neste serviço de urgência. Por isso, o dirigente considerou que “o responsável moral e político por esta
situação é o senhor ministro da Saúde”, por condicionar “muito daquilo que são as necessidades dos
hospitais”.
Para Merlinde Madureira, só há duas explicações
possíveis para o que se pode observar nas urgências: “ou é incompetência ou é perversidade”. “Ou
é incompetência que permite que, ano após ano, se
mantenham nos lugares-chave as mesmas pessoas;
ou há perversidade e o que se deseja é mesmo isto
para que nem profissionais nem utentes se dirijam
às instalações do SNS”, explicou. A presidente do
Sindicato dos Médicos do Norte defendeu mesmo a
instauração de processos-crime aos vários responsáveis envolvidos no caos dos serviços de urgência
– Ministério, ARS’s e Conselhos de Administração
– e expressou a sua revolta pelo que “se está a fazer
a um dos melhores serviços de saúde, num país que
é pobre”. Por parte do Sindicato Independente dos
Médicos, Carlos Santos assumiu nunca ter visto
um serviço de urgência “a funcionar com menos de
metade dos profissionais aos diversos níveis”, constituindo por isso um “uma pressão enorme” para a
qual “a maioria dos médicos não está disponível”.

Secção Regional do Norte

Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nota de Imprensa 20/01/2015

A visita ao serviço de urgência do Hospital de São
Sebastião - Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga

O desempenho excepcional
dos médicos e as miseráveis
condições de trabalho

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRN), o Sindicato Independente dos Médicos (SIM
Norte) e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN/
FNAM), em face da situação clínica vivida nas urgências hospitalares, amplamente divulgada pela Comunicação Social, decidiram levar a cabo em 2015 uma
avaliação sistemática do funcionamento dos serviços
de urgência hospitalares do Norte do País.
A urgência do Hospital de São Sebastião, em Santa
Maria da Feira (CHEDV), serviço que está classificado
como urgência médico-cirúrgica e que serve uma po-
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pulação de cerca de 350.000 habitantes, foi a primeira a
ser visitada na manhã de 16 de Janeiro de 2015.
A visita a este serviço de urgência confirmou as informações e denúncias que são do conhecimento público
há muitos meses e que já tinham motivado alertas sucessivos ao Conselho de Administração do CHEDV, à
ARS Norte e à ERS.
Objectivamente foi possível verificar que a urgência do
Hospital de São Sebastião não cumpre minimamente
os critérios exigíveis a uma urgência médico-cirúrgica,
e tem um quadro médico dedicado de urgência geral
claramente insuficiente para as necessidades da população de referência.
As equipas médicas de urgência estão claramente desfalcadas, estando a funcionar com cerca de 50% do número de médicos que seriam necessários. O mesmo
acontece com os outros profissionais de saúde, o que
agrava ainda mais a situação.
Com uma média de 300-400 doentes nas 24 horas, e
apesar do desempenho excepcional dos médicos e de
todos os outros profissionais de saúde (enfermeiros, assistentes administrativos, e assistentes operacionais –
maqueiros e auxiliares de acção médica), os tempos de
espera, determinados pela triagem de Manchester, são
clinicamente inaceitáveis. Adicionalmente, as miseráveis condições de trabalho, com deficiência de materiais
e equipamentos, contribuem para agravar a situação.
Nesta medida, as três estruturas regionais das associações representantes dos médicos coordenaram a sua
actuação com o objectivo de denunciar publicamente
as deficiências e irregularidades existentes nos serviços
de urgência hospitalares e exigir ao poder político uma
solução rápida e eficaz que permita devolver a confiança e esperança aos profissionais de saúde e aos potenciais doentes que recorrem aos serviços de urgência.
O CRN da OM, o SIM Norte e o SMN/FNAM, relevam
publicamente a excepcional capacidade de trabalho
dos médicos e dos outros profissionais de saúde, que
em condições adversas e inseguras, e sob uma pressão
intolerável, têm tido um comportamento notável no
desempenho das suas funções. Graças a eles, e não aos
responsáveis políticos, os serviços de urgência têm, apesar de tudo, conseguido evitar verdadeiras catástrofes
no âmbito da saúde pública.
Da mesma forma, e em respeito absoluto pelos doentes
e pelos médicos, e nos limites das nossas competências,
pugnaremos pública e institucionalmente por:
1. Defesa da segurança e da dignidade dos doentes
e do seu direito a cuidados de saúde de qualidade;
2. Defesa da segurança dos médicos e do seu direito a
serem tratados com dignidade;
3. Defesa de condições de trabalho adequadas e exigíveis ao exercício da profissão nos serviços de urgência (incluindo a justa remuneração de acordo com o
nível elevado de responsabilidade e de risco que as
situações de urgência acarretam);
4. Defesa de equipas de urgência organizadas e coesas,
com o número suficiente de médicos e de outros
profissionais de saúde, e o respeito integral pelas
competências de cada profissão, com reforço obrigatório das equipas nos meses habitualmente mais

problemáticos, podendo tal passar pela existência
de “equipas dedicadas” mas carecendo a sua definição de negociação sindical;
5. Defesa da eliminação imediata de sobreposição de
tarefas hospitalares distintas, por exemplo serviço
de urgência e consulta/actos de diagnóstico em
horário sobreponível (muitas vezes impostas pelos
responsáveis de algumas unidades de saúde);
6. Defesa da eliminação imediata da contratação persistente de médicos tarefeiros através de empresas
prestadoras de serviços, em detrimento da abertura
de concursos públicos para a contratação dos médicos necessários;
7. Defesa da existência de serviços de atendimento
complementar / permanente para atendimento de
situações agudas ao nível dos cuidados de saúde
primários (CSP), devidamente equipados tecnicamente, e com recursos humanos e horários de funcionamento devidamente ajustados, e que possibilite um atendimento mais rápido e eficaz;
8. Defesa de uma campanha de informação compreensível para todos os cidadãos que permita a orientação dos doentes para os serviços de tratamento
de situações agudas dos CSP ou para os serviços de
urgência hospitalares;
9. Defesa de uma política de Saúde que contemple
uma verdadeira reforma dos serviços de urgência/
emergência complementada com o papel essencial
dos CSP no atendimento de situações clínicas agudas não urgentes;
10. No contexto actual, de deficiência no cumprimento
da legislação e regulamentação vigentes e no incumprimento das condições mínimas de trabalho,
responsabilizar os conselhos de administração dos
hospitais, e especialmente os directores clínicos, pelos acidentes graves e incumprimentos que possam
ter lugar no exercício da actividade médica;
11. Especificamente, e como já aconteceu no caso do
Hospital de São Sebastião, serão abertos inquéritos
de averiguações de responsabilidade disciplinar e
comunicadas as deficiências graves com prejuízo
directo para os doentes e/ou para os médicos à Inspecção Geral de Actividades em Saúde (IGAS) e ao
Ministério Público (MP) se for caso disso;
12. Finalmente, não podemos deixar de reafirmar que o
Ministro da Saúde, enquanto responsável máximo
pela definição geral de política de saúde e enquanto
detentor de poderes tutelares e de superintendência sobre as administrações, não se pode eximir à
responsabilidade moral e política por acontecimen-

tos graves que todos desejaríamos que nunca
ocorressem.

Porto, 20 de Janeiro de 2015

Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
Miguel Guimarães

Sindicato Independente dos
Médicos (SIM Norte)
Jorge Silva

Sindicato dos Médicos do
Norte / FNAM
Merlinde Madureira

Tribuna Especial:
Dossier
do crn “Visita às Urgências”

Repercussão na Comunicação Social
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visita 1:

17.JAN.2015

Hospital de São Sebastião (Feira)

16.JAN.2015 [online]

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=756008

16.JAN.2015 [online]

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/hospital-da-feira-com-tempos-de-espera-inaceitaveis-1682472

19.JAN.2015

Notícias na televisão

16.JAN.2015

16.JAN.2015

16.JAN.2015

16.JAN.2015

Aceda aos vídeos das notícias
directamente através do código
QR ou vá a www.nortemédico.pt
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Hospital de Gaia

Unidade I do Centro Hospitalar de V. n. Gaia / Espinho

A 30 de Janeiro, a delegação conjunta da Ordem dos
Médicos e dos representantes sindicais do Norte
visitou a urgência na Unidade I do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho (CHVNG/E), um
serviço que cobre uma população directa de 340
mil habitantes e que conta com uma média de 400
episódios diários.
O primeiro sinal de preocupação nesta visita resultou da quantidade anómala de doentes instalados nos corredores da urgência – entre 40 a 50
macas visíveis – a aguardar transferência para o
internamento. Este constrangimento decorre do
facto deste Centro Hospitalar dispor de apenas 550
camas de internamento (ratio de 1,6 camas/1000
habitantes), considerado altamente insuficiente pela própria
directora clínica, Fátima Lima,
que em declarações no final
do encontro reconheceu que
“a drenagem de doentes das
urgências está comprometida”,
apontando como única solução
“ter mais camas disponíveis”.
Bloco operatório bloqueado na urgência, pressão
acrescida sobre o bloco central e cirurgia programada, número insuficiente de médicos, ausência de
especialistas em Radiologia no período nocturno
e falta de apoio nos cuidados continuados foram
outros dos sinais de alarme detectados pela Ordem
e pelos sindicatos. A comitiva teve oportunidade
de manifestar estas e outras preocupações ao presidente do Conselho Administração, Silvério Cordeiro, em reunião privada.
No briefing final à imprensa, os representantes das
várias instituições foram contundentes nas críticas.
Merlinde Madureira, médica da casa e conhecedora profunda da realidade do serviço de urgências,

1,6 camas por
mil habitantes

Secção Regional do Norte

Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nota de Imprensa 29/01/2015

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho

Ordem e sindicatos médicos
visitam a urgência do Hospital
de Vila Nova de Gaia
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM), o Sindicato Independente dos Médicos (SIM)
e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) realizam
amanhã, dia 30 de Janeiro, uma visita ao Serviço de
Urgência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, (antigo Hospital Eduardo Santos Silva), com
o intuito de conhecer de perto o funcionamento desta
unidade do CHVNG/E.
A visita das diferentes organizações médicas enquadra-se no contexto das inúmeras queixas de utentes sobre a falta de camas para internamento nesta
unidade hospitalar, bem como a enorme afluência à
urgência e as consequentes longas horas de espera.
Problemas que contribuíram, também, para a recente
demissão da directora clínica do CHVNG/E.
No final da visita, a partir das 12h30, os representantes
do CRNOM, SIM e SMN irão prestar declarações à Comunicação Social presente no local.
Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser solicitados ao Gabinete de Comunicação da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 29 de Janeiro de 2015
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Tribuna Especial:
Dossier
do crn “Visita às Urgências”
lembrou que o ministro da
Saúde visitou o Hospital recenTipologia: Serviço de Urgência
temente e teve oportunidade
Polivalente
Área de referência: Vila Nova
de “ver o verdadeiro caos”. “Ter
de Gaia e Espinho
vindo aqui e tudo continuar na
População directa servida: 340
mesma tira toda a esperança aos
mil habitantes
profissionais”, comentou a líder
Nº de episódios/dia: 400
Problemas verificados: falta
sindical. A colega do SIM, Made camas para internamento;
nuela Dias, considerou que o
bloco operatório
mérito desta visita foi “confirmar
sobrecarregado; carência
o que vínhamos a alertar, sobre
de médicos; radiologia
inexistente no período da
o desinvestimento completo e
noite
sustentado em diferentes áreas
do SNS”.
O presidente do Conselho Regional do Norte identificou a “falta de camas para
internamento de agudos” como o problema mais
grave do CHVNG/E, uma vez que essa restrição
leva a “condicionamentos extraordinários”, particularmente nas urgências. “É absolutamente indigno
trabalhar em condições deste género, e que não seja
assegurado aos doentes o mínimo de privacidade”,
concluiu Miguel Guimarães.
hospital de gaia

Secção Regional do Norte

Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nota de Imprensa 02/02/2015

Visita ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia / Espinho

O Centro Hospitalar de
Gaia / Espinho: Indignidade e
Desinvestimento na Saúde
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRN), o Sindicato Independente dos Médicos (SIM
Norte) e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN/
FNAM), em face da situação clínica de caos vivida nas
urgências hospitalares, amplamente divulgada pela
comunicação social, decidiram levar a cabo em 2015
uma avaliação sistemática do funcionamento dos
serviços de urgência hospitalares do Norte do País.
A urgência do hospital de Gaia (CHVNG/E) foi a segunda a ser visitada na manhã de 30 de Janeiro de
2015.
A urgência do hospital de Gaia está classificada como
urgência polivalente e serve uma população directa
de cerca de 340.000 habitantes e uma população indirecta de cerca de 700.000 habitantes. Tem tido um
afluxo médio diário de 400 a 450 doentes.
O hospital tem 550 camas de internamento, o que
significa, para a área de referência directa, 1,6 camas/1000 habitantes, número escandalosamente
inferior à média dos 28 países europeus da OCDE (5,2
camas/1000 habitantes).
A visita ao Serviço de Urgência (SU) confirmou muitas das informações e denúncias que são do conhecimento público e que já tinham motivado alertas
sucessivos da sociedade civil.
Objectivamente foi possível verificar que a urgência
do hospital de Gaia não cumpre minimamente os
critérios exigíveis a uma urgência polivalente:
1. A estrutura da urgência é inadequada ao correcto
exercício da actividade profissional. Na verdade
nem os profissionais de saúde nem os doentes
são tratados com o mínimo de dignidade. Os espaços físicos são reduzidos para o elevado número de pessoas que os utilizam e a ausência de
privacidade é assustadora. A sala de observações
tem um número de camas muito limitado e não
existe uma unidade de cuidados intermédios polivalente no SU (a unidade de cuidados intermédios
existente no hospital fica localizada noutro edifício). As dificuldades organizativas e funcionais
são evidentes e preocupantes. No SU, dezenas
de doentes (em média cerca de 40-50) estão internados em macas a aguardar (por vezes vários
dias) transferência para as camas dos serviços
de internamento do hospital. As condições são
deploráveis. Não existe qualquer separação entre
doentes do sexo feminino e masculino. As dificuldades de limpeza das instalações são manifestas.
As condições para o asseio dos doentes são chocantes e intoleráveis. Os profissionais de saúde
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exercem a sua actividade sem o mínimo de segurança e
qualidade. Nos períodos de maior afluência o caos é total.
Adicionalmente a existência de diferentes unidades físicas
(diferentes edifícios) dedicadas ao SU e aos internamentos obriga ao transporte frequente de ambulância dentro
da extensa área externa do hospital.O bloco operatório no
Serviço de Urgência é insuficiente (uma sala de bloco com
equipa de enfermagem) que obriga a que muitas vezes seja
interrompido o movimento do bloco operatório central
(programado) com cancelamento de cirurgias de rotina e/
ou abertura de salas de bloco extra mas sem equipas de enfermagem disponíveis. Manifestamente insuficiente para
uma urgência polivalente.
2. O número de médicos é insuficiente em várias especialidades e na urgência geral, no contexto de um SU polivalente
agravado pelos internamentos em macas referidos anteriormente. A política errada de abertura de vagas, os concursos
fechados e prolongados por tempo inaceitável (superior a
um ano) constituem um factor importante de agravamento
da situação. O número exíguo de enfermeiros, assistentes
administrativos e assistentes operacionais compromete
praticamente todo o sistema (devido a necessidades constantes de admitir doentes, de administrar terapêuticas, de
vigilância e de transportes de doentes, exames, unidades de
sangue, medicamentos, materiais, ... entre diferentes edifícios).Algumas especialidades próprias de uma urgência
polivalente só existem até às 20 horas (nuns casos devido
à existência das chamadas urgências metropolitanas ou regionais) e apenas durante a semana. A ausência de especialistas de Radiologia entre as 00h00 e as 08h00 (o apoio de
imagem é realizado através de tele-radiologia - TAC, e não
existe ecografia), constitui uma desumanidade na relação
médico-doente e uma violação das boas práticas médicas.
3. Apesar do desempenho excepcional dos médicos e de todos
os outros profissionais de saúde, os tempos de espera, determinados pela triagem de Manchester, e em especial no que
diz respeito aos doentes identificados com pulseiras laranjas e amarelas, muitas vezes não são possíveis de cumprir.
Adicionalmente, as miseráveis condições de trabalho, com
deficiência de materiais e equipamentos, contribuem para
agravar a situação.
4. A política de encerramento de camas de internamento
associada à constituição dos Centros Hospitalares não foi
acompanhada, como prometido pelo Ministro da Saúde e
pelo poder político, pela abertura de unidades de cuidados
continuados com o número suficiente de camas e respectivo apoio clínico, que permitiria descongestionar o internamento hospitalar e consequentemente o Serviço de Urgência. O hospital de Espinho perdeu a sua urgência básica (SUB)
com a constituição do Centro Hospitalar e em Dezembro
de 2014 encerraram as camas de cuidados continuados que
constituíam um apoio pequeno mas significativo. Dito de
outra forma, os doentes do concelho de Espinho passaram a
ter que recorrer ao Serviço de Urgência do hospital de Gaia e
foi agravada a capacidade de internamento do Centro Hospitalar. Tudo com o conhecimento e a autorização do Ministro da Saúde.
5. Os cuidados de saúde primários (de proximidade) são insuficientes para cumprirem a sua função de absorver doentes com doenças agudas não urgentes (faltam centros de
saúde, faltam serviços de atendimento complementar/permanente, faltam médicos de MGF, faltam materiais e equipamentos). Não podemos deixar de salientar a inexistência
de médicos contratados através de empresas prestadoras de

serviços (o que se nota no cumprimento das escalas do
Serviço de Urgência) e a existência de equipas médicas
organizadas. Um aspecto positivo que tem contribuído, apesar das miseráveis condições descritas anteriormente, para que a situação não seja ainda mais dramática. Objectivamente a falta de camas de internamento
(1,6/1000 habitantes) gera uma situação inaceitável
que se traduz num Serviço de Urgência em estado de
sítio, numa violação do direito dos doentes a serem
atendidos e tratados com dignidade, em condições de
trabalho penosas e numa dificuldade extrema em internar doentes candidatos a cirurgia programada. Um
cenário que não honra os responsáveis políticos, nem
os doentes, nem os profissionais de saúde.De resto,
esta situação foi confirmada pelo conselho de administração do CHVNG/E e, em especial, pela sua directora
clínica recém-nomeada, em declarações prestadas à
comunicação social. E provavelmente, terá sido também a principal razão que motivou a anterior directora
clínica a apresentar a sua demissão.
O CHVNG/E constitui um pilar essencial do SNS, serve uma
população numerosa e carenciada, acolhe algumas áreas
de referência da medicina portuguesa, dispõe no seu quadro médico de profissionais altamente competentes e diferenciados, e tem demonstrado ter um espírito de equipa
invulgar na defesa dos cuidados de saúde prestados aos
doentes. O CHVNG/E tem que ser rapidamente dotado
de todas as condições necessárias que salvaguardem a
dignidade das pessoas e a qualidade da medicina. É fundamental que a sua urgência polivalente seja imediatamente
corrigida.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, o
SIM Norte e o SMN/FNAM, relevam publicamente a excepcional capacidade de trabalho dos médicos e dos outros
profissionais de saúde, que em condições adversas e inseguras, e sob uma pressão intolerável, têm tido um comportamento notável no desempenho das suas funções. Graças
a eles, e não aos responsáveis políticos, os serviços de urgência têm, apesar de tudo, conseguido evitar verdadeiras
catástrofes no âmbito da saúde pública.
Mais uma vez reiteramos o nosso total apoio a todos os
médicos que diariamente dão o seu melhor contributo
para tratar os doentes e defender o serviço público de
saúde.
Reafirmamos as mesmas posições que defendemos no
comunicado divulgado após a recente visita ao Serviço de
Urgência do hospital da Feira (CHEDV).
O Ministro da Saúde, enquanto responsável máximo pela
definição geral de política de saúde e enquanto detentor
de poderes tutelares e de superintendência sobre as administrações, não se pode eximir à responsabilidade moral e
política pelos acontecimentos graves que todos desejaríamos que nunca ocorressem.
Porto, 02 de Fevereiro de 2015

Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
Miguel Guimarães

Sindicato Independente dos
Médicos (SIM Norte)
Jorge Silva

Sindicato dos Médicos do
Norte / FNAM
Merlinde Madureira

Repercussão na Comunicação Social

14

visita 2:

Hospital de gaia

31.JAN.2015
30.JAN.2015 [online]

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=757956

Notícias na rádio e na televisão

30.JAN.2015 [online]

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=176752

30.JAN.2015

30.JAN.2015

30.JAN.2015

30.JAN.2015

30.JAN.2015

30.JAN.2015

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

31.JAN.2015

30.JAN.2015 [online]

http://www.porto24.pt/cidade/hospital-de-gaia-tem-doentes-internados-na-urgencia/
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Hospital de Guimarães
Centro Hospitalar do Alto Ave

Secção Regional do Norte

Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nota de Imprensa 11/02/2015

Centro Hospitalar do Alto Ave

Guimarães é o próximo
destino das visitas da Ordem
e Sindicatos a serviços de
Urgência
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM), o Sindicato Independente dos Médicos (SIM)
e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) realizam na
próxima sexta-feira, dia 13 de Fevereiro, uma visita ao
Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Alto Ave,
em Guimarães, com o intuito de conhecer de perto o
funcionamento desta unidade.

O Hospital de Guimarães – unidade principal do
Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA) – foi o terceiro serviço de urgência visitado pelo CRNOM,
SMN e SIM. Servindo uma população aproximada
de 350 mil habitantes, distribuída por cinco municípios, a unidade é classificada como médico-cirúrgica mas apresentou lacunas
semelhantes à sua congénere
de Vila Nova de Gaia, levando
mesmo o director de serviço de
Medicina Interna a qualificar
de “indignidade” algumas das
situações mais graves verificadas no seu serviço.
O responsável apontou, em
especial, a ausência de uma
hospital de guimarães
área de cuidados intermédios
Tipologia: Serviço de Urgência
de apoio à urgência e de uma
Médico-Cirúrgica
Área de referência: Guimarães,
unidade de cuidados continuFafe, Cabeceiras de Basto,
ados de apoio, que resolveriam
Vizela e Mondim de Basto
o facto de cerca de 30% dos doPopulação directa servida: 350
entes continuarem internados
mil habitantes
Nº de episódios/dia: 420
na área de ‘agudos’. A falta de
Problemas verificados:
camas foi seriamente agravada
escassez de apoio nos
com a passagem da gestão do
cuidados intermédios e
continuados; falta de camas;
Hospital de Fafe para o sector
radiologia limitada ao período
social – o que resultou numa
da manhã; instalações
perda acrescida de 28 internadegradadas
mentos – ainda que o CHAA
disponha do apoio provisório
das unidades de Felgueiras, Riba de Ave e Póvoa de
Lanhoso. Verificou-se, uma vez mais, uma enorme
carência de profissionais, particularmente de

Sem cuidados
intermédios e
continuados

A visita das diferentes organizações médicas está inserida no trabalho conjunto que tem sido desenvolvido nas
últimas semanas no sentido de conhecer de perto o funcionamento de alguns dos mais problemáticos serviços
de Urgência da Região Norte.

No caso do Centro Hospitalar do Alto Ave, e mais concretamente do Serviço de Urgência da unidade de Guimarães, esta visita surge depois de inúmeras queixas de
utentes sobre a falta de camas para internamento que,
sobretudo no início do ano, obrigaram ao internamento
de inúmeros doentes em macas nos corredores do hospital, mesmo em ambiente de pós-operatório, como chegou a ser denunciado pela Comunicação Social. A este
problema junta-se ainda a falta de médicos, e outros
profissionais de Saúde, que muito dificultam uma boa
prática clínica nas horas de maior afluência ao Serviço de
Urgência do CHAA.

Paralelamente, no âmbito da portaria n.º 82/2014, que
ainda não foi aplicada, mas também não se encontra
revogada, este Centro Hospitalar corre o sério risco de
perder um sem número de valências, entre as quais se
encontram, por exemplo, Angiologia e Cirurgia Vascular,
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética e Imunoalergologia. A perda destas valências, tal
como o CRNOM já alertou no devido tempo, representa
um sério retrocesso na qualidade assistencial desta unidade hospitalar com uma área de influência directa na
ordem das 350 mil pessoas.
No final da visita, a partir das 12hoo, os representantes do
CRNOM, SIM e SMN irão prestar declarações à Comunicação Social presente no local.
Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser solicitados ao Gabinete de Comunicação da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 11 de Fevereiro de 2015
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médicos internistas. Como nota positiva, os representantes sindicais e a Ordem puderam constatar
a estabilidade das equipas de urgência e o reduzido recurso a empresas de prestação de serviços
médicos.
Noutro âmbito, o presidente do CRNOM lembrou
que o CHAA poderá ficar sem múltiplas especialidades de acordo com a portaria 82/2014, relativa à
reforma hospitalar. Por isso tem, desde a primeira
hora, defendido a revogação da referida portaria.
Miguel Guimarães, em declarações finais à comunicação social, considerou que o Hospital de Guimarães apresenta condições físicas “bastante degradadas” e carece de uma “estrutura física mais adaptada
à dimensão da população que serve”.

Secção Regional do Norte

Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nota de Imprensa 13/02/2015

Aplicação da portaria 82/2014
“Reforma Hospitalar” deixa
Guimarães ainda mais
desprotegido nos cuidados de
saúde
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRN), o Sindicato Independente dos Médicos (SIM
Norte) e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN/
FNAM), em face da situação clínica de caos vivida nas
urgências hospitalares, amplamente divulgada pela
Comunicação Social, decidiram levar a cabo em 2015
uma avaliação sistemática do funcionamento dos
serviços de urgência hospitalares do Norte do País.
Depois de Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia,
a urgência do hospital de Guimarães (CHAA) foi a
terceira unidade a ser visitada, na manhã de 13 de
Fevereiro de 2015. Foi ainda visitado o serviço de Medicina Interna.
A urgência do hospital de Guimarães está classificada como urgência médico-cirúrgica e serve uma
população directa de cerca de 350.000 habitantes.
O hospital tem actualmente 470 camas de internamento (após a abertura em Janeiro de 2015 de mais
30 camas), o que significa, para a área de referência directa, 1,4 camas/1000 habitantes, número claramente inferior à média dos 28 países europeus da
OCDE (5,2 camas/1000 habitantes).
Objectivamente foi possível verificar que a urgência
do hospital de Guimarães não cumpre alguns critérios exigíveis a uma urgência médico-cirúrgica, nomeadamente:
1. A estrutura física da urgência é inadequada ao correcto exercício da actividade profissional, contribuindo para que nem doentes nem profissionais
de saúde sejam tratados com dignidade numa
unidade com um elevado nível de degradação dos
espaços físicos. Espaços manifestamente reduzidos para o elevado número de pessoas que os utilizam. No serviço de urgência (SU) existem doentes
aguardando transferência em macas (em OBS,
insuficiente e com doentes de ambos os sexos
no mesmo espaço) para o internamento (numa
espera que por vezes se prolonga para além das
24 horas). Não existe uma verdadeira unidade de
cuidados intermédios de apoio à Urgência. Os profissionais de saúde exercem a sua actividade sem
as condições de qualidade exigível, situação que é
exacerbada nos períodos de maior afluência.
2. O número de médicos que asseguram os serviços básicos na urgência geral é insuficiente no
contexto de um SU médico-cirúrgico. Frequentemente a equipa médica responsável pela urgência
geral (triagens) funciona com défice de elementos,
enquanto no internamento de Medicina faltam
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oito a dez especialistas de Medicina Interna. Tem equipas
de SU estabilizadas e coordenadas, com recurso esporádico a empresas. Nas Equipas Médicas da Urgência os
Internos dos três primeiros anos são contabilizados como
titulares nas escalas o que dá uma enganosa ideia de
equipas completas quando não estão. Neste SU só no
período da manhã existe apoio directo de especialista
em radiologia. Nos restantes períodos do dia o apoio
ao serviço de urgência é assegurado por tele-radiologia
(TAC) ou pelo recurso a serviços externos convencionados, situação que os médicos consideram claramente
insuficiente (a ausência de ecografia é inaceitável).
3. Nos períodos de maior afluência de doentes ao SU do
CHAA, nem o desempenho excepcional dos médicos e de
todos os outros profissionais de saúde consegue evitar
que os tempos de espera, determinados pela triagem de
Manchester, não sejam cumpridos. No caso das pulseiras laranjas, o tempo médio de espera ultrapassa os 40
minutos, enquanto nas pulseiras amarelas ultrapassa as
duas horas.
4. A política de encerramento de camas de internamento
associada à constituição dos Centros Hospitalares não
foi acompanhada pela abertura de unidades de cuidados continuados com o número suficiente de camas e
respectivo apoio clínico. O próprio director do serviço
de Medicina Interna reconheceu que cerca de 30% dos
doentes ali internados não necessitavam de estar internados nos cuidados “agudos”. Esta situação foi agravada
com a passagem da gestão do hospital de Fafe para a Misericórdia no final de 2014, levando à perda de 28 camas
de internamento alocadas à Medicina Interna. Já no início
deste ano, perante a pressão pública, foram abertas 30
camas no hospital de Guimarães numa área encerrada
e degradada. Porém, mesmo aqui, esta medida não foi
acompanhada do adequado reforço em profissionais de
saúde e equipamentos. Pelo contrário, alguns dos médicos de Medicina Interna que trabalhavam no hospital de
Fafe foram dispensados. Foi ainda solicitado apoio aos
Hospitais de Felgueiras, Riba de Ave e Póvoa de Lanhoso
mas que estará disponível até ao fim de Fevereiro. O internamento de Medicina apresenta instalações algo degradadas, com camas muito antigas e algumas camas/
macas espalhadas pelos corredores, sem grades de protecção e sem as respectivas campainhas para alertar os
profissionais de saúde. Uma situação classificada como
“indignidade” para os doentes pelo próprio director do
serviço de Medicina Interna e que não foi desmentida
pela administração hospitalar, que prefere falar em “camas de transição”.
5. Para agravar esta situação, no âmbito da portaria
82/2014, o CHAA corre o risco de perder várias valências
médicas, descaracterizando completamente a qualidade
assistencial de um Centro Hospitalar de referência para
uma numerosa área populacional. De acordo com a desastrosa portaria (que embora não aplicada, ainda não
foi revogada), o CHAA pode perder várias especialidades
como Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Plástica e
Reconstrutiva, e Imunoalergologia. De resto, de acordo
com o mesmo diploma, não estão previstas as especialidades de Dermato-Venereologia, Estomatologia, Obstetrícia, Pedopsiquiatria e Urologia. E ainda podem ser
excluídas as especialidades de Cardiologia, Gastrenterologia, Oftalmologia, Oncologia Médica, Otorrinolaringologia e Pneumologia.

O CHAA constitui um pilar essencial do SNS, serve uma população numerosa e carenciada, acolhe algumas áreas de
referência da medicina portuguesa, dispõe no seu quadro
médico de profissionais altamente competentes e diferenciados, e tem demonstrado ter um espírito de equipa
invulgar na defesa dos cuidados de saúde prestados aos
doentes, sendo de reconhecer a preocupação da Direcção
Clinica e do Conselho de Administração na melhoria da
prestação de cuidados à população utilizadora, mau grado
a pressão constante para cortes quantas vezes injustificáveis a que estão sujeitos pela tutela.
O CHAA tem que ser rapidamente dotado de todas as condições necessárias que salvaguardem a dignidade das pessoas e a qualidade da medicina. É fundamental que a sua
urgência médico-cirúrgica seja melhorada. E que a portaria
82/2014 seja prontamente revogada ou alterada.
O CRN da OM, o SIM Norte e o SMN/FNAM, relevam publicamente a excepcional capacidade de trabalho dos médicos e dos outros profissionais de saúde, que em condições
adversas têm tido um comportamento notável no desempenho das suas funções. Graças a eles, e não aos responsáveis políticos, os serviços de urgência e de internamento
têm, apesar de tudo, conseguido evitar verdadeiras catástrofes no âmbito da saúde pública.
Mais uma vez reiteramos o nosso total apoio a todos os
médicos que diariamente dão o seu melhor contributo
para tratar os doentes e defender o serviço público de
saúde.
Tal como referido na sequência de visitas anteriores, as
três estruturas irão pautar a sua actuação pela defesa da
segurança e da dignidade dos doentes, e do seu direito a cuidados de saúde de qualidade, pela defesa da segurança dos
médicos e do seu direito a serem tratados com dignidade,
pela defesa de condições de trabalho adequadas e exigíveis ao exercício da profissão, independentemente de outras
linhas de actuação que sejam tidas como importantes e
necessárias, no âmbito das competências especificas de cada
estrutura médica.
E tal como temos vindo a afirmar, o ministro da Saúde,
enquanto responsável máximo pela definição geral de política de saúde e enquanto detentor de poderes tutelares
e de superintendência sobre as administrações, não pode
continuar a eximir-se à responsabilidade moral e política
pelos contecimentos graves que têm sido registados nos
serviços de urgência e pelas inaceitáveis condições de trabalho com que milhares de profissionais de saúde têm de
lidar diariamente.
Porto, 13 de Fevereiro de 2015

Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
Miguel Guimarães

Sindicato Independente dos
Médicos (SIM Norte)
Jorge Silva

Sindicato dos Médicos do
Norte / FNAM
Merlinde Madureira
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Hospital
Pedro Hispano

Unidade Local de Saúde de
Matosinhos

A última visita a serviços de urgência da região
Norte foi realizada no dia 2 de Março, desta vez ao
Hospital Pedro Hispano, sede da Unidade Local de
Saúde (ULS) de Matosinhos. Acompanhada pela direcção clínica e pelo presidente do Conselho de Administração, Victor Herdeiro, a comitiva teve oportunidade de constatar uma unidade com tempos
de espera “aceitáveis” e “sem a confusão de doentes
internados em camas ou macas nos corredores”,
pode ler-se no comunicado emitido pelas
três associações.
A boa organização
geral do serviço foi
notória em várias
fases da visita, com
destaque para a capacidade de ‘drenagem’ dos doentes com indicação
para internamento, o que evita o amontoamento
de camas nos corredores de alguns serviços, como
por exemplo da Medicina Interna ou da própria
Urgência. Num pico de procura, a direcção clínica
teve também agilidade suficiente para – nos meses de Janeiro e Fevereiro – cancelar actos médicos
não prioritários, nomeadamente cirurgias e consultas externas, reforçando a equipa de urgência e a
consequente capacidade de resposta. Não obstante,
confirmou-se que a ULS Matosinhos tem cerca de
30 doentes internados que poderiam – caso não

Falta de
especialistas
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Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Ordem e sindicatos médicos
vão visitar Hospital Pedro
Hispano em Matosinhos
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), e
mais concretamente o Hospital de Pedro Hispano, será
o destino da próxima visita conjunta do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), o
Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN). A visita está agendada para a próxima segunda-feira, dia 2 de Março,
com início por volta das 10h00.

hospital pedro hispano

fossem encerradas 22 camas
de cuidados continuados – ser
libertados da área destinada a
doentes ‘agudos’.
Foram identificados outros
problemas de urgente resolução como a recorrente escassez na Radiologia, a ausência
de especialistas em Patologia
Clínica no período nocturno
e a falta de médicos em várias
disciplinas, como a Medicina
Interna, a Patologia Clínica, a
Anestesiologia e a Anatomia Patológica. O número
insuficiente de profissionais foi, de resto, a principal
nota de preocupação transmitida pelo Conselho de
Administração na reunião mantida com a Ordem e
os sindicatos médicos, na qual também se abordou
os constrangimentos colocados à formação médica
contínua após alteração dos critérios de atribuição
do prémio de assiduidade [ver assunto detalhado na
secçção «Tribuna do CRN»].
O presidente do CRNOM aproveitou a oportunidade para reforçar à comunicação social a preocupação com a portaria da reforma hospitalar, uma
vez que se trata de um diploma particularmente
penalizador para a ULS de Matosinhos, com mais
de uma dezena de serviços a encerrar. Miguel Guimarães apelou mesmo à revogação do diploma,

Serviço de Urgência
Médico-Cirúrgica
Área de referência: Matosinhos, Vila do
Conde e Póvoa de Varzim
População directa servida: 175 mil
habitantes
Nº de episódios/dia: 450-500
Problemas verificados: encerramento
de camas de cuidados continuados;
carência de médicos em várias
especialidades; ausência de
especialistas em Patologia Clínica no
período nocturno
Tipologia:

A visita ao Serviço de Urgência desta unidade de Saúde
servirá para conhecer in loco as condições de trabalho
dos médicos numa unidade que tem uma população
de referência directa na ordem dos 175 mil habitantes e
indirecta de 318 mil habitantes, já que a ULSM é a unidade de referência para os concelhos de Vila do Conde e
Póvoa de Varzim.

Além de se procurar informar melhor sobre os problemas com que os médicos se debatem no seu dia a dia
neste Serviço de Urgência, esta visita pretende perceber
mais de perto os reais impactos recentes da decisão da
administração da ULSM de alterar os critérios de atribuição do subsídio de assiduidade e acesso à formação
médica.
De acordo com nota publicada no Boletim Informativo
da ULSM a 30 de Setembro passado, o Conselho de Administração decidiu alterar a definição do critério de assiduidade, passando a fazê-la depender de uma assiduidade mensal de 100%.
Mais grave ainda, a administração restringiu a formação
médica àquela que se reveste de carácter obrigatório ou,
em casos de excepção, «quando proposta por membro
do Conselho de Administração». As alterações introduzidas reflectem-se na frequência, por parte dos médicos,
de acções de formação.
No final da visita, a partir das 12hoo, os representantes do
CRNOM, SIM e SMN irão prestar declarações à Comunicação Social presente no local.
Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser solicitados ao Gabinete de Comunicação da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 27 de Fevereiro de 2015
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considerando que se trata de uma “aberração” e
cuja finalidade será “concentrar toda a actividade
médica nos grandes hospitais”. Merlinde Madureira
lamentou, por sua vez, o encerramento das camas
de cuidados continuados “que faz aumentar a despesa hospitalar”. n

europeus da OCDE (5,2 camas/1000 habitantes), ou até
da média nacional (3,4 camas/1000 habitantes).
Ao contrário do que sucedeu nas visitas anteriores, os
representantes do CRNOM, SIM e SMN/FNAM depararam-se com um serviço de urgência com tempos de
espera aceitáveis de acordo com o protocolo de Manchester e sem a confusão de doentes internados em
camas ou macas nos corredores.
Há que salientar o bom trabalho de organização implementado pelos responsáveis clínicos e pelo conselho
de administração que permitiram, por exemplo, que,
quando necessário, os doentes sejam internados em
serviços onde existam camas de agudos disponíveis ao
invés de ficarem “amontoados” nos corredores de alguns serviços, como por exemplo da Medicina Interna
ou da própria Urgência.
Destacamos ainda a decisão da direcção clínica que,
durante os meses de Janeiro e Fevereiro, procedeu
ao cancelamento de actos médicos não prioritários,
nomeadamente cirurgias e consultas externas, para
reforçar o SU e melhorar a capacidade de resposta às
situações urgentes.
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Unidade Local de Saúde de Matosinhos – Hospital
Pedro Hispano

Falta de especialistas em áreas
nucleares mancham bom
desempenho de Matosinhos
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médciso (CRNOM), o Sindicato Independente dos Médicos
(SIM) e o Sindicatos dos Médicos do Norte/Federação
Nacional dos Médicos (SMN/FNAM) visitaram em 2 de
Março o serviço de Urgência (SU) e o serviço de Medicina Interna do hospital Pedro Hispano, no decurso das
várias visitas que as três estruturas têm feito a unidades hospitalares da região norte do País.
Esta unidade hospitalar tem uma população de referência directa na ordem dos 175 mil habitantes e indirecta de 318 mil habitantes, já que é a unidade de referência para os concelhos de Vila do Conde e Póvoa de
Varzim. Esta unidade dispõe de 380 camas, reforçadas
recentemente com a abertura de 32 novas camas de
internamento, o que perfaz uma média de 2,17 camas
por mil habitantes, bem abaixo da média dos 28 países

Não obstante a procura e aplicação de soluções, existem problemas que urge resolver e que, em alguns
casos, comprometem a qualidade da assistência clínica. Desde logo, tal como já detectado em visitas anteriores, o hospital Pedro Hispano só dispõe de Radiologista no serviço de urgência até às oohoo durante a
semana e até às 22h00 ao fim-de-semana. Da mesma
forma, não existe médico de Patologia Clínica a partir
das 20h00. Esta situação, que consideramos potencialmente grave para o correcto exercício da medicina, é
inaceitável numa Urgência classificada como médico-cirúrgica e viola de forma grosseira a legislação actualmente em vigor. Como tal, deve ser imediatamente
corrigida.
Foi possível também constatar a falta de médicos em
algumas especialidades como a Medicina Interna, a
Patologia Clínica, a Anestesiologia e a Anatomia Patológica, entre outras.
De acordo com informações prestadas pelo director do
serviço de Medicina Interna e pela directora clínica da
ULSM foi ainda possível constatar que, no momento da
visita, existiam 35 doentes a ocupar camas no internamento do hospital Pedro Hispano para os quais já tinha
sido pedida transferência para cuidados continuados
e que continuavam a aguardar a transferência e respectiva alta hospitalar. Uma situação que é transversal
aos hospitais já visitados e que demonstra claramente
a ausência de uma aposta clara numa verdadeira rede
de cuidados continuados. Algo que iria aliviar a pressão
que se faz sentir nos internamentos hospitalares, e que
é absolutamente necessária para descongestionar os
serviços de Urgência e os internamentos.
O CRNOM e os Sindicatos questionaram ainda a administração sobre a informação publicada no Boletim de
Informação da ULSM a 30 de Setembro passado, que
alterou os critérios de atribuição do prémio de assiduidade, passando a fazê-la depender de uma assiduidade
mensal de 100%. A situação é particularmente grave
pois condiciona de forma indecorosa a formação médica contínua, que passa a estar apenas dependente de
uma decisão arbitrária do conselho de administração.
A Ordem e os Sindicatos deixaram claro que a manu-

tenção de tal decisão afectaria não só a qualidade da
medicina praticada mas também a própria segurança
clínica e consequentemente a segurança dos doentes.
O presidente do Conselho de Administração e a directora clínica deixaram a sua garantia pessoal de que
tal medida não só não estava a ser aplicada, como a
informação publicada no Boletim de Informação interno iria ser rectificada com carácter de urgência, para
evitar quaisquer equívocos.
Foi também abordada a questão dos descansos compensatórios (circular publicada pela ACSS e enviada
a todas as ARS) que ainda não estão a ser praticados
no hospital Pedro Hispano com prejuízo da segurança
clínica, da qualidade assistencial, e da segurança dos
doentes.
Mais uma vez o presidente do Conselho de Administração comprometeu-se a aplicar a legislação vigente de
acordo com a circular emitida pela ACSS.
Na sequência desta visita, não podem as três estruturas médicas deixar de reforçar o apelo público ao
ministro da Saúde para que, de forma urgente, proceda
à revogação da Portaria n.º 82/2014 (vulgo, reforma
hospitalar). Caso a referida portaria seja aplicada, no
caso do hospital Pedro Hispano significaria a perda de
mais de uma dezena de valências médicas, reduzindo
dramaticamente a capacidade de resposta deste hospital e centralizando de forma absolutamente inaceitável algumas especialidades essenciais apenas nos
grandes hospitais. Uma visão distorcida e centralista
de um SNS que demorou décadas a ser implementado
com o sucesso que lhe é reconhecido a nível nacional e
internacional. Uma verdadeira aberração que, caso venha a ser aplicada por este ou qualquer outro governo,
representaria um retrocesso de décadas na melhoria
da prestação de cuidados médicos de proximidade à
população.
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portaria_da_reforma_hospitalar.html

Notícias na televisão

O CRNOM, SIM e SMN/FNAM apelam mais uma vez
ao Ministério da Saúde para que permita o reforço dos
recursos humanos hospitalares, nomeadamente nas
áreas nucleares já referidas.
É ainda urgente que seja criada uma rede de cuidados
continuados com a capacidade necessária e o apoio
dos profissionais de saúde indispensáveis, que possa
servir de rectaguarda para as unidades hospitalares
acolhendo doentes que ainda necessitam de cuidados
médicos.
Tal medida iria não só aliviar os serviços de internamento das unidades hospitalares, como melhorar a
capacidade de resposta aos doentes, reforçar os cuidados de saúde prestados e aumentar a qualidade e
segurança no trabalho dos profissionais de saúde.
Porto, 06 de Março de 2015

02.MAR.2015

02.MAR.2015

02.MAR.2015

02.MAR.2015

02.MAR.2015

Aceda aos vídeos das notícias
directamente através do código
QR ou vá a www.nortemédico.pt
Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
Miguel Guimarães

Sindicato Independente dos
Médicos (SIM Norte)
Jorge Silva

Sindicato dos Médicos do
Norte / FNAM
Merlinde Madureira

02.MAR.2015
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Concurso de Medicina Geral e Familiar
Doentes da Região Norte ficam novamente
prejudicados

Nota de Imprensa  do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[09 Janeiro 2015]

O 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

No dia 24 de Dezembro
de 2014 foi aberto o concurso para a colocação
dos especialistas em Medicina Geral e Familiar
que concluíram a sua
formação 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 Geral e Familiar 29 internos, na Região Norte. Estes recém-especialistas, na
semana a seguir ao término da formação, foram mobilizados para locais carenciados, dentro da Região
Norte, com utentes sem médico de família, com
indicação de que seriam provavelmente colocados
nesses locais neste concurso, sendo esta a prática
habitual dos concursos anteriores.
Assumiram desde Outubro ficheiros de utentes,
apresentando-se como os seus novos médicos de
família, começando 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 acompanhamento prolongado em que se aposta na educação
para a saúde e na prevenção da doença, no acompanhamento 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
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.
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 doentes e combater a ilegalidade e falta de equidade
deste tipo de concursos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 09 de Janeiro de 2015 n
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Vagas preferenciais com compromisso
de formação – Obrigação de prestação de
serviço
Parecer do Conselho Nacional do Médico Interno
[aprovado em reunião do CNE de 9 de Janeiro de 2015]

O Conselho Nacional Executivo, na sua reunião de 9 de
Janeiro p.p., homologou o parecer do Conselho Nacional
do Médico Interno da OM (CNMI), que aqui se transcreve,
relativo à questão levantada por alguns médicos colocados
em vagas preferenciais com compromisso de formação sobre
a obrigatoriedade de regressarem à instituição de Saúde cuja
necessidade/carência de profissionais justificou a abertura
da vaga (instituição de colocação), no período que medeia o
fim do plano de formação e o exame final.
De acordo com o CNE, “Tendo em conta o disposto na
Lei, o respeito pelo percurso formativo e o equilíbrio
desejado entre candidatos para o exame final do internato,
o médico interno com vaga preferencial à qual está
associado compromisso de formação, deverá permanecer na
instituição de formação até à realização do exame final, que
marca a conclusão do seu internato.”
O referido parecer foi enviado ao Presidente da Comissão
Nacional dos Internatos Médicos, Prof. Doutor Serafim
Guimarães.

Tem sido questionado se os colegas colocados em
vagas preferenciais com compromisso de formação
devem regressar à Instituição de Saúde cuja necessidade/carência de profissionais justificou a abertura
da vaga (instituição de colocação), no período que
medeia o fim do plano de formação e o exame final.
Legalmente, o internato médico só acaba aquando
da realização do exame final. De acordo com o Regime Jurídico do Internato Médico, na sua atual
redacção, constante do Decreto-Lei n.º 45/2009
de 13 de Fevereiro, artigo 12.º-A, o médico que
realize o internato em estabelecimento ou serviço
diverso daquele onde se verificou a necessidade
que deu lugar à vaga preferencial, deve continuar
a sua formação neste último, caso o mesmo venha
a adquirir capacidade formativa na respectiva área
de especialização e a partir do momento em que
tal circunstância não prejudicar a continuidade e
a qualidade do percurso formativo, cuja colocação
compete à ARS respectiva.

Se a Instituição de Saúde cuja necessidade/carência
de profissionais justificou a abertura da vaga não
têm idoneidade formativa, não existe fundamento
legal para que um médico não especialista aí exerça
medicina. Os médicos internos apenas podem exercer medicina tutelada, o que implica que só o possam fazer em serviços nos quais existe idoneidade
formativa.
Por outro lado a obrigação do médico interno para
com a instituição de colocação apenas começa
aquando da celebração de contrato de trabalho com
esta, tal como plasmado Regime Jurídico do IM (DL
45/2009) aonde se lê “O contrato a termo resolutivo incerto (…) vigoram pelo período de duração
estabelecido para o respectivo programa de formação médica especializada, incluindo repetições
e interrupções e, no caso das vagas preferenciais,
até à efectiva celebração do contrato por tempo
indeterminado.
O período que medeia desde o final do programa
de formação até ao exame final faz parte deste internato, e não das obrigações contratuais que o interno possa ter após o seu término. O orientador de
formação do médico interno não é da instituição de
colocação, mas sim da instituição de formação. Faz
parte das competências de um orientador a supervisão da formação do médico interno, o que tem especial significado neste período de preparação intensiva para o exame final. Tal será mais difícil, senão
impossível, a quilómetros de distância. Por outro
lado, querer sujeitar um jovem colega à realocação
geográfica numa fase tão determinante e decisiva
da carreira, pela preparação e estudo que implica,
coloca-o numa situação de desfavorecimento em relação aos seus colegas que não é aceitável e põe em
causa o equilíbrio da avaliação final do internato.
Deste modo, e tendo em conta o disposto na lei,
o respeito pelo percurso formativo e o equilíbrio
desejado entre candidatos para o exame final de
internato, o médico interno com vaga preferencial
à qual está associado compromisso de formação,
deverá permanecer na instituição de formação até
à realização do exame final, que marca a conclusão
do seu internato.
Aprovado em Reunião de CNE de 9 de Janeiro de
2015. n
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Imposição de reduzidos tempos de
consulta
Comunicado do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
[26 Janeiro 2015]

Tem sido em número crescente a apresentação de reclamações por parte de médicos
do SNS, particularmente por especialistas
em Medicina Geral e Familiar (MGF), reNenhum médico
lativamente à cíclica e crítica imposição de
deve permitir
períodos de consulta anormalmente curtos,
a imposição de
que colidem com as boas práticas médicas, a
tempos de consulta
humanização da medicina e o respeito pelos
doentes.
que considere
Assim, o Conselho Nacional Executivo da
inaceitáveis,
Ordem dos Médicos vem sublinhar publicaimpossíveis de
mente e comunicar a todos os médicos que:
cumprir e que
• Não existe qualquer texto legal que imprejudiquem a
ponha qualquer duração mínima ou máqualidade da relação
xima de consulta para a especialidade
médico-doente…
de MGF, nem como para qualquer outra
especialidade.
• A discricionária imposição de tempos médios de consulta pelos ACES, que nalguns casos
procuram obrigar o médico a observar seis doentes por hora, nomeadamente em contexto de
avaliação de doentes com doença aguda aparentemente “não urgente”, é ilegal e viola o art.º 3.º do
Código Deontológico da Ordem dos Médicos (1 –
O médico, no exercício da sua profissão, é técnica
e deontologicamente independente e responsável
pelos seus actos. 2 – Em caso algum o médico
pode ser subordinado à orientação técnica e deontológica de estranhos à profissão médica no
exercício das funções clínicas).
• A Ordem dos Médicos recorda ao Ministério
da Saúde que os doentes não têm um diagnóstico previamente registado e visível na sua região frontal, que é necessária uma observação
cuidadosa e tempo para o aconselhamento do
doente e para a prescrição informática (tantas
vezes de extrema lentidão), que em Saúde a excessiva rapidez aumenta o risco de erros e que,
infelizmente, nunca vimos o Ministério da Saúde
assumir com seriedade as suas responsabilidades
relativamente às consequências negativas para os
doentes que decorrem das medidas que estão a
desestruturar o SNS e a reduzir a sua Qualidade e
capacidade de resposta.
• Não colhe o falso argumento do “planeamento”
dado pela ARS-LVT, pois não está planeada qualquer solução para o caso de não ser possível observar os doentes ao ritmo pretendido dentro do

horário de abertura preconizado. Nessa circunstância o que devem fazer todos os profissionais
envolvidos? Prolongam o horário de trabalho e
são proporcionalmente remunerados? Dão orientações aos doentes não observados para se dirigirem a uma urgência hospitalar? A ARS-LVT/
Ministério da Saúde devem esclarecer estas questões, para demonstrar que há planeamento e não
uma real imposição de uma “linha de produção
industrial” de consultas e doentes.
• A Ordem dos Médicos entende não estabelecer
nenhum limite mínimo para os tempos de consulta em MGF devido à heterogeneidade das consultas praticadas e em respeito pela liberdade do
Médico na gestão do seu ficheiro de utentes.
Em conclusão:
• Nenhum médico deve permitir a imposição de
tempos de consulta que considere inaceitáveis,
impossíveis de cumprir e que prejudiquem a qualidade da relação médico-doente, devendo comunicar à Ordem dos Médicos toda e qualquer tentativa de violação da sua independência técnica e
de gestão da consulta.
• Caso as Direcções de ARS/ACES/ULS/Hospitais
insistam em impor tempos de consulta que os
médicos considerem manifestamente insuficientes, os médicos devem dedicar a cada doente
o tempo que for o necessário para o observar
e orientar convenientemente, com Qualidade e
Humanidade, e cumprir rigorosamente o seu horário de trabalho.
• Se necessário, ao abrigo do n.º 2 do art.º 271 da
Constituição, os médicos devem reclamar por
escrito da imposição de tempos insuficientes para
Consulta e endossar a responsabilidade judicial
por qualquer erro de diagnóstico ou terapêutica
para a Direcção Clínica/Conselho de Administração da Instituição de Saúde. (art.º 271, n.º 2:
“É excluída a responsabilidade do funcionário ou
agente que actue no cumprimento de ordens ou
instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, se previamente
delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.”). Em nome
dos Médicos e dos Doentes, desde já a Ordem dos
Médicos transfere essa responsabilidade para o
Ministério da Saúde.
Ordem dos Médicos, 26 de Janeiro de 2015 n
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Descanso “compensatório” aplicável ao
pessoal médico, a partir de 1 de janeiro de 2015
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos tomou conhecimento do Ofício Circular n.º 1068/2015 da Administração
Central dos Sistemas de Saúde, de 30-01-2015 sobre a questão do descanso “compensatório”. Pela sua importância para a
generalidade dos médicos, o documento fica aqui reproduzido.

Ofício Circular n.º 1068/2015
[30 Janeiro 2015]

… a partir de 1
de janeiro de
2015, em matéria
de descanso
compensatório
se retoma o
procedimento
anteriormente
vigente…

A matéria referente ao descanso compensatório tem suscitado, ao longo dos tempos,
interpretações dispares que, em termos práticos, têm justificado procedimentos não
uniformes no âmbito dos diversos serviços e
estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, em particular, no que respeita ao pessoal hospitalar, incluindo o pessoal médico, e que, de acordo com o previsto
no Decreto-Lei n.º 62/79, de 30 de março,
constitui o âmbito subjetivo deste diploma.

Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
62/79, de 30 de março, o legislador não faz
qualquer distinção entre a natureza – trabalho normal ou trabalho suplementar (extraordinário)
– da prestação de trabalho em domingos, dias de feriado e dias de descanso semanal, estabelecendo que,
da prestação de trabalho num naqueles dias, decorre
o direito a um dia de descanso a gozar dentro dos oito
dias seguintes.
Assim, conforme oportunamente consensualizado
com os Sindicatos Médicos, no âmbito da Comissão
Tripartida constituida na sequência do Acordo firmado em 14 de outubro de 2012, e porque a atual Lei
do Orçamento de Estado para 2015, aprovada pela
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, não contempla
qualquer norma de prevalência do artigo 22.º-B do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, sobre regimes
especiais e instrumentos de regulamentação coletiva,
como sucedia com a anterior Lei do Orçamento de
Estado para 2014 – ex vi n.º 2 do artigo 72.º da Lei n.º
83-C/2013, de 31 de dezembro – cumpre esclarecer
que a partir de 1 de janeiro de 2015, em matéria
de descanso compensatório se retoma o procedimento anteriormente vigente, no seguintes termos:
a. A realização de trabalho normal em domingos e
dias de feriado dá direito a um dia de descanso
dentro dos oito dias seguintes, com prejuízo do
cumprimento do período normal de trabalho
semanal;
b. Não distinguindo a lei entre a prestação de trabalho normal e a prestação de trabalho suplementar
(extraordinário), nos mesmos termos, a realização
de trabalho suplementar normal em domingos,
dias de feriado e dias de descanso semanal, dá

direito a um dia de descanso dentro dos oito
dias seguintes, com prejuízo do cumprimento
do período normal de trabalho semanal;
c. Para além do descanso compensatório remunerado, nos termos anteriormente referidos, e porque, também neste âmbito, a norma de prevalência
do artigo 22.º-B do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, se esgotou no passado dia 31 de dezembro de 2014, a realização de trabalho, normal
ou suplementar (extraordinário), em período
noturno, volta a conferir o direito ao descanso
compensatório previsto nos Acordos coletivos
de trabalho referentes às carreiras médicas.
Assim, sempre que o trabalhador médico, com
funções assistenciais, exerça a sua atividade, por
mais de oito horas num período de vinte e quatro
horas, em que executem trabalho noturno durante
todo o período compreendido entre as 22 horas de
um dia e as 7 horas do dia seguinte, é-lhe garantido, no período diário de trabalho seguinte, um
descanso compensatório, igualmente com prejuízo
do cumprimento do período normal de trabalho,
correspondente ao tempo de trabalho que, nas
vinte e quatro horas anteriores, tiver excedido as
oito horas.
Por conseguinte, em matéria de alteração à prática
que tem vindo a ser adotada, em termos de organização do tempo de trabalho médico, para além do que
acima sinteticamente se expôs, apenas se irá verificar uma alteração na questão referente ao intervalos
de descanso entre jornadas de trabalho, que deixam
de ter que corresponder a, pelo menos, 11 horas de
intervalo, porquanto, retomando-se a regra do descanso compensatório previsto nos instrumentos de
regulamentação coletiva de trabalho, a proteção da segurança, quer do trabalhador médico, quer dos utentes, se encontra salvaguardada, como o exige, quer o
Código do Trabalho, quer a Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, cfr. respetivamente, alínea d) do n.º 2 do
artigo 214.º e alínea b) do n.º 4 do artigo 123.º.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Diretivo
Rui Santos Ivo n
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A Propósito do Despacho
n.ºDA1057/2015
MINISTÉRIO
SAÚDE

6 — Sem prejuízo do disposto no número anteri
todos os SU que à data do presente despacho não te
mentado o Sistema de Triagem de Manchester dev
implementação até 31 de dezembro de 2015.
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
7 — Todos os SU com o Sistema de Triagem de
da Saúde
implementar auditorias internas mensais, como ga
da triagem que é efetuada nos seus serviços, nos t
Despacho n.º 1057/2015
Protocolo celebrado entre o Ministério da Saúde e
O Despacho n.º 10319/2014, publicado no Diário da República
de Triagem e declaração de princípios a ele anexa.
n.º 153, Série II, de 11 de agosto, reconheceu como obrigatória a imple8 — Todos os SU com o Sistema de Triagem
mentação de sistemas de triagem de prioridades no Serviço de Urgência
vem, pelo menos anualmente, ser alvo de auditori
(SU), determinando que em todos os SU, qualquer que seja o nível, deve
resultados comunicados aos conselhos de administr
existir um sistema de triagem que permita distinguir graus de prioridade,
unidades de saúde, ao Ministro da Saúde, à DGS e
de modo a que, se houver tempo de espera, se exerçam critérios preesRegionais de Saúde.
9 — A SPMS-Serviços Partilhados do Ministério
tabelecidos de tempo até à primeira observação médica.
(SPMS), deve colaborar com os SU para garantia do
Nos termos do referido despacho, realizada a classificação de priopresente despacho, com vista à máxima integração
ridade, baseada em probabilidade de risco clínico, o doente deve ser
em ambiente hospitalar.
encaminhado de acordo com as normas previamente definidas e padro10 — O licenciamento necessário ao uso do S
nizadas, respeitando e privilegiando a seriação feita na triagem, de modo
de Manchester
é assegurado
a garantir que o doente seja observado no
com a clínico
logística edo
peladoente
dolocal,
estado
através de
históriapelas
clí- entidades hosp
SPMS organizar um processo de agregação de nec
equipa mais adequada, com a maior brevidade possível.
nica
e
exame
físico,
mas
apenas
em
função
das
rescentralizada com vista a minimização do seu custo.
Uma das formas de garantir cuidados adequados e de maior qualidade
passa pela uniformização de procedimentos
entreaos
diversos
postas
um
guiãoprofisde questões
26 depré-definidas.
janeiro de 2015. — O Secretário de Estado A
sionais e equipas multidisciplinares que devem atuar sequencial ou
da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.
simultaneamente consoante as situações. A
Naimplementação
verdade, existem situações
das novas medidas no Sistema de
urgentes que impõem uma identificação precoce e o encaminhamento
Triagem
Manchester
correto em tempo útil, cuja abordagem imediata
e eficazde
exige
protocolos (MST) constitui um dispade atuação e a formação do pessoal que permitam, por meios objetivos
rate,
uma
anormalidade
e uma
violação Regional
clara dosde Saúde do
Administração
e expeditos, o apoio à decisão clínica em ambiente de urgência e a
O Conselho Regional do Norte
da Ordem
dos
Médidefinição
do papel de
cada
um na soluçãodireitos
expedita de
cada
caso. NesteSenão vejamos:
dos
doentes.
através do protocolo celebrado entre o Ministério da Saúde e o
Aviso n.º 1150/2015
cos (CRNOM) foi mais umasentido,
vezPortuguês
surpreendido
Grupo
de Triagemcom
a 12 de novembro
de 2010,
Declaração que
de recorrem ao SU de um hos1. Todos
ose doentes
Princípios
a
ele
anexa,
foi
reconhecida
a
importância,
para
a
boa
gestão
Procedimento
concursal
comum para recrutamen
a publicação em Diário da República de uma nova
pital hospitalar,
têm direito
a ser observados
porrelação
um médico
de cuidados de saúde em contexto de urgência
comprovada
com ou sem
jurídica deeemprego públic
legislação (Despacho n.º 1057/2015)
que estabelece
o preenchimento
de um
posto de trabalho da
internacionalmente,
do Sistema de Triagem
de Manchester
(MTS),
o mais
rapidamente
possível
de acordo com
o grau
médica de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e
instrumento
de apoiode
à decisão clínica na triagem de doentes
disposições no âmbito do enquanto
Sistema
de
Triagem
dos serviços de urgência, e que, adaptado
realidade portuguesa,
já é
deà prioridade
determinado;
Nos termos do disposto no artigo 15.0 do Decret
usado com resultados positivos. Com efeito, o MTS permite identificar
Manchester (MTS).
de 4 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 266
uma prioridade clínica com posterior alocação
do
doente
à
área
de
2. Perante os caso conhecidos
deemdoentes
que
dezembro,
conjugação
comino artigo 22.º-C do E
atendimento
podendo da
também ser desenhados e aplicados, na
Apesar de tudo ser esperado
de umdevida,
Ministério
Nacional deesperavam
Saúde, aprovado
felizmente
faleceram
a pelo
sua Decreto-Lei n.º
sequência da triagem, protocolos de atuação
subsequente,
tal como enquanto
neiro, e aditado pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de de
Saúde que apenas se preocupa
com números
e não
a requisição
de exames complementares
de diagnóstico,
comobservados,
vista à
vez
para serem
a sociedade
civil,
como
do disposto
no Acordo
Coletivo
de Trabalho celeb
reduçãode
do tempo
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Nacional dos Médicos
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concursal
de recrutamento para os postos de
Saúde
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Por outro lado, sendo o MTS uma ferramenta que tem evoluído,
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(Novas disposições no âmbito do Sistema de Triagem
de Manchester)
Nota de Imprensa  do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[04 FevereirO 2015]

Falta de respeito pelos
profissionais de saúde e falsa
segurança e custos acrescidos
para os cidadãos
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…a única forma de
acelerar a observação
dos doentes num
serviço de urgência é
dotando-o dos recursos
técnicos e humanos
que necessitam,
nomeadamente
médicos
[…]
Um doente urgente
precisa de ser
rapidamente
observado por um
médico, o acto médico
por excelência que vai
efectivamente ditar
a rapidez com que o
doente é diagnosticado
e devidamente tratado,
e não de realizar meia
dúzia de exames
complementares
ditados por um
protocolo

cédula profissional, decidem que meios complementares de diagnóstico
irão ter que realizar é um
atentado aos seus direitos e à sua própria dignidade constitucionalmente
consagrada;
7. Obrigar os médicos a
aceitar uma “medicina
normalizada”, desumanizada e “industrial” é ferir
a sua dignidade enquanto
seres humanos que desenvolveram conhecimentos
e competências próprias
que lhes permitem tomar decisões clínicas e
assumir as respectivas
responsabilidades;
8. A ausência de legislação
específica sobre o Acto Médico é uma inconstitucionalidade que o poder político persiste em manter,
colocando seriamente em
risco a saúde dos doentes;

9. A norma que o Ministério da Saúde agora introduz, mesmo que a título
de participação voluntária
das unidades de Saúde,
contribui para criar a ilusão de um mais rápido
atendimento e uma falsa
sensação de segurança,
que em nada vai acelerar a
observação por um médico. No limite, esta medida
irá contribuir para um desnecessário aumento da
despesa do Serviço Nacional de Saúde, com a realização de exames de diagnóstico desnecessários;
10. O Sistema de Triagem de Manchester (MTS)
não é um sistema similar às “vias verdes”, como a
Via Verde do Acidente Vascular Cerebral. MTS e
“vias verdes” são protocolos completamente distintos, quer na sua essência quer na sua aplicação prática. Nas “vias verdes” a prioridade já está definida à
partida e os doentes são rapidamente observados e

tratados por médicos. O MTS é apenas uma triagem
de prioridades. Não está preparado nem validado
para mais nada!
11. Como sistema geral de atribuição de prioridades
no atendimento de doentes, o MTS revelou já as
suas insuficiências, quer no que toca à deficiência
do sistema em resolver o verdadeiro problema das
urgências, o da insuficiência de meios e em especial
de profissionais de saúde, quer no que respeita à
classificação errada de alguns doentes, com sérios
prejuízos para os mesmos;
12. O Ministério da Saúde, em vez de procurar
soluções eficazes para os problemas das urgências
hospitalares, prefere entreter os portugueses com
soluções artificiais e aparentemente sem custos adicionais, como de resto tem sido seu apanágio.
Aquilo que a tutela, e os doentes do SNS, devem
ter em conta é que a única forma de acelerar a observação dos doentes num serviço de urgência é
dotando-o dos recursos técnicos e humanos que
necessitam, nomeadamente médicos, e simultaneamente disponibilizar no âmbito dos Cuidados de
Saúde Primários atendimento a doentes com situações clínicas agudas não urgentes.
Um doente urgente precisa de ser rapidamente observado por um médico, o acto médico por excelência que vai efectivamente ditar a rapidez com que
o doente é diagnosticado e devidamente tratado, e
não de realizar meia dúzia de exames complementares ditados por um protocolo.
O CRNOM invoca publicamente a revogação imediata do despacho n.º 1057/2015.
A sua não revogação poderá ter consequências
gravosas para os doentes e os profissionais de
saúde, pelo que, desde já, responsabilizamos os
directores clínicos das Unidades de Saúde onde
tais alterações se venham a aplicar sem o consentimento informado dos doentes.
A responsabilidade moral e política será sempre
do Ministro da Saúde.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 04 de Fevereiro de 2015 n
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Alteração das receitas nas farmácias
pesa mais nos bolsos dos doentes
portugueses
Nota de Imprensa  do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[19 FevereirO 2015]

Tal como a Ordem dos Médicos
prevenira, há mais de dois anos,
a prescrição de medicamentos
por Denominação Comum InterTal como a Ordem dos
nacional (DCI) deixa os doentes
Médicos prevenira,
completamente desprotegidos nas
há mais de dois
farmácias, com graves riscos e prejuízos clínicos e financeiros.
anos, a prescrição de
Senão vejamos. De acordo com
medicamentos por
uma notícia publicada esta seDenominação Comum
mana pelo Jornal de Notícias (noInternacional (DCI)
tícia intitulada «Utentes pagam
deixa os doentes
três milhões a mais por mês na farmácia», publicada na edição de 16
completamente
de Fevereiro de 2015), os utentes
desprotegidos nas
da região Norte de Portugal “estão
farmácias, com graves
a optar ou a serem induzidos a opriscos e prejuízos
tar por medicamentos mais caros
clínicos e financeiros
na farmácia”.
A monitorização feita pela Administração Regional de Saúde do
Norte revelou que “40% das embalagens vendidas
com prescrição por DCI tinham preços superiores
aos do quinto medicamento mais barato”. O que se
traduziu numa perda de poupança próxima dos três
milhões de euros.
Tal como o Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos alertara, ao definir a prescrição por DCI
sempre que um medicamento tenha um equivalente
no mercado de genéricos, os interesses dos doentes
não são devidamente protegidos já que, no limite e
alegando a falta de medicamentos genéricos mais baratos, a farmácia pode “prescrever” um fármaco mais
caro do que aquele que o médico indicou.
Desde início que o CRNOM e a Ordem dos Médicos
alertaram o Ministério da Saúde, que pela falta de
acção é cúmplice da actual situação, que a prescrição
por DCI não só não aumentou a taxa de penetração
dos genéricos em Portugal, além da curva ascendente
que já se verificava, como tem provocado todo o tipo
de iniquidades na hora dos doentes levantarem o seu
receituário. Desde logo porque as receitas de prescrição electrónica indicam não o preço mais baixo possível para um princípio activo mas “o preço máximo
possível” em cada caso, enviesando a mensagem e
confundido propositadamente o doente na hora da
escolha.
Depois porque apesar da lei exigir que as farmácias dispensem um dos cinco medicamentos mais

baratos existentes no mercado, a verdade é que a
esmagadora maioria dos doentes não tem conhecimentos técnicos que lhes permita fazer esta escolha informada. Em última análise, será sempre
o farmacêutico a fazer a opção pelo medicamento
a comprar.
Não obstante todos os alertas feitos pela Ordem dos
Médicos, o Ministério da Saúde não tomou uma
única medida no sentido de proteger adequadamente os reais interesses dos doentes.
Numa altura em que a monitorização do mercado
farmacêutico vem, infelizmente, provar a pertinência dos alertas feitos pela Ordem dos Médicos, por
uma questão de transparência e qualidade é fundamental que:
1. O Governo proteja os doentes e a boa medicina
e proceda à alteração da legislação da prescrição por DCI, para que se actue com base num
princípio de rigor técnico e científico que defenda a Saúde dos doentes e a qualidade do seu
tratamento;
2. Todos os médicos prescrevam os genéricos com
marca, justifiquem a não substituição da marca
e que expliquem aos doentes que o objectivo
é protegê-los das trocas comerciais ao balcão
da farmácia, garantindo o tratamento mais
adequado;
3. Todos os médicos, na terapêutica de curta duração, que não pode ser justificada pelos 28 dias,
escrevam manualmente na guia de tratamento a
marca do genérico que pretendem e expliquem
essa decisão ao doente, para não permitir que
a farmácia troque essa marca e o doente seja
prejudicado;
4. As empresas responsáveis efectuem uma correcção dos programas informáticos de prescrição e
reduzam as deliberadas dificuldades informáticas colocadas aos médicos para seleccionar
uma marca de genérico (ainda que seja a mais
barata!) durante a prescrição.
No limite das suas competências, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos continuará
atento a esta matéria e tomará todas as medidas que
entenda como necessárias e pertinentes para continuar a defender e proteger os interesses e direitos
dos doentes.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 19 de Fevereiro de 2015 n
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Médicos e profissionais de Saúde
são elo mais fraco numa política de
cortes cegos
Nota de Imprensa  do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[26 FevereirO 2015]

Os doentes, fustigados
pelos sucessivos
cortes nos orçamentos
familiares e
confrontados com
o aumento dos
tempos de espera
nos hospitais, bem
como com taxas
moderadoras elevadas,
mostram-se cada vez
mais insatisfeitos e
propensos a práticas
de violência gratuita,
injustificada e
indesejada

Os mais recentes dados do
Observatório Nacional da
Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local
de Trabalho, organismo da
Direcção-Geral da Saúde,
revelam que só em Janeiro
deste ano foram já registadas 33 notificações de violência contra profissionais
de Saúde. Isto depois de no
ano de 2014 se ter registado
um número recorde de 531,
o que representa um acréscimo de mais de 160% face
aos dados de 2013 (202 notificações) e quase tantas
quantas as denúncias registadas entre 2010 e 2013.
Estes dados são extremamente preocupantes e revelam que médicos e restantes
profissionais de Saúde são o
elo mais fraco numa cadeia
de interacção cuja relação é
cada vez mais complexa. Os
doentes, fustigados pelos sucessivos cortes nos orçamentos familiares e confrontados
com o aumento dos tempos
de espera nos hospitais, bem
como com taxas moderadoras elevadas, mostram-se
cada vez mais insatisfeitos e
propensos a práticas de violência gratuita, injustificada
e indesejada.

A linha da frente constituída
por médicos, enfermeiros e assistentes técnicos e
administrativos, é cada vez mais o alvo preferencial
de doentes ou seus familiares que, não entendem a
pressão inaceitável a que os profissionais de saúde
são submetidos em virtude de uma política errada
de Saúde mais preocupada com os números do que
com as pessoas.
Esta não é, infelizmente, uma realidade nova.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (CRNOM) já alertou por diversas

vezes para esta situação. A questão da segurança no
trabalho tem sido, aliás, um dos graves problemas
equacionados pelos médicos nas várias visitas conjuntas que o CRNOM e os Sindicatos Médicos têm
feito a vários serviços de urgência da região Norte.
São inúmeras as queixas feitas por médicos que nos
relatam o clima de conflitualidade que muitas vezes
se vivem, onde familiares e doentes esperam, e muitas vezes desesperam, para serem atendidos. Serviços de urgência onde, inúmeras vezes, um único
vigilante ou segurança privado serve de “protecção”
aos profissionais de saúde que diariamente procuram fazer o seu melhor.
Esta realidade, aliada a muitos outros problemas já
amplamente divulgados pelo CRNOM, merece uma
profunda reflexão não só da parte do Ministério da
Saúde, como das próprias administrações das diferentes unidades de saúde, as quais têm a responsabilidade de assegurar as melhores condições de trabalho possíveis. E desde logo ao nível da segurança.
Deste modo, o Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos exorta todos os conselhos de
administração das diferentes unidades de saúde
para que tomem medidas efectivas e urgentes no
sentido de melhorar as condições de segurança
dos seus profissionais.
Aos médicos em particular, o CRNOM apela a que continuem a denunciar às autoridades competentes, nomeadamente as policiais, e com conhecimento para a Ordem dos Médicos, todas as agressões – sejam elas físicas
ou não – de que sejam alvo no decurso do exercício da
sua profissão.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 26 de Fevereiro de 2015 n
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Existem hoje mais 20% de Anestesiologistas
e fazem-se mais 33% de cirurgias no SNS
que há 8 anos!
Comunicado do Colégio da Especialidade de Anestesiologia da Ordem dos Médicos
[04 MARÇO 2015]

A intervenção do Senhor Ministro da
Saúde na 4ª Conferência TSF/Abbvie em
Lisboa ao procurar demonstrar uma relação causa-efeito entre a falta de anestesiologistas e a impossibilidade de se realizarem mais cirurgias, merece da Direcção do
Colégio de Anestesiologia da Ordem dos
Médicos o maior repúdio, e as seguintes
considerações:
Entre 2003 e 2013 houve um crescimento
nacional em cerca de 20% dos anestesiologistas, num efeito que envolveu não só
o SNS como sobretudo a disponibilidade
daqueles para o sector privado.
Num espaço de tempo mais curto, entre
2005 e 2013, os hospitais que compõem
o SNS (incluindo os Hospitais das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores,
assim como como os Hospitais das Forças
Armadas) foram capazes de realizar mais
150.000 cirurgias, passando de 450.000
para 600.000 cirurgias, isto é, um acréscimo de 33%. Assim, é fácil entender que
não são as cirurgias as primeiras a sofrer
com o menor número de anestesiologistas,
mas sim outras áreas, fruto do alargamento
da Especialidade para novas funções e
competências, como sejam, o efectivo
controlo da dor aguda pós-operatória ou
de situações crónicas de dor, o apoio à
realização de meios complementares de
diagnóstico e terapêutica, a envolvência na
Medicina Intensiva, ou ainda a nossa participação na Emergência Pré-Hospitalar.
Aliás quem acede aos relatórios oficiais da
Unidade Central de Gestão de Inscritos
para Cirurgia da Administração Central
do Sistema de Saúde, IP, verifica facilmente
que a mediana do tempo de espera da lista
de inscritos para cirurgia é hoje (dados de
2014, últimos disponíveis no site da ACSS)
a mais baixa dos últimos 7 anos, sendo
de 2,8 meses. Por outro lado a oferta do
Serviço Nacional de Saúde tem sido sempre crescente nos últimos 7 anos, demonstrando claramente como falsas são as declarações do Senhor Ministro da Saúde.
Entretanto, com o início da austeridade
em 2011 e o agravamento das condições
remuneratórias dos funcionários públicos

em geral e dos médicos de uma forma
muito particular (em alguns casos com
perdas superiores a 30%, entre perda de
vencimento no salário base e nas horas
extraordinárias, agravado com o brutal aumento de impostos), iniciou-se um fluxo
migratório destes profissionais, com particular incidência entre os anestesiologistas,
inicialmente atingindo os recém-especialistas e jovens especialistas e mais recentemente os com maior experiência profissional. Acrescente-se que o reconhecido valor
técnico e científico dos anestesiologistas

Entretanto, com o início
da austeridade em 2011 e o
agravamento das condições
remuneratórias […] iniciou-se
um fluxo migratório […]
inicialmente atingindo
os recém-especialistas e
jovens especialistas e mais
recentemente os com maior
experiência profissional
portugueses pelos seus pares a nível internacional, torna este fluxo migratório
relativamente fácil para estes profissionais
portugueses altamente qualificados, num
verdadeiro “Brain Drain” que atinge hoje
como nunca a Sociedade Portuguesa.
Contudo, têm sido algumas das medidas
do actual Governo a agravar ainda mais
o anteriormente relatado quando hoje se
procuram substituir nos hospitais públicos
médicos não na base de 1:1 mas sim 1:0,7.
Isto é, quando hoje se substituem 10 anestesiologistas aposentados, os novos especialistas têm um contrato de trabalho com
uma carga horária 30% inferior à dos seus
colegas que saíram do SNS. Significa assim
que em 10 novos contratos médicos temos
apenas o equivalente a 7 profissionais, isto
quando comparamos com a contratualização médica na área da anestesiologia a
contratos anteriores a 2010.

O Senhor Ministro da Saúde, reduz a carga
horária dos profissionais, depois dos cortes salariais e do aumento brutal de impostos, para agora reduzir o salário de
forma proporcional em relação ao tempo
semanal (às actuais 40 horas semanais, 18
horas deverão ser alocadas ao serviço de
urgência, restando apenas da carga horária
semanal 55% para a actividade electiva,
isto é não-urgente), traduzindo-se esta
determinação em menor despesa é certo,
mas também em menor disponibilidade
de tempo daqueles profissionais.
No cenário actual não admira que o fluxo
migratório, primeiro para o sector privado,
depois para o estrangeiro, aumente. Assim,
por mais anestesiologistas que se formem
seremos incapazes de aumentar o número
de anestesiologistas de forma a alargarmos
rapidamente a nossa capacidade de intervenção. Mas, independentemente do número de profissionais o mais importante
é que a prática anestésica seja de elevada
segurança e qualidade, como até aqui têm
sentido os portugueses.
A Direcção do Colégio de Anestesiologia
publicará em breve o Relatório Final do
Censos Anestesiologia 2014, que permitirá
não só tirar uma fotografia dos Anestesiologistas Portugueses assim como um
relato circunstanciado sobre como se organizam e o que produzem os Serviços
de Anestesiologia dos Hospitais Públicos
Portugueses.
Os médicos e, no caso vertente, os anestesiologistas, não se revêm no diagnóstico
traçado pelo Senhor Ministro da Saúde.
Ao invés, consideram ser inquestionável
e gravíssima a responsabilidade da actual
equipa ministerial na diáspora dos anestesiologistas portugueses, na perda de
qualidade de alguns serviços hospitalares
e consequente perda de idoneidade formativa de novos anestesiologistas, e ainda
pela gravíssima situação a que chegou o
SNS.
A Direcção do Colégio de Anestesiologia da
Ordem dos Médicos
Porto, 04 de Março de 2015 n

31

Cortes na Saúde com graves consequências
para os doentes e para a economia
Estudo da Universidade Nova de Lisboa

Nota de Imprensa  do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[05 MARÇO 2015]

Ao longo dos últimos anos, em diferentes
ocasiões, o Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRNOM) alertou
o poder político, e o ministro da Saúde em
particular, para as graves consequências
que o forte desinvestimento na área da
Saúde, como forma de agradar aos credores
externos, iria representar. Consequências
não só ao nível dos cuidados de Saúde prestados aos doentes, mas também ao nível da
própria economia nacional.
De acordo com os dados mais recentes da
OCDE, as medidas de contenção da despesa efectuadas pelo Governo no sector da
saúde fizeram com que Portugal acabasse
por cortar o dobro do que era exigido no
memorando de entendimento com a troika.
Fruto de tal desinvestimento, são cada vez
mais os casos de Centros Hospitalares e de
Agrupamentos de Centros de Saúde que
devido à falta de médicos e outros profissionais de saúde não conseguem dar uma
resposta adequada à procura por parte dos
doentes.
Esta falta de profissionais de saúde tem razões várias, desde a emigração de jovens
licenciados que procuram noutros países
melhores condições de vida até às reformas
antecipadas para evitar cortes mais avultados na justa e merecida pensão.
Paralelamente, vimos que medidas que supostamente visavam proteger os doentes na
hora de comprarem os seus medicamentos,
estão afinal a contribuir para aumentar as
despesas, como ainda recentemente foi documentado pela ARS Norte, que estimava
em cerca de três milhões de euros o custo
acrescido deixado pelos portugueses na
farmácia.
As conclusões do estudo da Universidade
Nova de Lisboa sobre a sustentabilidade
na Saúde evidenciaram que quase 10% dos
portugueses, durante o ano de 2014, não
foram ao médico e não fizeram exames de
diagnóstico por insuficiência económica. O
mesmo trabalho indica ainda que 16% das
pessoas não compraram medicamentos receitados devido ao preço, mesmo entre as
pessoas que sofrem de doenças crónicas.
Mas este estudo vai ainda mais longe e

É urgente que o ministro
alerta para as impliHá muito que
da Saúde mude a política
cações na própria
foi dado o alerta
seguida nos últimos anos e
economia nacional,
para o impacto
passe a ver a Saúde como
salientando que, que o desinvestimento
um investimento. Desde
em 2014, cada por- feito na Saúde pode ter
logo:
tuguês faltou em
para a qualidade de
Reforçando de forma urmédia cinco dias ao
vida dos portugueses e,
gente o número de camas
trabalho por motivos
disponíveis na Rede Naciode doença, o que re- consequentemente, para a
nal de Cuidados Continuapresenta um preju- economia portuguesa
dos e o respectivo apoio dos
ízo de cerca de dois
profissionais de saúde;
mil milhões de euros por via dos salários.
Nenhum destes dados surpreende o CR- Mudando a política de contratação de
NOM. Há muito que foi dado o alerta para médicos tarefeiros, permitindo aos hospio impacto que o desinvestimento feito na tais contratar os médicos através de conSaúde pode ter para a qualidade de vida dos cursos abertos para assim reforçarem,
portugueses e, consequentemente, para a efectivamente, os quadros das unidades
economia portuguesa. Ao contrário do que hospitalares;
tem sido defendido pelo ministro, a Saúde Revogando a portaria n.º 82/2014, impetem que ser vista como um investimento dindo assim que seja aplicada uma reforma
na economia e não como uma despesa hospitalar disparatada que irá retirar aos
desnecessária. Melhorar e reforçar hoje a hospitais de menor dimensão valências
promoção da saúde e do envelhecimento médicas essenciais para uma melhor e mais
activo, a prevenção da doença e a qualidade próxima assistência aos doentes;
assistencial dos doentes é reduzir, a médio Alterando a legislação referente à prescrie longo prazo, os gastos que terão de ser ção por DCI, garantindo assim aos doenfeitos com tratamentos mais prolongados tes o poder de escolher e adquirir os mee radicais. Os exemplos da Oncologia, da dicamentos mais baratos disponíveis no
Hepatite C e da Diabetes são elucidativos mercado;
Alargando os horários de atendimento dos
da evolução que é necessário fazer.
O próprio estudo da Universidade Nova Cuidados de Saúde Primários, permitindo
de Lisboa é claro: em 2014 por cada euro assim que, sobretudo em períodos nocturinvestido na saúde existiu um retorno ime- nos e ao fim-de-semana, os doentes posdiato para a economia de 35 cêntimos. Por sam ter naquelas unidades uma primeira
cada milhão de euros investido consegue-se assistência médica, evitando o congestioreduzir o absentismo em cerca de 12 anos. namento das urgências hospitalares;
Ao abrigo da famigerada sustentabilidade Sem a adopção destas medidas, e de outras
financeira do SNS, as políticas do ministro que o CRNOM tem vindo a defender, as
do Saúde apenas estão a conduzir o país ao actuais políticas de Saúde, fixadas essendescalabro. Nos últimos meses sucederam- cialmente na sustentabilidade financeira
-se os casos de direcções clínicas de unida- do SNS, apenas estão a contribuir para um
des hospitalares que se demitiram por falta degradar dos principais indicadores de
de condições para assistir os doentes. As Saúde em Portugal.
notícias sobre os elevados tempos de espera É urgente que o ministro inverta rapidanos serviços de urgência hospitalares por mente a sua estratégia para a Saúde, antes
falta de planeamento e recursos humanos que seja tarde de mais!
nunca foram tão frequentes. E as mortes de
O Conselho Regional do Norte da Ordem
doentes nos serviços de urgência enquanto
dos Médicos
aguardavam para serem observados por
Porto, 05 de Março de 2015 n
um médico tornaram-se frequentes.

32

Tribuna do crn

Descansos compensatórios obrigatórios
A defesa da segurança e saúde dos doentes e dos
médicos

Nota de Imprensa  do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[19 MARÇO 2015]

O Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos
(CRN) tomou conhecimento
que alguns hospitais do Norte
do país não estão a cumprir
a Lei aplicável aos descansos
compensatórios dos médicos.
Apesar do recente esclarecimento realizado sobre esta
matéria pela Administração
Central dos Serviços de Saúde
(ACSS), comunicado a todas
as Administrações Regionais
de Saúde (ARS) e, consequentemente, a todas as Unidades
de Saúde, alguns hospitais insistem em continuar a desrespeitar a legislação, os médicos
e, naturalmente, os doentes.

…o CRN exorta todos
os Directores Clínicos
dos hospitais do Norte
do país para que
defendam e façam
cumprir o respeito
pelas boas práticas
médicas, honrando
a legislação em vigor
relativa aos descansos
compensatórios.
Recordamos que, neste
contexto, a prevenção
de erros médicos e
eventos adversos
graves é também da
sua responsabilidade

O Conselho de Administração
(CA) do Instituto Português
de Oncologia (IPO) do Porto
foi mesmo mais longe, explicitando por escrito no seu Boletim Informativo n.º 9/2015, de
13 de Março, que as orientações constantes do Ofício Circular da ACSS (n.º 1068/2015/
CD-VOGAL RH/ACSS) não
serão aplicadas no IPO Porto. Dito de outra forma, o
CA do IPO Porto procura impedir, de forma abusiva
e ilegal, os seus médicos de gozarem o descanso
compensatório após uma jornada de trabalho que
inclua 12 horas em período nocturno.
Conscientes de que estamos perante matéria do
foro laboral, e portanto, eminentemente sindical,
não podemos deixar de condenar publicamente a
atitude das direcções hospitalares que não estão
neste momento a cumprir a Lei e saudar as posições já assumidas pelos Sindicatos Médicos (SIM
e SMN).
E não podemos deixar de o fazer porque tal atitude
coloca em sério risco a saúde dos doentes e dos médicos, prejudica a qualidade dos cuidados de saúde
e aumenta de forma significativa a possibilidade de
erro médico. De resto, o aumento do número de
casos conhecidos de síndrome de exaustão relacionado com as condições de trabalho e o crescimento

significativo dos casos de agressão
verbal e física são um exemplo triste
do reflexo no terreno de uma política de Saúde que não respeita os
profissionais de saúde nem as pessoas doentes.
Alguns CA parecem preferir continuar a exibir os seus “bons” indicadores de gestão com base nos
“números” apesentados, menosprezando a qualidade e a dignidade
das pessoas. E atropelando a legislação em vigor na Carreira Médica
impondo aos médicos condições de
trabalho que podem conduzir a uma
violação grosseira da Ética Médica e
do Código Deontológico.
Nesta medida, o CRN exorta todos
os Directores Clínicos dos hospitais
do Norte do país para que defendam
e façam cumprir o respeito pelas
boas práticas médicas, honrando
a legislação em vigor relativa aos
descansos compensatórios. Recordamos que, neste contexto, a prevenção de erros médicos e eventos
adversos graves é também da sua
responsabilidade.

Esta situação inaceitável vai, desde
já, ser comunicada aos responsáveis da ARS Norte,
I.P., aos Directores Clínicos de todos os hospitais do
Norte e, como medida de prudência, ao Conselho
Disciplinar do Norte da Ordem dos Médicos. Isto,
sem prejuízo de outras medidas que, no âmbito das
suas competências, o CRN venha a tomar.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 19 de Março de 2015 n
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ULS MAtosinhos: critérios de atribuição
do prémio de assiduidade
Na sequência da deslocação efectuada no dia 02 de Março à ULS Matosinhos, o CRNOM e os Sindicatos questionaram a
administração sobre a alteração dos critérios de atribuição do prémio de assiduidade, passando a fazê-la depender de uma
assiduidade mensal de 100%. Os responsáveis deram a garantia de que tal medida não só não estava a ser aplicada como iria ser
rectificada com carácter de urgência no Boletim Informativo daquela unidade, para evitar quaisquer equívocos.
A não publicação urgente de tal retificação motivou a reacção do CRN e do SIM. A situação foi ultrapassada posteriormente com
a publicação no Boletim Informativo n.º 12/2015 de 23 de Março da prometida correcção/esclarecimento.

Comunicado conjunto do CRNOM e do SIM Norte
[19 Março 2015]

Responsáveis da ULS de
Matosinhos tentaram enganar
OM e Sindicatos
Na sequência da deslocação efectuada no dia 02 de
Março à ULS Matosinhos, visitando o Serviço de
urgência e o serviço de Medicina Interna do Hospital
Pedro Hispano, o CRNOM e os Sindicatos questionaram a administração sobre a informação publicada no Boletim de Informação da ULSM a 30 de
Setembro passado, que alterou os critérios de atribuição do prémio de assiduidade, passando a fazê-la
depender de uma assiduidade mensal de 100%.
A situação é particularmente grave pois condiciona
de forma indecorosa a formação médica contínua,
que passa a estar apenas dependente de uma decisão
arbitrária do conselho de administração.
A Ordem e os Sindicatos deixaram claro que a manutenção de tal decisão afectaria não só a qualidade
da medicina praticada mas também a própria segurança clínica e consequentemente a segurança dos
doentes.
O presidente do Conselho de Administração, Dr.
Vitor Herdeiro, e a directora clínica Dr.ª Paula Simão
deixaram a sua garantia pessoal de que tal medida
não só não estava a ser aplicada, como a informação

publicada no Boletim informativo iria ser rectificada com carácter de urgência, para evitar quaisquer
equívocos.
Uma semana depois o SIM denunciou no seu Jornal
Virtual que os responsáveis tinham faltado à verdade, fazendo prova de que a medida, cuja aplicação
fora negada pelos citados responsáveis, tinha sido
efectivamente aplicada.
E mesmo a promessa de rectificar a informação veiculada no Boletim Informativo Interno com caracter
de urgência, para evitar quaisquer equívocos, foi
afinal uma tentativa de logro e um abuso da boa-fé demonstrada pelos interlocutores: o Boletim Informativo n.º 10, de 11/03/2015 é absolutamente
omisso quanto à rectificação prometida, o mesmo
acontecendo com o seguinte, o Boletim Informativo
n.º 11, de 16/03/2015.
O SIM e o CRNOM reservam-se o direito de tomarem as iniciativas conducentes à reposição da
legalidade.
CRNOM
Miguel Guimarães

SIM Norte
Jorge Silva

Porto, 19 de Março de 2015 n

Comunicado conjunto do CRNOM e do SIM Norte
[25 Março 2015]

Matosinhos: Corrigidos efeitos
sobre assiduidade da frequência
de acções de formação contínua
É com satisfação que o Sindicato Independente dos
Médicos e o Conselho Regional do Norte da OM
veem publicado no Boletim Informativo n.º 12/2015
de 23 de Março da ULS de Matosinhos a prometida
correcção/esclarecimento quanto ao efeito sobre a
assiduidade da frequência de acções de formação
contínua de sua iniciativa, algo que é para os Médicos daquela instituição um direito e um dever.

Reconhecendo a importância para a instituição da
formação contínua, é alterada a controversa deliberação do CA daquela instituição de 24 de Setembro
de 2014, e voltam tais dias a ser considerados, para
todos os efeitos, como sendo de assiduidade efectiva.
CRNOM
Miguel Guimarães
Porto, 25 de Março de 2015. n

SIM Norte
Jorge Silva
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ID: 58043763

Presença na Comunicação Social [alguns destaques]
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Os dirigentes da SRNOM e em particular o Presidente do Conselho Regional têm mantido uma intensa actividade
mediática, na defesa dos médicos, da qualidade da medicina e dos doentes portugueses. Entre mais de uma centena de
presenças na Comunicação Social, deixa-se aqui o destaque de algumas tomadas de posição sobre temas que marcaram
a agenda dos últimos meses.
21-02-2015
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Quando não há médico radiologista em presença, recorre-se, há
muitos anos, e como em vários
hospitais, a empresas de telemedicina, que, não sendo a solução
ideal, tem sido a situação possível, com a legislação atual.” António Araújo, vice-presidente da
secção Norte da Ordem dos Médicos, afirma que “este é um problema importante, porque diminuiu em muito a qualidade do ato
médico que se presta ao doente e
pode ter consequências graves a
quem recorre às urgências. Estamos a fazer recuar a medicina em
25 anos. É óbvio que a diminuição
acentuada de especialistas seniores tem implicações na formação
de novos médicos”, aponta.
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No Norte, os anúncios também têm
aparecido. “Sobretudo em hospitais
mais pequenos para contratar médicos,
24.FEV.2015
nomeadamente para a urgência. Das
visitas que fizemos, todos os hospitais
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médicos concorrerem”, diz Miguel Guimarães, presidente da
Âmbito: Informação Geral
Corte: 1 de 1
Secção Norte da Ordem dos Médicos.
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Para Miguel Guimarães, presidente da Secção
Norte da Ordem dos Médicos, a posição que
Portugal ocupa na tabela não traz surpresa. “Os
países da Europa do Leste pagam tradicionalmente menos
(...). Portugal está numa situação estagnada, resultado

da troika, de cortes aplicados (...). Não é de estranhar a situação e explica
o que está a acontecer”,
argumenta, referindo-se à emigração. Miguel
Guimarães defende que
não pode haver ‘dois pesos e duas medidas, como
aconteceu com a contratação dos médicos cubanos para zonas carenciadas. Pode Portugal pagar
tanto como outros países
europeus? (...) As pessoas
têm de ser compensadas
pelo grau de exigência a
que estão sujeitas. Podemos não estar em condições para pagar mais
como outros países, mas
estamos em condições para manter os médicos em Portugal”, afirma o responsável da Secção Norte da Ordem dos
Médicos. (...)
Diário de Notícias, 24 de fevereiro de 2015
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Manoel de Oliveira
Um exemplo e uma
referência para a cidade e
para o País

Texto Inês Ferreira › Fotografia Vitor Silva

Foi com enorme pesar que o Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos recebeu a notícia do
falecimento do cineasta portuense Manoel de Oliveira, a 2 de Abril.
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
teve a honra e o privilégio de receber o realizador
em 2011 e de perpetuar a sua passagem com um
pequeno testemunho no livro de
visitas da instituição.
A visita do Mestre, na altura
O Conselho Regional
perto de completar 103 anos de
idade, foi motivada pela inaugudo Norte da Ordem dos
ração
do “Passeio Manoel de OliMédicos teve a honra
veira” no Hospital de São João.
de acolher o grande
O cineasta mostrou-se admirado
mas emocionado com o facto de
cineasta portuense há
o hospital acolher o seu nome
três anos, na SRNOM,
numa das entradas principais:
quando foi inaugurado
“Estou surpreendido por esta
homenagem e por ficar com o
o Passeio com o seu
meu nome ligado a este hospinome no Hospital
tal. É um prémio muito a prode São João. Após a
pósito porque a primeira coisa
que a vida nos pede é saúde e os
partida do Mestre,
médicos e hospitais é que tratam
fica a homenagem e o
disso”, afirmou.
voto de condolências
A obra de Manoel de Oliveira,
composta por mais de meia cenaos familiares e entes
tena de curtas e longas metraqueridos.
gens, ilustra uma vida de dedicação à arte. Pode considerar-se
«Aniki Bobó», que data 1942, o
cartão de visita deste realizador.
Para além de ter antecipado o
neo-realismo italiano, este filme
voltou a tomar o Porto e o rio Douro como cenário
e levou-os a ecrãs de todo o mundo, sendo uma
incontestável referência para a cidade e para o País.
Um exemplo de vivacidade e longevidade, o cineasta trabalhou até ao fim da sua vida, tendo ainda
no final do ano passado estreado a curta-metragem
“O Velho do Restelo”, no mesmo dia em que celebrou 106 anos de vida.
Manoel de Oliveira nasceu na freguesia de Cedofeita
a 11 de Dezembro de 1908 e foi também no Porto
que encontrou o descanso eterno. No dia 3 de Abril
do ano corrente, depois de uma última homenagem
e ovação por parte de familiares, amigos, membros
da sociedade política, cultural e civil, anónimos e
colegas de profissão, a sua urna foi depositada no
jazigo da família, no cemitério de Agramonte. n
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Manuel Pizarro
Médico,
ex-Secretário de
Estado da Saúde e
actual vereador da
Câmara Municipal
do Porto
Esgotado. Sem estratégia.

A poupar tostões. Manuel

Pizarro não poupa o actual
Governo na avaliação à

política seguida no sector
da saúde, assinalando a

ausência de reformas nos

quatro anos de legislatura
e antecipando sérias

dificuldades do próximo
executivo para reparar

as “malfeitorias”. Sobre

a classe médica, o antigo
Secretário de Estado da

Saúde no governo do PS,

actualmente vereador da

Habitação e Acção Social da

CMP, fala da hostilidade e da
desmotivação, mas também
da necessidade de resolver
carências na distribuição
dos profissionais e de
assegurar formação

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

diferenciada para todos.
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Remetendo à sua experiência
governativa, considera que estamos melhor ou pior que em
2011 em matéria de acção política na Saúde?
Acho que é uma evidência e não
vale a pena esconder: cada vez
que aumenta um bocadinho
a procura dos utentes aos serviços, os sinais são de ruptura
completa. Isso não acontecia, de
forma generalizada, em nenhum
momento anterior. Aconteceram
situações de dificuldade de resposta, num ou noutro momento,
mas o que caracteriza a actual
situação pela negativa é que essa
ruptura é generalizada e durou
semanas seguidas. Apesar de
ser uma situação de aumento
de procura previsível, da qual o
governo foi alertado pela Direcção Geral de Saúde. A reacção do
Governo foi zero…

quando estive no Governo
– seguramente com erros –
havia, apesar de tudo, um
caminho de reforma para os
sistemas de saúde. Neste momento, o único discurso que
existe sobre a saúde é sobre as
finanças.

“Vamos levar
muitos anos
a corrigir as
malfeitorias
que este
Governo fez
ao SNS”

Estas ocorrências resultam de
desinvestimento ou de falta de
organização?
São resultado de uma absoluta
falta de visão estratégica para o
sistema de saúde, porque as urgências são apenas um sintoma.
A crise começa antes, no facto de
se ter praticamente abandonado
a reforma nos Cuidados de Saúde Primários (CSP).
O ritmo dessa reforma tem sido pouco intenso e
há muitos casos em que as medidas tomadas parecem destinadas a desanimar os profissionais e
a desrespeitar os utentes. Por exemplo, na região
Norte há um conjunto de jovens que acabaram a
sua especialidade no final do ano passado e que
foram retirados dos locais onde estavam, com esta
expectativa do Governo de os colocar no Alentejo e
Algarve. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai
acontecer é que vão sair para fora do sistema, trabalhando apenas na privada ou emigrando. Depois,
o Governo admira-se da dificuldade em contratar
médicos. A isto acresce que o Governo destruiu
o modelo de autoformação das equipas das USF,
sonhando com um sistema centralizado. Há um
problema nos CSP, nos hospitais em geral e não
apenas no serviço de urgência, porque os hospitais
estão diminuídos na sua capacidade de resposta e
no pós-hospital Portugal tem uma enorme décalage
na oferta de cuidados continuados em relação aos
países mais desenvolvidos.
Muito recentemente, foram encerradas camas de
continuados no Grande Porto…
É tudo incompreensível. Desafio alguém a conseguir encontrar da parte do actual Ministério da
Saúde uma visão estratégica para o sector. Sou a
favor das reformas e tenho a consciência de que

É difícil reformar em Saúde?
O modelo de organização
da administração pública
não torna mais difícil esse
caminho?
Em Portugal acreditámos vezes demais que os resultados,
nomeadamente os de controlo
e contenção de despesa, se
conseguem impondo regras
burocráticas em vez de dar autonomia aos gestores. Não faz
nenhum sentido que um hospital que tem resultados líquidos e operacionais positivos esteja submetido ao ridículo que
é ter um despacho conjunto do
ministro das Finanças e do ministro da Saúde para contratar
um maqueiro.

O que está na origem dessa
centralização?
Na desconfiança que os membros do Governo têm em relação aos gestores que nomearam para os hospitais. Mas é caso para dizer: se desconfiam destes
nomeiem outros. Sendo certo que as coisas mais
graves a que assistimos são situações em que já vejo
uma certa tolerância incompreensível no Ministério
da Saúde. Eu reconheço, apesar de tudo, duas marcas positivas neste Governo: uma é a política do medicamento, em que houve uma poupança efectiva
e justa; outra é o aumento das acções de combate à
fraude. Mesmo neste contexto, não posso deixar de
me surpreender com a tolerância quase cúmplice
do ministério face às notícias vindas a público relativas à falsa marcação de centenas de cirurgias no
Hospital de Aveiro, apenas para manipular a lista
de inscritos para cirurgia. É caso para pensarmos
se isto não está a acontecer de forma generalizada.
Essas perversões do sistema não revelam falta de
controlo e de monitorização?
O Governo andou muito mal nas questões da informatização e muito por culpa da ideia provinciana de deitar fora tudo o que estava feito para
trás. Hoje, os sistemas informáticos permitem detectar com rigor esse tipo de manipulações. Agora
é preciso haver vontade política para tratar desse
assunto e a sensação que fico é que o Governo está
esgotado e a pedir para ser substituído. Já perderam a capacidade de controlo. O que acontece na
Saúde é que se vai cortando e não parece acontecer
nada. Mas há um momento em que esses cortes
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têm consequências dramáticas: um aspecto de que estou
a procurar recolher elementos
é a renovação tecnológica dos
equipamentos. Nos últimos
quatro anos, o investimento
nessa matéria está próximo
do zero. Quem, daqui a uns
meses, tiver o encargo de tratar do SNS, que este governo
deixou nos cuidados intensivos, vai encontrar uma situação dramática de carência de
equipamentos.
Acha que, como ouvimos
dizer com frequência, se
cortou muito e reformou
pouco?
Acho que não se reformou
nada. Há um aumento da
prescrição de genéricos, que
aprecio e valorizo, mas não
consigo encontrar mais nenhuma área que se assemelhe a uma reforma. A conversa é sempre que o sistema
estava numa enorme crise
financeira…
E não estava em risco de
falência?
Devo dizer que, mesmo nessa
matéria, é prudente aguardarmos mais alguns meses para
vermos números verdadeiros.
Dando de barato os números
que o Governo divulga, a dívida que herdaram no sistema
de saúde é de 3 mil milhões
de euros. Durante estes três
anos houve orçamentos rectificativos e injecções de capital
nos hospitais de cerca de 3 mil
milhões de euros. O que significa, em tese, que estariam
resolvidos todos os problemas
das dívidas. Ora, de acordo com o orçamento para
2015, a dívida é de cerca de 1,5 mil milhões de
euros. O que quer dizer que o sistema de saúde
está a produzir um défice anual de 500 milhões de
euros. Isto não é muito diferente do que acontecia
anteriormente. Veremos se em matéria de financiamento do sistema de saúde não há mais propaganda
do que realidade.
Há pouco, em matéria de reformas, queria focar
o sector hospitalar. Desde a criação do Grupo
Técnico no final de 2011, já houve várias aproximações à reforma do sector, mas nenhuma foi
concretizada. O que lhe parece?
Uma combinação de falta de visão, falta de determinação e incompetência.

O Governo de que fez parte enfrentou grande
contestação com a reforma das Maternidades e
dos Serviços de Urgência…
E aparentemente essas reformas estavam certas. Na
questão das Maternidades, porque os níveis de mortalidade materno-infantil continuaram a melhorar e
no caso das Urgências porque não há nenhuma
evidência que isso tenha piorado a qualidade dos
cuidados. Mas também podemos demonstrá-lo ao
contrário: o Governo que veio a seguir não alterou nenhum dos serviços que nós reestruturamos.
Neste Governo há essa vantagem: não ficar nenhuma visão de modificação significativa dos serviços porque de facto não fizeram nada. Veja que após
o relatório do grupo técnico de 2011, a portaria [da
reclassificação dos hospitais] só foi publicada em 2014
e cheia de erros técnicos e de incongruências. O
senhor ministro encarregou-se logo de dizer que a
portaria não era para aplicar. Isto revela tudo sobre
a determinação do Governo.
Olhando para a classe médica, continua por
resolver o problema da demografia e da distribuição de profissionais pelas zonas carenciadas.
Como é que avalia essa situação?
O sistema de contratação de profissionais – e não
apenas médicos – é difícil. Há dificuldades adicionais no interior, ninguém o pode negar, mas
eu acho que temos de ter uma política organizada
entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos
de forma a resolvermos, num prazo razoável, as
especialidades onde há mais carências. Mas isso
não pode ser feito ao mesmo tempo que se criam situações de hostilidade em relação aos profissionais
mais diferenciados dos hospitais. O Governo tem
afastado centenas de profissionais dos cuidados de
saúde. No Hospital de São João, a maior parte das
pessoas com 50 anos mete um papelinho para não
fazer mais urgência nocturna. Isto não era habitual,
porque as pessoas faziam um sacrífico adicional e
prologavam-se nessa actividade. E faziam-no porque estavam motivadas. Hoje as pessoas estão em
condições terríveis e há um discurso público de
desvalorização do Serviço de Saúde. Não interessa
ao Governo que o SNS continue a dar uma boa
resposta.
Qual a razão desse desinteresse?
Porque o interesse do Governo é poupar uns tostões e, de preferência, criar a ideia de talvez valha a
pena ir ao privado porque talvez funcione melhor.
Imagino um cidadão que está em casa, está doente
e sabe o que custa uma taxa moderadora. Talvez
equacione ir a uma urgência privada! Nós vamos
levar muitos anos a corrigir as malfeitorias que este
Governo fez ao SNS, porque há um plano de diminuição e desvalorização do sector público.
Voltando à questão da demografia médica, continua a achar – como referiu numa conferência
– que abrir um número de vagas em Medicina
proporcional às necessidades do sistema é uma
ideia soviética?
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(Risos) Se produzirmos exactamente o número de
médicos que precisamos nos serviços públicos, teremos de os obrigar a ficar nos serviços públicos.
Eu não acredito nada nesse modelo. Mas isso não
invalida que se faça um debate sério sobre a questão do numerus clausus, onde estou totalmente à
vontade porque defendi o aumento para números
próximos aos actuais. Coisa diferente é saber se
ainda faz sentido, ao fim destes anos de aumento
de médicos, manter a quota adicional de 15% para
quem já tenha uma licenciatura. Acho que isso não
faz sentido. E teremos de avaliar a questão de haver
médicos que não têm acesso à formação numa especialidade. Isso será um retrocesso na qualificação
da formação médica em Portugal.
Que solução preconiza a esse nível?
Aferir o numerus clausus, não apenas em função
das capacidades das faculdades, mas fundamentalmente em função das capacidades de formação diferenciada. A minha sugestão seria
reduzir, no imediato, a quota de 15% para
licenciados e isso diminuía a pressão sobre
a formação diferenciada. Posso compreender que na situação de dificuldade que vivemos a Ordem dos Médicos negoceie com
o Governo as condições de acesso à autonomia profissional sem formação
diferenciada, mas o facto de compreender não significa que essa
seja uma boa solução. A boa solução é a formação diferenciada
e pós-graduada para todos.
Acha possível um consenso
nesta matéria?
Acho relativamente fácil, porque não encontro ninguém
que tenha uma opinião divergente. Depois há uma total
incapacidade de traduzir isto
para uma decisão política. Sendo
que fiquei atónito quando vi o
primeiro-ministro, na inauguração
de um hospital, conseguir descobrir
a necessidade de uma faculdade de
medicina no sector privado. Sei que
o Governo tem especial carinho pelo
sector privado, mas não seria mau
apresentar os estudos em que se baseia
esta descoberta.
Tem-se posicionado como porta-voz
do PS para a área da Saúde. Podemos
apelidá-lo de ministro-sombra como
fez Leal da Costa no programa Prós
e Contras?
Acho que os membros do governo vivem
obcecados com a minha intervenção,
mas ela não é maior nem menor
do que foi sempre. Sou médico há 25 anos e sou um

experiência na cm porto

Exemplo de
compromisso

Com a ressalva de que ninguém é bom
juiz em causa própria, Manuel Pizarro
aceitou comentar a sua experiência na
vereação da Câmara Municipal do Porto
e assumiu que a comunicação com Rui
Moreira “tem funcionado muito bem”.
O médico diz mesmo que o presidente
da autarquia tem gerido o mandato
com “enorme espírito democrático e
de tolerância” e acredita que a avaliação que os cidadãos fazem do trabalho
do executivo “é muito positiva”. “É um
exemplo para a política nacional, que
precisa de mais diálogo e espírito de
compromisso”, acrescentou o destacado militante socialista.

futuro da adse

Mutualista e fora
do Estado
No mandato de António José Seguro
como líder do PS, foram várias as ocasiões em que a reforma da ADSE esteve
em cima da mesa. Manuel Pizarro diz
que o partido irá apresentar uma proposta quando anunciar o programa
eleitoral, mas reconhece que o maior
subsistema público tem “um problema
conceptual”, que decorre da sua coexistência com o SNS. Neste sentido, assumindo não ver “condições para pura
e simplesmente extinguir” a ADSE, o
actual vereador da Câmara Municipal
do Porto aponta para uma solução alternativa, que passa por transformar a
estrutura “numa associação mutualista
fora do perímetro do Estado”. “Não há
nenhum defeito no facto dos funcionários públicos, descontando para isso,
terem um sistema adicional”, sublinhou.

fervoroso adepto da causa do SNS. É uma obrigação
civilizacional ter um serviço que permita democratizar o acesso à inovação na Saúde e na Medicina.
É apenas isso que faço, não estou preocupado com
o resto, muito menos com o que pensam da minha
intervenção. n
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Henrique Lecour
Professor jubilado da
Faculdade de Medicina
da Universidade do
Porto

Tributo
em memória
de

Fleming
Torrinha

É

sempre doloroso recordar
um Amigo que já nos deixou,
sentimento que me aflige
ao escrever algo em memória de
Fleming Torrinha. A ele se junta
ainda o recear não ser capaz de traçar, com a elegância que merecia,
toda a sua obra como universitário e como médico hospitalar, bem
como o humanismo que o distinguia e a delicadeza da sua maneira
de estar.
Oriundos de diferentes liceus do
Porto e separados por dois cursos
na Faculdade, a nossa relação pessoal era então um mero conhecimento de estudantes da mesma
Escola, pois, como é bem sabido,
houve sempre algum distanciamento para aqueles que nos antecediam.
Apenas alguns anos mais tarde, já
o Torrinha, de seu nome completo
José Augusto Fleming Torrinha, tinha o seu
laboratório de análises clínicas, as nossas
relações começaram a aprofundar-se, então
fundamentalmente justificadas por razões
profissionais.
Citar o seu nome completo permite desde
logo trazer à memória a sua ancestralidade
escocesa, que ele tanto apreciava referir, bem
como o nome de seu Avô, o grande filólogo
Francisco Torrinha, cuja obra maior foi o
“seu” dicionário, que tantas vezes consultamos no quotidiano da nossa vida, e que ele
sempre citava com grande carinho.

Começou então uma relação que o
tempo cada vez mais foi alicerçando, até evoluir para uma profunda
amizade.
Após ter terminado o curso de Medicina em 1957 com a elevada média final de 17 valores, fez a defesa de uma
dissertação “Modificações Esqueléticas devido à Cortisona – subsídio
para o seu estudo”, como a chamada
Nova Reforma na época impunha,
trabalho que teve a orientação do
saudoso Professor Carlos Lima, figura grande da ortopedia portuguesa.
De sublinhar o interesse do tema da
dissertação, classificada com a elevada nota de 18 valores, já que nesse
tempo muitas das acções da cortisona eram ainda mal conhecidas. Logo
após ter concluído a licenciatura
foi convidado pelo Professor Carlos
Lima para trabalhar na sua equipa,
então ainda em formação, mas essa
sua breve passagem pela cirurgia
ortopédica, que sempre recordava
com alguma nostalgia, cedo terminou por ter sido convidado para
ingressar na carreira docente, como
2.º assistente de Patologia Geral, cadeira regida pelo Professor Ernesto
Morais, lugar de que tomou posse
em Fevereiro de 1958.
Seis anos mais tarde, em Março de
1964, prestou provas de doutoramento com a defesa da dissertação
“Alguns aspectos da imunidade no
cancro”, complementada com a defesa das proposições “Na patogenia
da doença de Whipple deve ser mais
valorizado o factor bacteriano” e “A
carência proteica alimentar nem
sempre é a causa única do Kwashioskor”, como era obrigatório na
época, sendo aprovado por unanimidade com a elevada classificação
de 18 valores. Alcançado o grau de
doutor logo foi contratado como 1.º
assistente da cadeira, função que assumiu em Maio desse ano e que na
carreira universitária actual corresponde à de professor auxiliar.
O seu percurso académico levou-o a concorrer a professor agregado
de Patologia Geral em Novembro de
1973, sendo aprovado por unanimidade após provas públicas. Por ter já o grau
de professor agregado e ser candidato único, foi posteriormente nomeado professor
extraordinário com dispensa de provas. Em
Outubro de 1978 prestou provas para professor catedrático de Imunologia da Faculdade
de Medicina do Porto, sendo igualmente
aprovado por unanimidade. De referir, a propósito, ter sido um dos últimos professores a
prestar provas públicas para catedrático, já
que pouco tempo depois o concurso passou
a ser documental.
Mas a dedicação de Fleming Torrinha à “sua”
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Escola e a “sua” Universidade não se limitou
à docência, pois presidiu ao Conselho Pedagógico da Faculdade entre 1976 e 1977, e
depois ao Conselho Directivo de 1977 e 1981.
De salientar que o exercício dessas funções
decorreu numa época que ainda se ressentia
dos tempos conturbados que se seguiram à
Revolução de Abril e que muito se repercutiram na vida académica, sendo testemunho
cabal da sua capacidade de diálogo e do tacto
que sempre o distinguiram, sem nunca ceder
a quaisquer pressões que pudessem afectar
a dignidade das funções que desempenhava
ou o prestígio da Instituição que representava. Fleming Torrinha integrou ainda vários
Conselhos Científicos em representação do
seu grupo, e ainda o Conselho Científico da
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação na fase inicial dessa Escola. Foi igualmente regente da disciplina de Imunologia
noutros cursos da Universidade do Porto,
quer na Faculdade de Medicina Dentária,
quer na Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação, funções que exerceu até 1998,
ano em que essas regências passaram para
dois dos seus colaboradores, então já doutorados sob a sua orientação, o que desde logo
é revelador da sua preocupação em preparar
docentes que um dia lhe pudessem suceder.
A circunstância de ter tido a meu cargo a
regência de Doenças Infecciosas, disciplina
mais avançada no currículo pedagógico do
curso, mas com íntima relação com a disciplina de Imunologia, permitiu-me ter conhecimento do que os seus alunos referiam
sobre o interesse e elegância das suas aulas,
pois sabia tornar atractivos os temas que desenvolvia, apesar das dificuldades de que se
revestiam algumas dessas matérias.
Instituída em 1976 no currículo do Curso de
Medicina a disciplina de Imunologia, logo
lhe foi entregue pelo Conselho Científico a
regência. Quatro anos mais tarde, em 1980,
concretizou o seu objectivo de criar um serviço hospitalar de Imunologia, de que assumiu
a direcção e onde muitos dos seus colaboradores fizeram a sua formação académica e
hospitalar. O facto de ter ainda participado
em múltiplos concursos da carreira universitária e da carreira hospitalar, presidindo
ou integrando os respectivos júris, quer na
Universidade do Porto, quer nas Universidades de Lisboa, de Coimbra e Nova de Lisboa,
bem como em diversos hospitais do País, é
mais uma prova do seu contributo para a formação de um escol de imunologistas a nível
nacional.
Mas foi talvez no âmbito do Hospital de São
João que Fleming Torrinha fez a sua maior
obra. Durante o seu mandato de nove anos à
frente dos destinos do Hospital, de Abril de
1991 a Maio de 2000, sempre o cumpriu com
total dedicação e empenhamento, sendo por
isso merecedor do louvor concedido pela então Ministra da Saúde no final do seu último
mandato. Os testemunhos que escreveu, de
que cito “Uma reflexão sobre o Hospital de
São João”, publicado na brochura comemo-

rativa dos 35 anos do Hospital, bem como o
editorial publicado no número 2 do Boletim
do Hospital, são documentos que mostram a
obra que realizou no Hospital. De referir ainda a alocução proferida no VII Dia da Faculdade, em Fevereiro de 2003, a escassos meses
da sua jubilação e na qualidade de professor
decano. Nessa alocução pôde expor o seu
pensamento sobre o que deveria ser um verdadeiro hospital universitário, centro de excelência, quer a nível do ensino, da investigação e da assistência, e não um mero hospital
de fim de linha. Felizmente conseguiu ainda
ver concretizados muitos dos seus objectivos.
Esse período foi para ele de uma profunda
actividade, a que se entregou com total dedicação. No seu gabinete passava o dia, muitas
vezes disso fui testemunha, assistindo ao seu
almoço em amena cavaqueira naqueles seus
momentos de pausa.
Durante o mandato hospitalar e na qualidade de membro por inerência da Comissão Paritária Hospital-Faculdade, sem quebra dos
princípios que foram seu timbre, mas com a
sua proverbial delicadeza, procurou sempre
ultrapassar os obstáculos que por vezes surgiam nesse relacionamento, de modo a que
as duas Instituições singrassem o seu rumo
sem grandes querelas.
Permita-se-me, a propósito, recordar um pequeno episódio que mostra bem a sua visão
nesse âmbito. A encabeçar a frontaria principal do edifício onde as duas Instituições
estão sediadas, só estava gravada a indicação de Hospital de São João. Por isso, certo
dia, nas nossas conversas no seu gabinete,
sugeri-lhe que a indicação de Faculdade de
Medicina deveria ser também aí inscrita.
Compreendendo a razão da proposta, logo a
aceitou, dizendo-me que falasse ao Professor
Joaquim Pinto Machado, na época Director
da Faculdade, figura ímpar a quem a Escola
e o ensino médico muito devem. Ciente do
significado da sugestão, Pinto Machado logo
anuiu, desse modo surgindo na fachada do
edifício o nome das duas Instituições.
Entre muitas das realizações que se concretizaram durante os dez anos da direcção do
Torrinha, quer no âmbito da organização
hospitalar, quer no campo das estruturas
dos serviços clínicos e de apoio, de que realço o desenvolvimento da cirurgia de ambulatório, a criação de Hospitais de Dia em
áreas diversas, a melhoria das condições de
internamento em vários serviços, o reequipamento de serviços e unidades várias, de
que pode referir-se a Unidade Coronária, a
criação da unidose e o desenvolvimento da
informatização dos serviços, entre tantas outras. Naturalmente que toda esta obra levou
a uma notória melhoria do funcionamento
hospitalar, procurando assim cumprir o seu
desiderato de transformar a Instituição num
hospital diferenciado de ensino, investigação
e assistência de qualidade.
Após a jubilação em Agosto de 2003, Fleming
Torrinha foi convidado a ingressar na Universidade Fernando Pessoa, onde presidiu à

Comissão de Ética da Universidade, foi orientador de uma tese de doutoramento e criador
de uma Pós-graduação em Economia e Gestão em Serviços de Saúde, além de ministrar
aulas em diversos cursos na área da Saúde. A
doença progressiva que o afectou, levou-o a
cessar essas funções em 2013.
No laboratório privado, de que era director, a
circunstância de, por seu desejo, ter a seu cargo a consulta de coagulação, permitia-lhe o
contacto diário com os doentes, convívio que
muito apreciava e que explica bem a estima
que eles lhe tinham.
Nos anos noventa, convidei-o a entrar na
tertúlia que todos os sábados se reúne no almoço no “Buraco”. Logo aceitou, passando a
ser um dos membros mais assíduos, recebido por todos com amizade e prazer, já que as
suas conversas e os seus comentários oportunos, sempre generosos e sem intenção maldosa, eram por todos apreciados.
A doença que desde os últimos anos o afligia, começou então a afectá-lo mais marcadamente, com agudizações que limitavam o
seu quotidiano, sendo cada vez mais evidentes os problemas de saúde que o atingiam,
particularmente nos seus últimos dois anos
de vida, obrigando-o a prolongados internamentos hospitalares. Muitas vezes o visitei,
em várias ocasiões saindo do hospital com a
sensação que ele não iria ultrapassar a situação em que se encontrava. Sofria com grande
estoicismo, mas vislumbrava-se sempre nele
uma réstia de esperança. Voltou ainda a ter
alguma vida activa, chegando mesmo a ir
ao laboratório seguir os seus doentes. Com
grande alegria de todos, ainda no Verão de
2013 tivemos o prazer da sua companhia em
alguns dos almoços da tertúlia.
Em Dezembro teve nova recaída, o que o
obrigou a recolher-se a casa. Recordo que em
Janeiro de 2014, no domingo anterior à sua
morte, o fui visitar apesar do mau tempo que
nesse dia assolava a cidade. Vendo o temporal que estava, o Torrinha teve a preocupação
de me telefonar para eu não sair de casa, conselho que não acatei, mas que é mais um testemunho da preocupação que sempre tinha
de não causar incómodo. Conversamos uma
boa meia hora, desejando que a Primavera
chegasse depressa e lhe permitisse melhorar
e voltar a sair. Quando na manhã da quinta-feira seguinte, estando eu em Lisboa numa
reunião médica e o meu telemóvel tocou e vi
no mostrador o nome do seu filho José Luís,
tive de imediato a percepção que ele tinha falecido. Era mais um amigo que partia.
A terminar esta recordação, desejaria dedicar
algumas palavras simples mas muito sinceras à Maria Ema, sua companheira de tantos
e tantos anos, a seu lado nos bons e nos maus
momentos. Acompanhando mais de perto a
vida do Torrinha na fase final da sua doença,
pude sempre testemunhar o carinho e o desvelo com que a Mi o tratava, e o ânimo que
permanentemente lhe procurou incutir, o
que nunca esquecerei. n
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Quando a
esperança termina,
a medicina acaba

Antonieta Dias

Especialista em Medicina Geral e Familiar, Medicina Legal e Medicina Desportiva · Médica no Hospital CUF

S

omos confrontados diacedimentos que mais se assemelha a uma
riamente com conflitos
comercialização de supermercado que nada
de natureza vital, sendo
tem a ver com a ciência médica nem com a
que a rastreabilidade de
dignidade no tratamento do doente.
um organigrama detalhado faz
O mérito desenvolvido pela medicina é reparte de um sistema organizaconhecido em todo o mundo, sendo consicional de saúde.
derada como uma das mais nobres profisOs requisitos específicos de
sões ao serviço da humanidade, como tem
qualquer terapêutica médica
sido demonstrado ao longo dos séculos, devão no sentido de salvar o que
vendo ser respeitada e acarinhada.
de mais precioso tem o ser huImporta ainda referir que prevenir, contromano que é a sua própria vida.
lar, tratar e curar são processos de tal forma
No que respeita à terapêutica
complexos cuja gestão dos riscos abrange
medicamentosa reconhece-se
dados clínicos, laboratoriais e epidemiológique os requisitos convencionais que se
cos do doente e necessitam de ser consideencontram implícitos traduzem a necessirados como situações emergentes para que
dade de a colocar ao serviço de quem dela
a vigilância a curto, médio e longo prazo
necessita de acordo com o grau de especiseja a expressão de uma prática permanenficidade do tratamento e da patologia do
temente segura.
doente.
Sendo inquestionável que a vida humana
Esta conceção determina que não podem
carece de respeito pelo princípio da digniser transferidas competências que perdade da pessoa e dos seus direitos fundatencem exclusivamente à classe
mentais, não é lícito tentar
médica para outros profissionais
transformá-la num equivanão médicos por mero interesse deixar ao livre
lente numérico, passível de
economicista.
ser inserido num cálculo maarbítrio de
Os princípios subjacentes ao detemático e utilizado como
profissionais
senvolvimento clinico do tratapotencial ensaio comercial
mento das doenças, bem como impreparados
cuja seleção da proposta a
a identificação, os modelos a de- as decisões dos
adquirir será determinada
senvolver de acordo com os parâpelo menor preço apresentatratamentos
metros funcionais que o doente
do no mercado.
necessita para o apoio e segu- a aplicar de
Esta visão economicista da
rança na prevenção de sequelas, forma adequada
vida humana permite lanna eficácia da resolução e obje- ao doente é
çar iniciativas tão banais
tivação da cura clínica, passam
como a comercialização dos
por justificações e comprovações desrespeitar a
medicamentos nos supercientíficas que exigem investi- vida humana
mercados, a liberalização na
gação e conhecimento profundo e transformar
aquisição de fármacos sem
dos profissionais envolvidos no
receita médica, a tentativa
a pessoa num
sistema.
de transferência da prática
Os riscos específicos associados utensílio
do ato médico para outros
e provocados pelo uso dos fárprofissionais, etc., etc., etc.
macos são imprevisíveis e poCom efeito, é urgente que
dem colocar a própria vida em risco.
estas decisões sejam englobadas numa reAlém disso, é uma exigência aplicável a
flexão social sobre a vida humana e no reintrodução de medidas de farmacovigiconhecimento de que o cumprimento dos
lância destinadas a vigiar, controlar e notidireitos humanos não podem ser omitidos
ficar os efeitos adversos que possam surgir
e muito menos menosprezados.
com a utilização dos medicamentos.
Deixar ao livre arbítrio de profissionais imImpedir a transmissão desta cadeia ou copreparados as decisões dos tratamentos
artar os estudos da farmacologia humana
a aplicar de forma adequada ao doente é
é negar as regras básicas de uma medicina
desrespeitar a vida humana e transformar a
de qualidade.
pessoa num utensílio, onde o fornecimento
Certo é que ao tentar desvirtuar a necesside uma aspirina ou de um paracetamol pasdade do conhecimento científico previsto
sará a fazer parte da listagem de elementos
para todos os procedimentos médicos é
que podem ser adquiridos para o uso pessodesrespeitar a prática do ato médico e inal, como se de uma pasta de dentes se tradicia uma contaminação nefasta de protasse. n

Artigo

43

Health4MOZ

CARLA REGO

Médica Pediatra e Professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

A

Health4MOZ é
uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (O.N.G.D.)
fundada em Maio de 2013
por um grupo de cidadãos
que reconheceram a importância, pertinência e
urgência dos seus objectivos: melhorar a prestação
dos cuidados de saúde à
população de Moçambique,
particularmente da região
de Nampula, no norte do país, através
da aposta na formação qualificada dos
alunos e dos profissionais das diferentes
áreas da saúde (medicina, enfermagem,
nutrição, técnicos de saúde…). Efectivamente a Health4MOZ assume como foco
da sua missão “ENSINAR, FORMAR” pois
reconhece que o conhecimento e o saber
são o suporte do desenvolvimento de
uma sociedade e o garante da melhoria
da qualidade e da expectativa de vida de
um povo. Para garantir a qualidade da
formação ministrada, a Health4MOZ tem
como parceiros, no âmbito académico, o
Departamento de Educação e Simulação
Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (parceiro desde a 1ª
hora), a Faculdade de Medicina Dentária
da UP, o Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar e está em fase de assinatura
com a Faculdade de Farmácia da UP. No
âmbito assistencial, tem como parceiro
privilegiado o Hospital CUF-Porto, bem
como o Centro Materno-Infantil do Norte/Centro Hospitalar do Porto.
Importa contextualizar o âmbito da acção da Health4MOZ. Moçambique é um
país com cerca de 23 milhões de habitantes. A esperança média de vida é de 50
anos, cerca de metade das mulheres é iletrada, cerca de 70% da população não tem
acesso regular a água potável, mais de 1/4
das crianças inicia alguma forma de trabalho antes dos 15 anos, cerca de metade
das primeiras gravidezes acontecem antes dos 18 anos, uma em cada 200 mulheres morre por complicações da gravidez/
parto e cerca de 60% das crianças com
menos de 5 anos sofre de desnutrição
crónica, referem os Relatórios da UNICEF
de 2012 e 2014 - “The state of the world`s
children 2014”. A região norte do país, nomeadamente o distrito de Nampula, tem
cerca de 15 milhões de habitantes e, para
além de ser uma das regiões mais popu-

losas, é também a mais pobre. O Hospital
Central de Nampula, que serve esta população de 15 milhões de habitantes, tem 1
radiologista, 1 cardiologista, 6 pediatras, 2
cirurgiões, 4 obstetras, 1 neurocirurgião…
Nampula tem uma Universidade estatal, a
UniLúrio, que se debate com graves carências de pessoal docente qualificado, facto
que compromete profundamente a qualidade da formação de todos os profissionais
por ela formados, nomeadamente médicos,
enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos,
técnicos de saúde, entre outros. É neste
contexto que a Health4MOZ insere a sua
acção: formar – no âmbito pré-graduado
os alunos e no âmbito pós-graduado os
docentes da UniLúrio, bem como todos os
profissionais no terreno – visando a melhoria das competências dos diferentes grupos
profissionais e consequentemente a redução da taxa de morbimortalidade e de desnutrição da população moçambicana.
Que tipo de acções já foram realizadas?
Todas as acções decorreram no ano de 2014,
uma vez que o ano de 2013 foi um ano de
reconhecimento, planificação e angariação
de patrocínios. Foi realizada uma 1ª missão
em Maio, que incluiu formação pré-graduada para alunos da UniLúrio nas áreas de
Pediatria (90 alunos de Medicina, Nutrição
e Enfermagem), Ginecologia/Obstetrícia
(60 alunos de Medicina e Enfermagem) e
Cirurgia Pediátrica (30 alunos de Medicina
e Enfermagem) bem como formação pós-graduada em Cardiologia Pediátrica para
11 médicos de Nampula. Em Setembro decorreu uma missão no âmbito da Medicina
Dentária Comunitária, que envolveu 2 profissionais e permitiu o desenvolvimento e
implementação no terreno de um Projecto
de Rastreio de Saúde Oral nas escolas de
Nampula, bem como o ensino pré- e pós-graduado a 25 alunos da Unilùrio. Finalmente em Novembro decorreram duas
missões consecutivas: a primeira consistiu
no “1.º Curso Pós-graduado em Radiologia e
Ecografia Pediátrica para Pediatras”, realizado por pedido expresso do Ministério da
Saúde de Moçambique à Health4MOZ. Contou com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina
Nuclear, envolveu uma equipa de 4 radiologistas pediátricos (2 do Porto, 1 de Coimbra
e 1 de Lisboa) e formou 25 pediatras de todo
o país. A segunda missão consistiu na colaboração da Health4MOZ na organização
do “1º Congresso Nacional de Nutrição”,
considerado um marco histórico na pro-

blemática da nutrição em Moçambique.
Importa referir que todas as acções de formação – pré e pós-graduada – são precedidas de um teste diagnóstico e finalizadas
com um teste de avaliação de progressão
de conhecimentos. O incremento de conhecimento baseado na média das notas
foi de 145% na Medicina Dentária e 181% no
Curso de Radiologia.
Ainda em 2014, a Health4MOZ programou
e colaborou na organização de 5 estágios
pós-graduados de curta duração (3 meses)
para docentes da UniLúrio (1 em Farmácia, 1
em Ginecologia/Obstetrícia, 1 em Doenças
Infecciosas e 2 em Medicina Dentária). Importa referir que a Secção Regional Norte
da Ordem dos Médicos colaborou ao criar
facilidades de alojamento para alguns destes colegas.
O que está previsto, a curto/médio prazo,
neste projecto?
Para 2015 estão programadas 3 missões
nos âmbitos: 1) da Medicina Dentária; 2) do
ensino pré- e pós-graduado em larga escala (com recurso ao uso de manequins) nas
áreas da vigilância da gravidez e do parto
bem como do rastreio do cancro do colo do
útero; 3) do ensino pré- e pós-graduado em
larga escala (com recurso ao uso de manequins) em suporte básico de vida. Nas áreas
2 e 3 será privilegiada a formação de formadores, de forma a garantir a transmissão
sustentada de conhecimento. Será consolidada a formação em algumas áreas (ex:
Cardiologia) e será ainda iniciado trabalho
de formação em novas áreas, tais como
ortopedia, traumatologia e neurocirurgia,
áreas particularmente importantes tendo
em conta a elevada taxa de sinistralidade
do país.
Como se pode apoiar a Health4MOZ
Sendo sócio (pagando uma quota anual
de 40€) ou sendo benemérito (oferecendo
uma verba) ou “doando” 0,5% do IRS. Pode
ainda apoiar-se a Health4MOZ participando nos jantares ou outras iniciativas de solidariedade que venham a ser desenvolvidas, bem como adquirindo material com a
imagem de marca da Health4MOZ. A Health4MOZ também aceita apoio sob a forma
de material médico. Importa referir que o
estatuto de O.N.G.D. atribuído à Health4MOZ se traduz em benefícios fiscais para
os seus apoiantes. Todas as informações
podem ser obtidas através do site www.
health4moz.com ou do endereço de email
info@health4moz.com. n
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Medicina
de Família
numa palavra
Kyle Hoedebecke, Staff Family
Physician, Robinson Health Clinic;
Assistant Professor of Family Medicine,
USUHS; Polaris Movement.
Luís de Pinho-Costa, Interno de
Formação Específica em Medicina
Geral e Familiar, Unidade de Saúde
Familiar de Fânzeres, Gondomar;
Movimento Vasco da Gama.
Yusianmar Mariani,  Interna de
Formação Específica em Medicina
Geral e Familiar, Unidades de Saúde
Familiar Lethes, Ponte de Lima;
Movimento Vasco da Gama.

O que é ser médico de família? Descrever numa
palavra aquilo que mais gosta na Medicina
Geral e Familiar foi o mote da campanha
#1WordForFamilyMedicine, realizada através
das redes sociais e que em poucos meses correu
o mundo. A lista obtida identifica e expressa a
paixão e a dedicação dos médicos de família ao
mesmo tempo que alude a um país, região ou
movimento.

O

que é ser médico de
família? Apesar da
pergunta não ser
nova e do crescente prestígio da Medicina
Geral e Familiar, a verdade é que ainda persistem
dificuldades no reconhecimento da identidade desta
especialidade, mesmo entre a comunidade médica.
A valorização da imagem
da Medicina Geral e Familiar é crucial para aumentar o crédito de confiança
depositado pela população
geral nos médicos de família, tornando ainda mais
efectiva a sua intervenção.
Por isso mesmo, campanhas como a recém lançada #1WordForFamilyMedicine são da maior importância. Nascida da criatividade
de Kyle Hoedebecke, líder do Movimento Polaris de
internos e jovens médicos de família da América do
Norte, esta iniciativa rapidamente se tornou um fenómeno viral através de parcerias com os movimentos
congéneres da Europa (Movimento Vasco da Gama) e
América do Sul (Movimento Waynakay).
O apelo, realizado através das redes sociais, é simples:
descrever numa palavra aquilo que mais gosta na
Medicina Geral e Familiar. A lista obtida é compilada
numa nuvem de palavras, que identifica e expressa a
paixão e a dedicação dos médicos de família, ao mesmo
tempo que alude a um país, região ou movimento.

A iniciativa tem corrido o mundo, desde Porto
Rico à Turquia, da Colômbia à Índia, passando
pela Grécia e, agora, por Portugal.
Por cá, e após a colaboração de quase uma centena de colegas, as palavras foram reunidas
numa imagem que representa a guitarra portuguesa mergulhada em tons de branco e azul,
em honra ao azulejo e mar portugueses. Na
imagem lê-se amor, devoção, altruísmo e compromisso. O foco é na pessoa, na continuidade
dos cuidados, na proximidade e acessibilidade, na família e na comunidade. Não faltam desafios perante a
complexidade e diversidade, mas também a entrega,
a resiliência e a vocação, entre tantas outras.
O alcance mundial desta iniciativa é demonstrativo
do espírito de colaboração da comunidade internacional de médicos de família e da atmosfera reinante
de proximidade que transcende quaisquer fronteiras.
Através dela importa assumir a responsabilidade de
dar a conhecer com clareza a verdadeira identidade
da Medicina Geral e Familiar, pela voz daquelas que a
fazem, dia após dia, no soberano interesse dos utentes
a que servem. n
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2º Fórum do Movimento
Vasco da Gama

Luís Pinho Costa (USF Fânzeres)
Nina Monteiro (USF Porto Centro)

S

ob o tema “Medicina de
Família 2.0: Inovação e
Consciencialização”, a
organização produziu
um programa robusto, tanto
do ponto de vista técnico-científico como socioprofissional, que mobilizou cerca
de 300 participantes.
Sublinha-se a participação
portuguesa no encontro,
com uma delegação de 28
elementos, que colaborou na
realização de sete workshops,
uma sessão plenária, uma
apresentação oral e seis pósteres. Entre as propostas com
cunho português destacam-se as dedicadas aos sistemas
de saúde contemporâneos,
aos programas de intercâmbio, à investigação científica
em Medicina Geral e Familiar, à abordagem da violência doméstica, ao impacto
do género na prática clínica, à gestão do processo
de mudança, à robótica social e ao profissionalismo
médico online. Adicionalmente, dado o conturbado
clima socioeconómico internacional, houve lugar a
uma sessão plenária sobre o impacto da crise nos
sistemas de saúde dos PIIGS, tendo a Dr.ª Joana Neto
apresentado o cenário português.
Este foi, contudo, um Fórum essencialmente voltado
para o futuro, tal como o tema da conferência faria
supor. Destaca-se, a esse respeito, a sessão visionária
sobre a próxima década de vida do Movimento Vasco da Gama e a sua ligação à WONCA Europa, com
a participação de Anna Stavdal, vice-presidente da

Entre 20 e 21 de Fevereiro decorreu
em Dublin o 2.º Fórum do Movimento
Vasco da Gama. Um ano após o
Fórum inaugural em Barcelona,
o grupo de trabalho da WONCA
Europa para jovens Médicos de
Família e internos de Medicina
Geral e Familiar preparou a segunda
conferência, comprovando a sua
crescente influência no panorama
internacional.

WONCA Europa, Luisa Pettigrew, membro do Executivo da WONCA Mundial, Peter Sloane e Harris
Lygidakis, os actuais e ex-Presidentes do Movimento Vasco da Gama. Nela saiu reforçado o ímpeto de
colaboração entre o Movimento e os restantes grupos de trabalho da WONCA Europa, estreitando-se
os laços que os unem. Job Metsmakers, presidente
da WONCA Europa, dinamizou um workshop sobre
competências de liderança, enfatizando o papel da
nova geração de Médicos de Família no seio das organizações regionais, nacionais e internacionais dedicadas à Medicina Geral e Familiar.
Durante a cerimónia de abertura, foi igualmente de
realçar a contribuição dos restantes dirigentes das
organizações de jovens Médicos de Família e internos de Medicina Geral e Familiar das diferentes regiões da WONCA Mundial. Tal facto mostra a dinâmica
global e de interajuda que se pretende entre os mais
jovens membros da família WONCA.
Para terminar, é ainda de referir a entrega do prémio
Being Young Staying Young a Per Kallestrup. Este
prémio, entregue pela primeira vez neste Fórum,
tem como objetivo reconhecer a contribuição feita
por alguém, durante um período prolongado de tempo, ao Movimento Vasco da Gama. Per Kallestrup, pai
do Programa Hippokrates, resume em si, sem sombra de dúvidas, o espírito que caracteriza e sustenta
o coração e a alma desta organização. n
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Texto Inês Ferreira
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Organizações como
os Médicos Sem Fronpara chegar à cobertura
teiras, Amnistia Interuniversal” na área da saúde
nacional, Médicos do
– é esta a premissa do RelaMundo ou Cruz Vermelha Internacional,
tório Mundial da Saúde de
fazem chegar aos mais
2010, da OMS.
diversos países e contiO mundo contemporâneo
nentes profissionais de
saúde qualificados que,
caracteriza-se por grandes
em missão humanitádesigualdades entre países,
ria, prestam apoio às
pessoas em crise.
e mesmo entre pessoas,
Quando no terreno, dedentro dos próprios paparam-se com uma reíses. O acesso aos cuidados
alidade muito diferente
daquela a que estão
de saúde é um tema mais
habituados, que requer
actual do que nunca, seja
grande capacidade de
devido às múltiplas siadaptação e resolução
de problemas, dado
tuações de conflito arque muitas vezes não
mado, epidemias ou
dispõem dos recursos
catástrofes naturais,
mínimos necessários.
Os especialistas em
seja devido à extrema
Clínica Geral são gepobreza de que sofrem
ralmente os mais nemuitas populações.
cessários, mas outros
especialistas como
anestesiologistas, cirurgiões, pediatras, oftalmologistas, ginecologistas ou obstetras são também
muito requeridos. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, a proporção de partos atendidos por técnicos de saúde qualificados pode ser
tão baixa como 10% em alguns países, enquanto
se aproxima dos 100% nos países com as taxas de
mortalidade materna mais baixas.
África, Ásia e Médio Oriente são as zonas geográficas que mais recebem este tipo de ajuda, locais
marcados por crises complexas e generalizadas,
onde reina muitas vezes a dependência absoluta,
reduzida escolarização, taxas de mortalidade infantil elevadas, baixa esperança média de vida e
movimentações forçadas das populações.
Neste número da revista nortemédico damos a conhecer três médicos que não resistiram ao apelo
para partir em missão. O seu testemunho mostra
como esse apelo pode ser irrestível.

Artigo

47

GUSTAVO CARONA
Médico Especialista em Anestesiologia, com a sub-especialidade de Medicina Intensiva. Hospital Pedro Hispano.

Eu gostava que
vissem. Eu gostava
que estivessem
lá. Penso que a
tomada de conhecimento é o primeiro passo para a
solução de um problema, mas compreendo também que a complexidade e a magnitude da fome, das
catástrofes, das guerras, da mortalidade infantil, etc., atinge proporções que nos afastam da crença
que é possível fazer algo. Mas tenho
a convicção de que se não formos
parte da solução, somos por definição, parte do problema!
Já tinha estado em Moçambique,
mas soube-me a pouco, e foi com
28 anos, com a mochila cheia de
sonhos e uma lágrima no canto do
olho, que me despedi da minha família, para ir para as profundezas
da guerra do Congo. Envolvi-me
e apaixonei-me por uma realidade
até então totalmente desconhecida
para mim, desliguei quase por completo do “meu
mundo”, e vivi intensamente uma nova vida. Perdi
muitas batalhas, com as vidas que me caíam nas
mãos, mas a sensação de dever cumprido, quando
somos capazes de dar a volta aquilo que parecia ser
o destino, tudo, mas tudo passa a valer a pena. E
encontro uma nova dimensão do que é, para mim,
ser médico. O exercício da nossa nobre profissão
torna-se uma extensão à nossa razão de existir e ao
sonho de acreditar num mundo melhor.
A pergunta que mais me fazem é:
“Porque é que vais?”
A pergunta que eu mais faço a mim
próprio: “Como é possível não ir?”

Sem nunca escolher o local, mas com uma vontade
interminável de conhecer e compreender o mundo,
dou por mim a entrar nas profundezas do Noroeste
do Paquistão. Apesar de sufocado pela pressão cultural, de uma sociedade perdida no tempo, dou por
mim a aprender muito mais do que ensinei, com
um povo sustentado num carácter inspirador. Viver
numa zona de conflito leva-nos a pensar que o que
de mais importante se passa no planeta decorre em
frente aos nossos olhos.
E sempre com o sonho de salvar vidas, onde é mais
preciso, vou para o Sul do Afeganistão. Sinto medo,
é um nome que assusta, mas as minhas motivações
levam-me a acreditar que muito mais do que as

vidas salvas, as sementes de esperança que deixamos e mais ainda a mensagem que a solução para
os conflitos, passa pela aproximação dos povos.
Apesar de ser “apenas” um médico, sinto que a minha missão na conjuntura global é capital e imprescindível para que um dia este mundo viva em paz.
O risco de entrar na Síria ultrapassou os limites
do razoável e fui obrigado a ir buscar forças que
desconhecia, mas nunca gostei tanto de mim como
quando lá estou. Nunca sinto tanto prazer em ser
médico como quando vejo na nossa profissão muito
mais que um título, muito mais que a competência
de tratar um doente, mas sim um dever a cumprir
pela humanidade.
Salvar vidas, salvar… a Vida Humana.
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JOÃO TAVARES
Médico Interno de Pediatria Médica no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Depois de participar em várias iniciativas a nível nacional, ambicionava partir numa experiência de
voluntariado internacional, desejo
que ia adiando em função do ciclo
sucessivo de opções que se seguem após a graduação. Em 2014 decidi interromper temporariamente
o internato de Pediatria Médica e abraçar o projecto
da ATACA – Associação de Tutores e Amigos da
Criança Africana, como coordenador da missão
Cidadania Global ao abrigo do protocolo de Serviço de Voluntariado Europeu. Consiste no apadrinhamento de cerca de 300 crianças por um tutor
português, feito através de um donativo, que tem
como prioridade satisfazer as necessidades básicas
de alimentação, saúde e educação da criança. Parti
com destino a Quelimane, província da Zambézia,
a mais pobre de Moçambique e uma das mais pobres do mundo.
ambicionava partir numa experiência
de voluntariado internacional…

A uma equipa de três portugueses somavam-se dois
colaboradores moçambicanos, lidávamos diariamente com crianças (e suas famílias), que viviam no
limiar da pobreza. Tínhamos por missão optimizar
recursos, facilitar processos e abrir horizontes para
que pudessem operar a sua própria mudança. Os
meios eram escassos, algumas deslocações implicavam horas de pedaladas sob um calor escaldante e
vivíamos o dia-a-dia destas famílias e apoiávamos
todas as vertentes do desenvolvimento da criança,
transmitindo essa evolução ao tutor português.
Nem todos os que acompanhei são exemplos de
cooperação para o desenvolvimento, ou seja, famílias que evoluíram, estabilizaram uma fonte de
rendimento e se desenvolveram ao ponto de se autonomizarem e se libertarem do ciclo de pobreza.
Uma grande parte destas famílias tem apenas o dia
de hoje como garantido. Auxiliávamos na gestão de
um orfanato e impulsionávamos o apoio de cidadãos locais a estas crianças. Aos poucos as diferenças culturais esbatiam-se e fundíamo-nos com a sociedade e com todo um novo estilo de vida africano.
Senti falta da vida de médico e, após as burocráticas autorizações necessárias, passei a fazer rondas
na enfermaria de Pediatria do Hospital Central de
Quelimane. Encontrei uma realidade tremendamente diferente, um único Pediatra e uma recém-graduada a gerirem uma equipa de técnicos de
saúde, com taxa de ocupação superior a 100%, camas frequentemente ocupadas por duas crianças
em simultâneo, uma população sem vigilância de
saúde e com fortes crenças na medicina tradicional.

Vi crianças perderem
a vida por doenças
banais, devido a tamanha carência de
meios físicos e humanos. Mas senti
que a margem para
mudança é enorme
e que projectos bem
estruturados podem
ter um impacto fenomenal em países
carenciados e que
quando damos um
pouco de nós a uma causa, redescobrimo-nos e
ficamos mais polivalentes.
Uma experiência inacreditável que nos leva a uma
reflexão profunda e a uma postura mais fraterna e
humana. A todos os que têm o sonho de o fazer, desafio-vos a darem asas a essa vontade. Vale a pena.
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Sara Ramalho
Médica Especialista em Otorrinolaringologia. Hospital de Braga.

Escrevo este texto
acabada de chegar de mais uma
recon for t a nte
vivência, desta
vez na Gâmbia. Um país por mim
desconhecido até há poucas semanas e de uma riqueza humana
extraordinária.
Páro agora por uns minutos para
começar a escrever e assaltam-me
pensamentos variados, de uma intensidade invulgar... foi por este
sentimento único que me apaixonei
por África.
Comecei por fazer voluntariado em
Portugal, ainda antes de entrar no
curso de Medicina, nas ruas e hospitais de Lisboa. Compreendi que a
minha vida ganhava mais sentido
aproximando-me da realidade,
que estava bem para além do meu
conforto.
Após terminar o meu internato de
Otorrinolaringologia, decidi que
queria voltar a África. Voltei.

Durante o internato fiz a minha primeira missão
além fronteiras, na Guiné-Bissau, durante 3 meses.
Uma missão médica mas cujo pilar assentava principalmente na sustentabilidade, na capacidade de
transmitir conhecimento, organização, formação
para a saúde e prevenção primária. A formação é
sem dúvida fundamental para o desenvolvimento
da grande maioria dos países africanos.
Após terminar o meu internato de Otorrinolaringologia, decidi que queria voltar a África. Voltei. Desta
vez integrada em missões de mais curta duração,
de âmbito principalmente cirúrgico, mas nem por
isso de menor intensidade. Deparei-me com enormes dificuldades, desafios constantes, frustrações
frequentes e vitórias emocionantes. Aprendi a dar
mais valor ao meu país e à Medicina de excelência
que aqui se pratica e reconheço-me agora como
uma mulher de sorte.
Constatei que os recursos são realmente muito
escassos, tanto humanos como materiais. Desta
forma, o pouco que levamos transforma-se numa
imensa esperança. É nesta esperança, vivida em
conjunto, que se alicerçam muitas das frustrações,
mas também o motor para tornar possível o que
não existiria sem a nossa presença.
Entendi que os livros por onde estudei não foram
escritos em África. Que as variáveis nunca são

constantes e não existe um denominador comum.
Descobri que em África o sol nasce todos os dias e
que depois da chuva mais violenta vem o calor mais
intenso. n
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Obrigação
da Ordem
é “garantir a
qualidade”

Reunião de
Médicos Internos
na SRNOM

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Ordem e sindicatos médicos

A

Ordem dos Médicos considera que
mostraram divergências
a sua obrigação
na interpretação que fazem
é assegurar a qualidade
do novo regime jurídico da
e não a quantidade de
internatos. Esta foi a priformação médica especialimeira ideia transmitida
zada. Em reunião realizada
por José Manuel Silva na
na Secção Regional do Norte
reunião de médicos internos realizada na SRNOM
(SRNOM), José Manuel Silva
a 13 de Fevereiro, que
encontrou vários pontos
teve como pano de fundo
positivos no Decreto-Lei
a discussão sobre o Decreto-Lei que irá alterar o
que aguarda publicação enregime legal da formação
quanto FNAM e SIM qualimédica especializada.
ficam de “fraude” e “farsa”
Após uma breve introdução do presidente do
o processo de negociação. O
Conselho Regional do
bastonário lembrou ainda
Norte, Miguel Guimarães
que é obrigatório assegurar a
– que por motivos profissionais não pôde particiqualidade da formação e não
par na restante sessão – o
a abertura indiscriminada
bastonário assumiu que
de vagas para os internos.
a Ordem não tem “obrigação de forçar abertura
de vagas que depois nos
vão fazer falta no futuro”.
Para o dirigente, a preocupação da instituição em
matéria de atribuição de idoneidades formativas
“é garantir a qualidade dos médicos que tiram a
especialidade em Portugal”, uma vez que, acentuou, “é aí que temos um papel activo no percurso
e avaliação”.
Apesar desta premissa, José Manuel Silva assegura
que a Ordem está disponível para “mitigar” os problemas” com que se deparam os médicos recém-formados e que irá fazer tudo para “que se abra o máximo de vagas possível”. Esta realidade, na opinião
do bastonário, decorre de um conjunto de factores
que têm origem no excessivo número de alunos
nas escolas médicas e cuja resolução não se afigura
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possível nos tempos mais
próximos. “É uma questão política. Existe muita
gente convencida de que
não tem acesso fácil a um
médico e qualquer governo que o fizesse seria
acusado de ferir o interesse dos doentes e estar a
ceder ao lóbi médico”, argumentou. Perante os 200
jovens e futuros colegas
presentes, José Manuel
Silva lembrou que “planear alguma coisa a 12
anos é algo que não está
no pensamento colectivo”
dos portugueses, assegurando no entanto que
a Ordem vai continuar a
lutar nesta questão. “Temos tentado e vamos continuar a passar a imagem
da emigração médica, que
contraria a narrativa oficial do Governo, que diz
que os médicos ganham
fortunas”.

Lei respeita grupo de trabalho
As alterações inscritas no novo regime jurídico reflectem, “no essencial”, as principais conclusões do
relatório do grupo de trabalho para a revisão do Regime do Internato Médico (GTRIM), constituído em
2011. José Manuel Silva lembrou algumas das mais
significativas, como a criação de uma nova prova

de acesso com carácter avaliativo e nota mínima
de acesso, a obtenção de autonomia no final do
primeiro ano de formação, a extinção do Internato
do Ano Comum (IAC) – três anos após entrada em
vigor do novo diploma – ou a fusão do Concurso A
e B numa candidatura única para a especialidade.
O bastonário clarificou que a Ordem não “preconiza a existência de médicos indiferenciados”, no
entanto e perante a possibilidade do número de
candidatos à especialidade exceder as idoneidades formativas disponíveis, “é preciso garantir que
os médicos possam fazer Medicina”. “É um meio-termo que me parece sensato”, acrescentou, assegurando ainda que a Ordem dos Médicos não vai
desistir de manter o IAC: “Quisemos uma comissão
para fazer essa mudança, porque duvidamos que
haja condições para a fazer daqui a três anos. É algo
que teremos de continuar a trabalhar com o próximo governo”. Por fim, o bastonário defendeu que
o novo regime jurídico do internato deve limitar o
tempo de urgência dos médicos em formação a 12
horas e não até às 18 horas, como consta nos actuais
contratos de trabalho. “Achamos que isso colide
com a qualidade da formação, porque estamos a
falar de metade do horário dedicado ao serviço de
urgência. Isso não é compaginável”, observou.

Sindicatos falam em “farsa”
negocial
Merlinde Madureira mostrou uma opinião radicalmente diferente da que foi transmitida pelo bastonário. Para a presidente da Federação Nacional
dos Médicos (FNAM), o novo regime jurídico da
formação pós-graduada resulta de uma “fraude” e
de uma “pseudo-negociação” em que o documento
final “pouco difere do documento que foi apresentado inicialmente”. Sem perceber “a urgência desta
negociação”, numa altura em que “haverá uma mudança legislativa e existe o risco deste documento
estar em cima da mesa outra vez”, a líder sindical
considera que o diploma “permite a abertura de
vagas [para internatos] em estabelecimentos privados” – mesmo que estes não cumpram as regras das
carreiras médicas – e constitui “um reconhecimento
de que vamos ter médicos indiferenciados”. “Isto
para nós é muito grave. O país entusiasma os mais
novos a candidatarem-se a Medicina e, no fim, pode
dar-lhes a indiferenciação como recompensa”, contestou a histórica dirigente da FNAM.
Sérgio Chacim, do Sindicato Independente dos
Médicos (SIM), reforçou as críticas feitas pela homóloga, considerando a negociação “uma farsa em
três actos” e sublinhando que “todas as alterações
propostas pelo SIM e pela FNAM foram ignoradas”.
Para o dirigente, o decreto-lei “antes de ser, já o era”
e os “vários erros” inscritos no documento podem
colocar em causa a qualidade da formação especializada, nomeadamente no que diz respeito à sua
integração na carreira médica. “O conceito de internato está intrincado com a carreira médica, porque
só uma pessoa que está dentro desse regime e que é
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avaliada inter pares pode evoluir. Só assim poderemos assegurar que a qualidade da formação não se
perde e que esta cadeia não desmorona facilmente”,
sublinhou o convidado.

Estudantes contra nota mínima
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina
(ANEM) retomou a discussão do numerus clausus,
lembrando que a primeira conclusão que constava
do relatório do GTRIM apontava para uma redução
de 1/3 do seu valor. “Foram tidas em conta muitas
conclusões, mas a principal foi ignorada”, sublinhou Alberto Abreu da Silva, que apontou também
muitas críticas à forma apressada e desintegrada
como o diploma foi apresentado.
O presidente da ANEM considerou também que a
obtenção de autonomia no final do primeiro ano
de formação “é um retrocesso na integração formativa e na profissionalização” dos jovens médicos e
lembrou que estes devem ter “confiança” no exercício prático da Medicina. A este factor, o dirigente
acrescentou mais duas discordâncias sobre o diploma: a extinção do IAC e a imposição da nota
mínima de acesso à especialidade. Particularmente
crítico sobre esta última opção, Alberto Abreu da
Silva considerou que se trata de “uma barreira que
não deverá ser imposta”. “Como é que podemos
colocar uma nota mínima se não está definido o
cariz avaliativo da prova?”, questionou o
dirigente estudantil, acrescentando a ideia
de que haverá colegas que vão ficar impossibilitados de obter formação específica,
abrindo “um precipício entre a formação
pré e pós-graduada”.
O coordenador do Conselho Nacional do
Médico Interno (CNMI) mostrou-se menos
céptico sobre o diploma, apontando a criação do concurso único de acesso como um
factor positivo que foi tido em conta. Sobre a possibilidade de haver internatos nas
unidades privadas de saúde, Roberto Pinto
lembrou que a situação já está prevista na
lei, colocando duas ressalvas: “O que não
podemos abdicar é que as vagas abram em
concurso nacional e em lugares considerados idóneos pela Ordem”. Já sobre o tempo
dedicado ao serviço de urgência, o responsável do CNMI considerou “completamente
inaceitável” atribuir 18 horas a um interno.
Rui Capucho, representante do Conselho Regional do Norte, voltou ao tema do
numerus clausus nas escolas médicas e
assinalou que a Ordem dos Médicos está
a tentar uma nova abordagem sobre esta
matéria, sensibilizando as estruturas que
dependem do Ministério da Educação. “As
universidades sempre se manifestaram renitentes em diminuir o número de alunos,
porque é disso que depende o seu financiamento. Mas estamos a iniciar um debate
em torno das alternativas a esse modelo”,
frisou. n

Conclusões da Reunião de
Médicos Internos realizada na
SRNOM

No dia 13 de Fevereiro realizou-se nas instalações da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos uma sessão
de esclarecimento sobre as alterações legislativas nos internatos médicos. A reunião foi presidida pelo Bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Prof. José Manuel Silva,
e contou com as participações do Conselho Regional do
Norte da OM, do Sindicato Independente dos Médicos,
do Sindicato dos Médicos do Norte-FNAM, do Conselho
Nacional do Médico Interno e da Associação Nacional de
Estudantes de Medicina.
Registados os diferentes contributos das entidades participantes e após o debate com os cerca de 150 médicos
presentes na sessão, resultam as seguintes conclusões:
1. É consensual a necessidade de respeitar o horário dedicado ao serviço de urgência na formação pós-graduada. A versão actual do Decreto-Lei admite a possibilidade do horário normal incorporar até 18 horas de
trabalho em contexto de urgência, libertando apenas
22 horas para o trabalho formativo. As organizações
participantes consideram que este horário representa
um constrangimento para a formação médica e pode
colocar em causa a sua qualidade e diferenciação.
Nesse sentido, concluem que os médicos internos não
devem ultrapassar as 12 horas de trabalho no serviço
de urgência e exigem que essa condição seja explicitamente inscrita no Decreto-Lei e no Regulamento do
Internato Médico;
2. Existe o compromisso expresso por parte da Administração Central do Sistema de Saúde em não reflectir de
imediato as alterações previstas para regime de mudança de especialidade. Nesse sentido, os colegas que
se encontram no Internato do Ano Comum (IAC) em
2015 não vêem alterada a possibilidade de interromperem a sua formação e repetirem a Prova Nacional
de Seriação;
3. Nenhuma das instituições representativas da classe
médica e dos estudantes de Medicina concorda com a
extinção do IAC. Uma vez que essa medida consta da
versão do Decreto-Lei, a Ordem dos Médicos propõe
a criação de uma comissão de avaliação que faça depender a extinção do IAC da garantia de um 6º ano verdadeiramente profissionalizante nas escolas médicas.
Uma vez que o Decreto-Lei e o Regulamento do Internato
Médico se encontram em discussão pública, o Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos apela a que
todos interessados, particularmente os estudantes de Medicina que vão ser abrangidos pela nova legislação, enviem
as suas críticas e sugestões ao Ministério da Saúde. Os
documentos podem ser consultados em http://bte.gep.
msess.gov.pt/separatas/sep1_2015.pdf
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
18 de Fevereiro de 2015
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Alumni
Medicina
promoveu
debate sobre
o internato
médico

Jovens
temem a
indiferenciação

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

A possibilidade
de não terem

acesso à formação

especializada foi a

grande preocupação

manifestada pelos jovens estudantes
que participaram num debate do

Alumni Medicina, relativo ao novo

regime jurídico dos internatos. A Ordem
dos Médicos assumiu que a situação
não é a desejável, mas decorre da

necessidade de não baixar a fasquia da
qualidade.

O

horizonte é incerto para os jovens que
vão ser afectados pelo novo Decreto-Lei da formação médica especializada. No debate promovido pelo
Alumni Medicina – a organização de antigos alunos
da Universidade do Minho – no Museu D. Diogo
de Sousa em Braga, as principais preocupações dos
estudantes e internos presentes centraram-se na
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possibilidade de exclusão da formação pós-graduada e na consequente
falta de diferenciação técnica, uma
vez que a nova legislação prevê a
colocação de uma nota mínima na
prova de acesso.
A questão foi colocada por um dos
participantes, quando o debate foi
aberto à plateia: “O que vai acontecer
aos médicos que não chegam à especialidade?”. O presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (CRNOM) garantiu que
“ninguém deseja a indiferenciação”,
lembrando porém que o patamar dos
dois mil candidatos está próximo e
que a situação exige uma resposta.
“Quando chegarmos a esse ponto vamos ter problemas. Não é uma situação inédita, uma
vez que já houve
nota mínima e
já houve o dobro
dos candidatos
para as vagas existentes”, sustentou
Miguel Guimarães, recordando
que os joven s
médicos podem
repetir o exame
e, de acordo com
o novo regime
jurídico, têm um
acesso simplificado à autonomia.
Henrique Botelho,
do Sindicato dos
Médicos do Norte/
FNAM, optou por
uma resposta mais
contundente. Para
o dirigente, “o que
vai acontecer [aos
indiferenciados] é
que vão ser escravizados ou vão criar empresas para escravizar os
outros”, deixando uma crítica aos processos de atribuição de idoneidades formativas por parte dos colégios de especialidade da Ordem dos Médicos: “É
evidente que a Ordem não tem de arranjar emprego
para ninguém, mas será que este processo é assim
tão rigoroso que se fizermos assim temos muita
qualidade e se fizermos assado não temos qualidade
nenhuma?”.
A presidente do Distrito Médico de Braga entende
que serão os próprios utentes a questionar os médicos que não têm especialidade. “Acho que isso devia

ser bem explicado ao senhor ministro”, sublinhou
Anabela Correia, considerando igualmente “preocupante” a ideia de obter autonomia no final do
primeiro ano de formação, tal como está previsto no
novo Decreto-Lei. “Acham que alguns dos colegas
está apto a trabalhar de forma autónoma, com segurança e qualidade no final de um Ano Comum?”.
Para o representante do Sindicato Independente
dos Médicos, Rui Guimarães, a situação criada com
a nova proposta legislativa terá de se resolver com
liderança e compromisso. “Quem estiver à frente do
processo tem de unir e privilegiar os resultados em
detrimento das questões pessoais”, argumentou o
médico do Hospital de Braga.

Pressão aumenta
O evento promovido pelo Alumni Medicina teve
uma breve exposição inicial feita por Roberto Pinto,
na qual o presidente do Conselho Nacional do
Médico Interno enunciou as
principais alterações previstas
pelo novo Decreto-Lei. Por sua
vez, o dirigente do CRNOM,
Rui Capucho, assumiu que
pelo facto de a “pressão estar
a aumentar” junto da Ordem,
tal não significa que a instituição possa encontrar vagas
para todos os candidatos. “O
papel da Ordem é assegurar
que as vagas apresentadas tenham a qualidade necessária”,
acrescentou.
O aumento do numerus clausus foi apontado por quase todos os intervenientes como a
principal raiz do problema que
agora está criado, tendo Rui
Guimarães ironizado com a
questão ao lembrar que “todas
as mães sonham que o filho
tire um curso de Medicina”. “A
continuar neste ritmo, vamos
formar 31 mil médicos a mais
até 2025”, observou.
Além do acesso à formação especializada, foram
abordadas outras questões relativas à nova lei que
entrará brevemente em vigor, como a perda de suplementos de remuneração dos orientadores, a extinção de serviços no âmbito da portaria da reforma
hospitalar e a abertura de internatos nos hospitais
do sector privado. Sobre esta matéria, Roberto Pinto
lembrou que será sempre um recurso “limitado” e
que “nunca vai ultrapassar os 5% da totalidade dos
internatos”. Não obstante, o presidente do CNMI
assumiu não ver “problema” nessa opção uma vez
que “o exercício médico futuro passa também pelo
sector privado”. n
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Código de Ética
para Estudantes de
Medicina
ANEM apresentou projecto no Porto

Olhando para os princípios gerais
do documento, onde se determina que “a prática clínica do estudante de Medicina deve basear-se nos princípios fundamentais
da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça
considerando o doente como
uma pessoa livre”, Rui Nunes sublinhou a intemporalidade destes
valores normativos, afirmando
que a “a ética é um dos pilares da
Medicina desde que ela existe”.
“Dá gosto ver no Juramento Hipocrático que os pilares se mantiveram mais ou menos imutáveis
ao longo de 2500 anos”, reforçou
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina
o especialista em bioética.
A dirigente do Conselho Regional
(ANEM) apresentou no Porto o primeiro Código de Ética
do Norte da Ordem dos Médicos
do Estudante de Medicina, um documento que pretende
(CRNOM) Dalila Veiga elogiou
ser o primeiro contacto dos futuros médicos com a sua
a iniciativa pioneira da ANEM e
antecipou o seu contributo para
deontologia profissional. O Doutor em Medicina Bioética
“um melhor exercício da MediRui Nunes saudou o espírito da iniciativa e lembrou a
cina dentro de poucos anos”. “A
intemporalidade da ética médica.
formação médica é indissociável
do exercício da medicina, por
Texto Nelson Soares › Fotografia ANEM
isso, se assegurarmos que a vossa
formação seja pautada por um
rigoroso
código
de
ética, creio que isso fará certaCódigo de Ética do Estudante de Memente
de
vós
melhores
profissionais”, acrescentou a
dicina é a proposta da ANEM para inrepresentante
do
CRNOM.
troduzir os princípios deontológicos
O presidente da ANEM sublinhou, por sua vez, a
da profissão no banco das faculdades.
importância que o Código de Ética e o projecto +
O documento foi apresentado a 20 de Fevereiro,
humanos pode ter para lançar o tema da humanizano Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar,
ção dos cuidados na comunidade académica. “Já toe é parte integrante de um projecto mais alargado,
dos estivemos num consultório onde ocorreram sidesignado + humanos, que desde 2010 tem sido a
tuações mais complicadas, por falta de conforto do
aposta da instituição que representa os estudantes
doente, ou por comportamentos menos correctos
de Medicina no domínio da humanização dos cuidos médicos”, exemplificou Alberto Abreu da Silva,
dados de saúde.
sublinhando que uma correcta implementação do
Convidado especial para a sessão de apresentação,
Código de Ética do Estudante poderá diminuir a
Rui Nunes considerou esta iniciativa da ANEM “exfrequência desses episódios. “A questão da humatraordinariamente salutar” e lembrou que a mesma
nização não é só código de ética, é uma abertura de
já deveria ter acontecido “há vários anos”, dada a
espírito e uma compreensão do lado humano do
importância desta matéria para os futuros profisdoente”, concluiu o presidente da ANEM.
sionais. Para o presidente da Associação Portuguesa
O Código de Ética do Estudante de Medicina está
de Bioética e professor catedrático da FMUP, um códisponível no site da ANEM [www.anem.pt] e será
digo de ética “não é um fenómeno estatístico” e deve
distribuído aos estudantes que participam nas chaestar em permanente actualização, “seja porque há
madas “Cerimónias da Bata Branca” em cada uma
alguma fraqueza no código, ou porque a evolução
das escolas médicas nacionais. n
da sociedade assim o exige”.

O
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Assembleia Regional
Ordinária da SRNOM

Resultados
líquidos
melhoraram 23%
A Assembleia Regional Ordinária da Secção

Regional do Norte da Ordem dos Médicos

(SRNOM) aprovou por unanimidade o Re-

latório de Contas do exercício de 2014, com
a apresentação de uma melhoria de 23,8%

nos resultados líquidos. Miguel Guimarães
discordou do receio de abrandamento da ac-

tividade no final do mandato, lembrando no
entanto a necessidade de renovação.

A

Assembleia Regional Ordinária do passado dia 23 de Março teve início com a
aprovação da acta da reunião anterior e
prosseguiu a ordem de trabalhos com a
discussão e votação do Relatório e Contas da gerência do Conselho Regional do Norte relativamente ao
ano de 2014.
Apresentado pelo consultor fiscal da SRNOM, Rui
Cabral, o documento mostrou resultados líquidos
na ordem dos 418 mil euros e um acréscimo de
23,8% relativamente ao último exercício avaliado. Para o especialista,
estes números “só se explicam com
muito profissionalismo e com uma
gestão rigorosa”, exemplificado com
o esforço de contenção que se verificou no cumprimento do plano de actividades e que resultou numa poupança de quase 217 mil euros. “Para
se apresentar esta execução, alguém
teve de dedicar uma grande parte
do seu tempo a esta casa e ter um
grande sentido de compromisso”,
comentou.
As diversas actividades da SRNOM
em 2014 mereceram uma apresentação completa, tendo sido destacadas
as 270 reuniões e representações dos
dirigentes do Conselho Regional e os
grandes eventos do ano, como as tomadas de posse dos diversos órgãos
sociais regionais, a Reunião Magna
de Médicos ou a Conferência ‘Presente e Futuro nos 35 anos do SNS’.
Além destas iniciativas foram escalpelizados os trabalhos dos diversos
organismos internos, como o Conselho Disciplinar e os Colégios de Especialidade, bem como as melhorias
realizadas nos edifícios e equipamentos sociais. Ainda sobre o plano de actividades,
Rui Cabral lembrou que “todos os eventos que se
fazem na SRNOM não têm custos para os médicos”,
sendo apoiados integralmente pela parceria com a
AXA Seguros, tendo sido possível também reforçar
o Fundo de Solidariedade.
De volta às contas, o consultor assinalou alguma
quebra de rendimento no último ano, nomeadamente nas receitas publicitárias da revista Nortemédico e numa penalização decorrente da partilha
de verbas de apoio aos patrocínios de eventos científicos com o Conselho Nacional Executivo (CNE).
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uma estratégia de sobrevivência enquanto organismo que se habituou
a viver com disciplina, qualidade e
rigor”. “Temos que nos precaver”,
concretizou, lamentando não existir
uma “uniformidade de actuação e de
entendimento estratégico” em toda a
Ordem dos Médicos.

Orçamento e Actividades
2015

Do lado dos proveitos, nota positiva para a recuperação de 72 mil euros nas quotas com pagamento
atrasado e para a subida significativa no aluguer
de apartamentos. Finalmente, Rui Cabral voltou
a frisar o “grande trabalho” realizado no corte de
despesa e concluiu que o Relatório de Contas “é
extraordinário se pensarmos que a conjuntura é
extremamente adversa”.
O documento, aprovado por unanimidade, mereceu amplos elogios do representante do Conselho Fiscal presente. Edgar Lopes considerou que
o trabalho de supervisão “é muito facilitado” pelo
facto da organização ter “esta disciplina” e um “claro
comprometimento com a transformação desta secção num organismo vivo e actuante”. “Ao contrário
de muitas instituições deste país, não reduz o leque
de actividades oferecidas aos seus associados, bem
pelo contrário, reforça e sedimenta”, comentou. Não
obstante, o dirigente lembrou que estamos no meio
de um mandato e num “ano charneira” para “definir

A Assembleia Regional prosseguiu
com a apresentação do Orçamento
e Plano de Actividades para 2015.
Rui Cabral antecipou cautela relativamente ao cumprimento do orçamento previsto, uma vez que depende do orçamento do CNE. Por
sua vez, Alberto Pinto Hespanhol,
tesoureiro do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), defendeu que “não se pode
perder a esperança de fazer um
pouco melhor” e que tudo terá de ser
feito “de acordo com as circunstâncias”. Finalmente, Martins Soares,
membro do Conselho, defendeu a
insistência na revisão dos estatutos
da Ordem dos Médicos tal como
consta do plano de actividades para
2015. “O Dr. Miguel Guimarães deve
publicamente defender esta situação,
independentemente das posições
que outros tomarem”, sugeriu.
Miguel Guimarães subscreveu a
ideia do colega de direcção, recordando que “os estatutos podem
determinar a capacidade de intervenção e o financiamento futuro da
Ordem dos Médicos”. Na opinião do presidente do
CRNOM, “a Ordem só continuará a crescer se puder ter essa capacidade”, devendo procurar resolver
a questão da disponibilidade dos seus dirigentes e
encontrar “mais fontes de financiamento”. Numa
mensagem final, o dirigente agradeceu a todos os
colaboradores externos e internos da SRNOM o
trabalho desenvolvido, considerou que há possibilidade de “fazer poupanças significativas” em vários
sectores da instituição e afastou qualquer receio
quanto ao futuro. “Tenho a certeza que a Ordem
não vai mudar muito o rumo que tomou. A actividade interna está consolidada e dispõe de automatismos importantes. O que depois pode variar é a
intervenção pública. A Ordem também precisa de
se renovar para evitar o risco de estagnação”. n
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Eleições para os colégios
de especialidade

N

0
1
6
4

8
28
16
3
0
5
1
4
0
8
4
6
6
10
27
7
17
4
3
0
3
12
7

376
856
500
51
16
70
53
84
30
142
62
153
96
114
261
102
146
113
45
0
29
125
73

---46
--------

0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0

0
0
2
3
1
2
0
0
1
0
0

9
10
21
159
13
40
20
13
29
14
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10
30
252
126
128
8
48

---42
----

0
0
10
6
4
0
0

0
0
18
3
20
1
0

10
30
280
177
152
9
48

464

--

7

46

517

5 275

1 199

149

414

169
374
221
45
16
63
50
80
29
134
55
142
88
102
231
91
124
108
42
0
25
107
62

195
436
259
---------------

4
18
4
3
0
2
2
0
1
0
3
5
2
2
3
4
5
1

-----

Subespecialidades
DERMATOPATOLOGIA
GASTRENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
HEPATOLOGIA
MEDICINA INTENSIVA
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
NEONATOLOGIA
NEUROPEDIATRIA
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
MEDICINA DA REPRODUÇÃO
GINECOLOGIA ONCOLÓGICA

9
10
19
108
12
38
20
12
28
13
15

Competências
MED. HIPERBÁRICA E SUBAQUÁTICA
MEDICINA DA DOR
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL
EMERGÊNCIA MÉDICA
PATOLOGIA EXPERIMENTAL
ACUPUNCTURA MÉDICA
CNMI

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

Total

Brancos

Nulos

Especialidades
ANATOMIA PATOLÓGICA
ANESTESIOLOGIA
ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
CIRURGIA CARDIOTORÁCICA
CIRURGIA GERAL
CIRURGIA MAXILOFACIAL
CIRURGIA PEDIÁTRICA
CIR. PLÁST. RECONST. E ESTÉTICA
DERMATOVENEREOLOGIA
DOENÇAS INFECCIOSAS
ENDOCRINOLOGIA-NUTRIÇÃO
ESTOMATOLOGIA
GASTRENTEROLOGIA
GENÉTICA MÉDICA
GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
HEMATOLOGIA CLÍNICA
IMUNOALERGOLOGIA
IMUNOHEMOTERAPIA
MEDICINA DESPORTIVA
MEDICINA DO TRABALHO
MEDICINA GERAL E FAMILIAR
MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGAL
MEDICINA TROPICAL
NEFROLOGIA
NEUROCIRURGIA
NEUROLOGIA
NEURORRADIOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA MÉDICA
ORTOPEDIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PATOLOGIA CLÍNICA
PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA
PSIQUIATRIA
RADIOLOGIA
RADIONCOLOGIA
RADIOTERAPIA
REUMATOLOGIA
SAÚDE PÚBLICA
UROLOGIA

o dia 26 de Março tiveram lugar as eleições
para os Colégios de Especialidade, Subespecialidades e Competências da Ordem
dos Médicos, bem como para o Conselho Nacional
do Médico Interno (CNMI). Ao todo foram eleitas
45 novas direcções para os colégios, 16 para as subespecialidades e sete para as competências. Para a
liderança do CNMI foi eleita a única lista a sufrágio,
cabendo a responsabilidade de coordenação nacional a Edson Oliveira, Interno de Neurocirurgia no
Centro Hospitalar
Lisboa Norte.
Lista
Lista
A cerimónia de toA B
mada de posse das
54
-0
7
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-1
2
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-0
2
21
Norte da Ordem
33
-3
6
42
31
-3
1
35
dos Médicos, no dia
100
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mensagem do presidente do crnom
enviada aos colegas eleitos

Ordem dos Médicos
Secção Regional do Norte

Caros colegas,
Concluídas que estão as eleições para os colégios de
Especialidade, Subespecialidade, Competências e Conselho Nacional do Médico Interno, é tempo de congratular todos os elementos das novas direcções eleitas,
mas também aqueles que, não tendo sido eleitos, mostraram vontade em participar neste processo tão relevante para a vida interna da Ordem dos Médicos.
Não vivemos tempos fáceis e a realidade está à vista de
todos. Aumentam as queixas dos médicos, dos utentes,
avultam-se os problemas e as dificuldades no dia-a-dia,
com consequências na organização dos serviços e na
motivação dos profissionais. A qualidade da Saúde que
prestamos aos doentes está francamente ameaçada.
A missão que agora iniciam, alguns pela primeira vez,
reveste-se, por isso, de especial importância. São vocês
os porta-vozes de muitos colegas e fundamentalmente
os primeiros defensores da qualidade da Medicina praticada em cada uma das diferentes áreas de competência.
Contem com o Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos para apoiar o vosso trabalho e para ajudar
sempre que entendam ser necessário.
Parabéns a todos!
Vamos ao trabalho.
Miguel Guimarães
Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 27 de Março de 2015

ORDEM DOS MÉDICOS

Secção Regional do Norte

Taça
da Ordem

Corrida dos
Campeões

09-10 e 16-17 Maio

18 Maio – 16 Agosto

www.nortemedico.pt
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Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

Levi Guerra

“O guerreiro
com uma
perpétua
sede de
conhecimento”

A 20 de janeiro, foram várias
as figuras que se reuniram
no Centro de Cultura e

Congressos da SRNOM para
homenagear o percurso

Homenagem a Levi Guerra: “Uma Vida em Movimento”. SRNOM , 20.01.2015
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“exemplar” de um médico
que marcou a história da
Medicina: Levi Guerra.

P

rémio Nacional da Saúde
em 2013 e conceituado
profissional da Medicina
em Portugal, Levi Guerra
dispensa apresentações. Com 84
anos, somou à saúde a ciência, a
poesia, a escrita e o dom de ensinar.
Por isso, foram muitas e de várias
áreas as personalidades que, a 20
de janeiro, lhe quiseram deixar palavras elogiosas e gestos de apreço,
numa cerimónia de homenagem
que teve lugar no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM.
José Manuel Silva, Bastonário da
Ordem dos Médicos, a quem coube
“a honra e o prazer” de abrir a sessão, chamou a atenção para a “personagem eclética” que é, acima
de tudo, “boa pessoa”, e destacou
o “currículo impressionante” de
Levi. “Formou-se antes de eu nascer e está aqui melhor do que eu”,
gracejou.

“Uma
personalidade
que a maioria
se habituou a
admirar”
E “não tendo idade para ter vivido a vida em movimento de Levi
Guerra”, começou António Ferreira, “imagino que a única razão
pela qual aqui estou seja por representar uma instituição de saúde que o professor
Levi serviu brilhantemente e para cujo desenvolvimento muito contribuiu”, afirmou o presidente do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de São João.
Recordou o ano de 1988, quando Levi foi “nomeado diretor do São João”, em que o hospital estava
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“profundamente endividado”, e lembrou os anos
seguintes: “Os mais marcantes da história” da instituição, “em que se apostou
numa visão inovadora que
reergueu o hospital”, disse.
Mas não se fica por aqui:
Levi teve uma “relevância
indiscutível e marcante na
investigação e na pedagogia ou na atividade assistencial clínica”, reforçou.
Também Sollari Allegro,
do Centro Hospitalar do
Porto, não pôde deixar de
lembrar o “trabalhador
brilhante, não só no hospital mas também na atividade privada” e elogiar a
“referência” de “personalidade multifacetada que a
maioria [dos médicos] se
habituou a admirar”.
Mas além da prática da
Medicina, o ensino não foi esquecido. Amélia Ferreira, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), personificou a homenagem da instituição “a um homem que traduz o
que é o serviço à comunidade”, “conhecido pelo seu
carácter distinto”. “Agrega competências tão díspares”, afirmou, que representa um “modelo para
qualquer docente e a educação médica, e a FMUP

na plateia

Na plateia, entre amigos e familiares de Levi
Guerra, destacámos algumas personalidades
que não quiseram faltar a esta sentida homenagem, como Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da Universidade do Porto, D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, e Aureliano
da Fonseca.

“Um percurso
brilhante, digno
e nobre e ao
mesmo tempo
uma dimensão
tão humana.
O professor
Levi é, para
todos nós, uma
bênção e uma
oportunidade de
continuarmos
a admirar o ser
humano”

D. António Francisco
dos Santos
Bispo do Porto

“É difícil reunir
as palavras. Eu
diria que ele
é uma pessoa
intemporal”

Aureliano da Fonseca

Médico

“Um homem
extraordinário”

Sebastião Feyo de
Azevedo

Reitor da Universidade
do Porto
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o perfil
Levi Guerra nasceu em
Águeda, em 1930. Licenciou-se em Medicina no
ano de 1955. Professor
jubilado da Faculdade de
Medicina da Universidade
do Porto, foi distinguido
pelo Ministério da Saúde
com o Prémio Nacional de
Saúde 2013, pelo “papel
fundador e divulgador” ao
nível da diálise renal nas regiões do Norte e Centro do
país, com que acabou por
“salvar centenas, milhares
de vidas... que de outra
forma não podiam prevalecer com qualidade”, como
lembrou António Ferreira.
Mas para além de médico e
professor, Levi é ainda cientista, pintor e escritor.

são-lhe devedoras”, sublinhou.
Já Walter Osswald, que elogiou
as várias facetas de Levi, “tão
variado na sua riqueza”, assumiu a sua humildade perante
os pares: “É um privilégio, ver-me incluído neste reduzido
grupo para exaltar esta personagem”, afirmou. Personagem
com quem privou pessoalmente e que descreve como um
“autodidata singular” e, acima
de tudo, simples: “Passou nove
anos lá fora em centros de referência e não há nada de estrangeirado nele”.

“Tem na génese
do seu nome
aquilo que é:
um guerreiro”

De facto, “há pessoas assim”,
reafirmou Nassalete Miranda.
“Que não se esgotam no que
é dito, no que é escrito”, continuou a diretora do jornal As
Artes entre as Letras. “Que fazem sair de casa um pequeno
grupo de mais de cem pessoas
que não têm medo do frio. Que
fazem bater o coração um bocadinho mais acelerado quando
temos de falar deles”.
Emocionada pela amizade que
travou com o homem que em
si conjuga “cidadania, ciência
e cultura”, mas que para ela é
acima de tudo escritor, elogiou-lhe a capacidade de “continuar a escrever os sonhos e
tudo o que neles existe”. E rematou: “Tem na génese do seu
nome aquilo que é: um guerreiro em todas as áreas em que
se movimenta”.
Mas foi Miguel Guimarães, presidente do CRNOM,
quem deu por encerrada a sessão. A Levi Guerra
deixou um elogio especial: “enquanto médico é um
exemplo para todos os que decidem seguir a profissão”; com uma “tendência humanista marcada, é
uma força viva da natureza”.
A ocasião serviu ainda para inaugurar a exposição
de pintura “Vida em Movimento”, que pintou as
paredes do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM até 13 de fevereiro e explorou a faceta mais
artística de Levi Guerra. n
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Homenagem a

Aureliano da
Fonseca

100
anos
depois…

“é uma
maravilha, o ser
humano”

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

A 25 de fevereiro,

P

alavras de carinho, apreço e
Aureliano da Fonseca
admiração de
soprou uma centena de
nome s como
Levi Guerra ou Nuno
velas e a SRNOM não
Montenegro deixaram
deixou passar a data em
Aureliano da Fonseca sem
branco. Em parceria com
palavras. A 25 de fevereiro, o médico, músico e
o quinzenário “As Artes
poeta completou cem anos
Entre as Letras”, preparou
de vida e a SRNOM não
uma homenagem sentida
podia passar ao lado do
acontecimento.
ao médico e acolheu o
Assim recebeu no Centro
lançamento do seu mais
de Cultura e Congressos
recente livro, lançado em
um encontro de homenagem ao compositor da
jeito de comemoração
conhecida “Amores de
da data: “100 Anos Cem
Estudante”. A representar
Versagens”.
a instituição, Amílcar Ribeiro: “Ninguém lhe dava
uma centena”, e “em todos
nós há uma pontinha de
inveja”, começou, dirigindo-se àquele que descreveu como um “ilustre dermatologista”.

“Não é que precisemos de
perpetuar a memória, mas nada
como a arte para o fazer”
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“Sem preocupações
de rótulos, o que
emerge da leitura
das ‘versagens’ é a
visão de um mundo
em harmonia que
apetece partilhar
e que nos remete
para o travesseiro
da infância em
que o que era dito
e escrito não sofria
as permanentes
mutações víricas da
ambição e do poder”.
Nassalete Miranda, prefácio de
«100 Anos Cem Versagens»

Nuno Montenegro, em
nome da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, onde o médico lecionou, também se desdobrou
em elogios. “É de forma
sentida que aqui estou”,
afirmou. Mas foi Nassalete
Miranda quem mais lhe dirigiu palavras de apreço – e
atos.
Coberta por um pequeno
pano, uma prenda: a revelação de um retrato de Aureliano da Fonseca, pintado
“em tempo recorde” pelo
artista plástico Hélder Carvalho. “Não é que precisemos de perpetuar a memória, mas nada como a arte para o fazer”, admitiu
Nassalete.
Iniciativa do jornal cultural “As Artes Entre as Letras”, esta homenagem serviu ainda para apresentar
“100 Anos Cem Versagens”, uma obra inédita de
Aureliano da Fonseca, editada pela Singular Plural,
que reúne poemas de uma vida.
“Foram três meses de trabalho intenso”, recorda
Nassalete. Eram mais de 600 os manuscritos sem
ordem lógica, perdidos entre gavetas e estantes, e
só podiam ficar 100. Leu-os a todos: “Aureliano
passou não só uma vida a escrever, mas uma vida a
sentir”, declarou.
Talvez por isso este não seja um livro como os outros, que nem nasceu para ser livro. “É o primeiro
publicado fora da sua zona de conforto”, diz Nassalete, “mas ensina-nos que temos de caminhar na
vida com esperança”. Por isso, começa com o aniversário e termina com vida – literalmente.
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“Nascimento”

“Dia de anos
deve ser dia de recordações,
não sendo de crer haver alguém
de vida tão desprovida
de alegrias no passado que,
no dia do seu aniversário
não se sinta abalado pelo
sentimento amável e
ao mesmo tempo aprazível,
(embora algumas vezes penoso)
que se chama saudade! (...)”
“Vida”

“Desde o princípio dos tempos,
a vida, pelo tempo em sucessiva
transmissão, em certo tempo
ao meu tempo chegou (...)”
Excertos de «100 Anos Cem Versagens»

Para Levi Guerra, também convidado a ser orador, “é importante
continuar a tratar dela [da vida]” e
Aureliano é “um exemplo para todos
nós” nesse campo. “Como pessoa,
como médico, como humanista…
É possível perceber a grandiosidade
do homem”, sublinhou.

“Estou francamente
atrapalhado”
Por fim, o homem do momento teve
a palavra... e ao poeta, as palavras
falharam-lhe. “Foi dito que a palavra é minha e eu devo dizer que não
tenho palavras. Estou francamente
atrapalhado”, afirmou Aureliano.
“Não sei o que sou e sei menos depois daquilo que ouvi. Sempre tive
duvidas em relação a mim próprio”,
contou. “Na clínica, a doença tinha
pouco interesse mas a pessoa tinha
muito interesse, o que me ensinou a
apreciar o ser humano. É uma maravilha, o ser humano”.
A sessão teve lugar no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM,
no dia 25 de fevereiro, às 18h30, e
na plateia não faltaram figuras como
Sobrinho Simões ou Pinto da Costa.
Durante o evento – que ainda contou com a atuação da Tuna da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, responsável pelos
“Parabéns” ao professor – foram
ainda inauguradas duas exposições: a primeira com
os rostos de pacientes do médico e a segunda com
as experiências fotográficas da sua faceta de artista,
guiada pelo mote “vi, gostei, fotografei”. n

Aureliano
da Fonseca

Perfil

Nasceu a 25 de fevereiro
de 1915. Em 1937 compôs
“Amores de Estudante”,
quando frequentava o Orfeão
Universitário do Porto, hoje
uma das composições mais
famosas do cantar estudantil
e um hino dos estudantes
do Porto. Enquanto isso,
mantinha uma intensa
atividade académica,
associativa e clínica.
Em 1943, foi o primeiro
médico português a
ver reconhecida a sua
especialização pela ordem
profissional. Já depois de
organizar um Serviço de
Dermatologia e Venereologia
no Hospital Militar do Porto,
foi pioneiro na prevenção de
doenças venéreas e educação
sexual através das consultas
no Dispensário Central de
Higiene Social do Porto.
Em 1955, iniciou funções
enquanto docente na
Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto e
esteve ligado à instituição
até 1977. Manteve contacto
com os seus doentes até
completar 97 anos e publicou
mais de duas dezenas de
livros científicos.
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Tertúlias de Saúde 
da Clipóvoa

Responsabilidade
médica
em debate
No dia 16 de Janeiro,

T

er o registo clínico mais coma sede da Clipóvoa
pleto possível
acolheu uma acção
e respeitar a
de formação sobre o
obrigatoriedade do consentimento informado são
tema da Responsabiacções preponderantes
lidade Médica, com
para prevenir a responsaparticular enfoque na
bilização médica. Estas
foram duas das principais
actividade do sector
conclusões que resultaram
privado. O presidente
da jornada promovida no
dia 16 de Janeiro na Clido CRNOM foi um
póvoa e que contou com a
dos convidados do
presença da equipa jurídica
evento e alertou para
do Grupo Luz Saúde, proprietária daquela unidade.
a crescente conflituaPerante um auditório mélidade que existe entre
dico, a jurista Sofia Galego
médicos e doentes.
Dias lembrou que as normas da Direcção Geral de
Saúde “recomendam consentimento informado escrito para todo e qualquer
acto” – exames invasivos,
actos cirúrgicos e actos
anestésicos – e que a sua
omissão “pode gerar responsabilidade”. De resto, acrescentou a convidada,
o médico deve ter em conta que “o consentimento
não se substitui à informação prévia do doente”,
exigindo-se a maior transparência possível em todos os processos como medida cautelar. “O documento deve estar completo e não ser uma folha em
branco onde estão só a assinatura do médico e do
doente”, completou Sofia Galego Dias.
O presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, convidado especial desta iniciativa, subscreveu a opinião da jurista mas lembrou
que a “extensão” dos documentos de apoio ao consentimento informado “muitas vezes desencorajam
o doente de ler”. Nesse sentido, acrescentou Miguel
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport
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das “situações near miss” ou ajustando
a comunicação médico-doente. Da
mesma forma, acrescentou, é necessário “prevenir o erro humano”, “evitando a maior parte das circunstâncias
que potenciam problemas”, como o
excesso de horas de trabalho consecutivas. Finalmente, o presidente do CRNOM sinalizou o combate à falta de
adesão terapêutica por parte do doente
e a necessidade dos serviços garantirem boas condições de trabalho aos
profissionais. “Melhores condições de
trabalho diminuem o erro, diminuem
a pressão, os doentes são melhor tratados e a responsabilidade sobre os médicos é melhor entendida”, concluiu.

Características do sector
privado

Guimarães, “é fundamental o registo do consentimento no processo clínico”, e pode mesmo “ter mais
valor em termos jurídicos do que o consentimento
isolado”.
O dirigente aproveitou a oportunidade para reflectir sobre a crescente litigiosidade entre médicos e
doentes, uma realidade que encontra explicação
numa Medicina “cada vez menos humanizada” e na
consequente “quebra de confiança” entre as partes.
Nesta relação de “conflito latente”, Miguel Guimarães defendeu a necessidade dos médicos fazerem
a sua própria prevenção, actuando de forma mais
eficaz nos erros evitáveis através da comunicação

Reflectindo as especificidades do sector privado em matéria de responsabilidade médica, Sofia Galego Dias
sublinhou as diferenças que existem
nesta matéria em relação ao sector
público. No caso dos hospitais do Estado, assinalou a jurista do Luz Saúde,
a responsabilidade solidária – ou seja,
repartida mutuamente entre a unidade de saúde e o médico – “está limitada aos casos de dolo ou culpa grave
deste último”. Pelo contrário, nas instituições privadas, às quais se aplica
o regime da responsabilidade civil, o
médico “poderá ser responsabilizado
solidariamente”, quer por incumprimento de uma obrigação (responsabilidade contratual), quer por facto
ilícito (responsabilidade extracontratual). O Hospital poderá ainda exercer o chamado ‘direito de regresso’,
que obriga “o médico a responder pela
indemnização a que o hospital foi
condenado”. Caso este direito seja accionado pela entidade empregadora, o profissional
deverá recorrer ao seu seguro de responsabilidade
civil que, além de obrigatório, deve ser exercido
de pleno direito, como lembrou Sofia Galego Dias:
“não tenham medo de assumir perante a vossa seguradora que praticaram um acto que desvia da
conduta correcta. O seguro existe para isso”. n
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Hospital de S. João da Madeira – Que Futuro?

Passagem de hospitais
públicos para as Misericórdias
divide opiniões
A passagem de hospitais públicos,

integrados na rede do Serviço Nacional de
Saúde, para o chamado sector social não
é consensual entre os especialistas. Em

debate promovido pelo PS de São João da

Madeira sobre o futuro do hospital local,

Miguel Guimarães considerou que o modelo
de concentração não está a funcionar e

não afastou a possibilidade de algumas

unidades serem geridas pelas Misericórdias
desde que não saiam do SNS. Os restantes

convidados seguiram na mesma linha: por

princípio não são favoráveis, mas admitem
ser possível.

Texto Nelson Soares › Fotografia Modo J

O

futuro do Hospital Distrital de São João
da Madeira esteve em reflexão, num debate promovido pela estrutura local do
Partido Socialista (PS) no dia 6 de Março e no qual
participou o presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), Miguel
Guimarães. No auditório do Museu da Chapelaria,

Luís Miguel Ferreira começou por enquadrar a unidade hospitalar – hoje integrada no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) – que, na
sua opinião, “continua a prestar um serviço muito
importante para a população” como comprovam as
25 mil consultas realizadas em 2014. No entanto, o
presidente da secção local do PS admite que a unidade “foi perdendo importância e serviços de forma
gradual” e que a actual integração com os concelhos
vizinhos “não está a servir a população, nem os interesses da região”.
Nos últimos anos, ganhou força a possibilidade do
Hospital passar a ser gerido pela Misericórdia do
município e terá já havido abordagens por parte do
Ministério da Saúde nesse sentido. Para Luís Miguel
Ferreira, essa é agora a grande questão a debater no
futuro próximo: “Falta saber se a Santa Casa tem
recursos humanos, financeiros e técnicos para o
fazer e se isso não será abrir portas à privatização
do hospital”. O certo, na opinião do dirigente, é que
o município dispõe de “uma capacidade instalada
que está subaproveitada” e carece de uma solução.

Fazer escolhas
Joaquim Couto, presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso – cujo hospital concelhio se encontra
em situação idêntica, apesar de ser a sede do Centro
Hospitalar do Médio Ave – e primeiro convidado
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forma aberta, sem lutas políticas”,
reforçou a enfermeira do Centro Hospitalar de Entre o Douro e
Vouga (CHEDV, lembrando que o
“financiamento é limitado” e como
tal “não podemos pensar num SNS
que oferece tudo a toda a gente”.
A dirigente considerou também
que os principais problemas do
sector público estão identificados
“em relatórios e estudos para todos os gostos”. O que falta, na sua
opinião, é “coragem política para
implementar as soluções”. “Ou nos
entendemos sobre esta matéria ou
perdemos todos”, concluiu.
Sobre a questão central do debate,
Lúcia Leite não se mostrou particularmente adepta da transição de
hospitais para as Misericórdias: “O
que o Estado está a dizer é que quer
ter menos esta parcela para pagar,
mas com isso pode estar a desmantelar a estrutura e a resposta
universal”. Finalmente, a representante da Ordem dos Enfermeiros
contestou a ideia da municipalização dos serviços de saúde, afirmando compreender que “serviços
de jardinagem sejam feitos pelas
Câmaras”, mas não a organização
da oferta de cuidados.

Manutenção no SNS

a intervir, considerou necessária uma inversão de
prioridades: “São os territórios que têm de definir
políticas e não o que tem acontecido, ou seja, as
políticas a definirem os territórios”. Para o autarca
socialista, é necessário dialogar com as populações
e encontrar respostas para os problemas, comuns,
nomeadamente a definição dos limites assistenciais do SNS. “Que tipo de valências deve prestar
o SNS? Se há questão que não deve ser partidarizada é esta”, acentuou o médico de formação, antigo
deputado e membro da Comissão Parlamentar de
Saúde. Sobre a passagem de hospitais para o sector
social, Joaquim Couto assumiu que “por princípio”
é contra, advertindo, no entanto, a necessidade de
“pensar em várias soluções” e de não excluir a colaboração com a economia social. “Está na matriz do
Partido Socialista”, reforçou.
Também Lúcia Leite, vice-presidente da Ordem
dos Enfermeiros, considerou que é necessário um
“acordo” sobre o “tipo de serviços que queremos
que o SNS assegure a todos”. “Todos temos de fazer escolhas e os portugueses têm de o fazer de

O presidente do CRNOM contestou a forma como o Ministério da
Saúde conduziu a gestão hospitalar
nos últimos anos, retirando autonomia às administrações e “tratando
todos os hospitais da mesma forma”. Para Miguel
Guimarães, além dos problemas com os serviços de
urgência, os agrupamentos hospitalares têm uma
marca comum: “Centra-se muita coisa no maior
hospital e os periféricos vão sendo esvaziados, com
grandes perdas para as populações”. Abordando
especificamente a questão do CHEDV, onde se integra o Hospital de São João da Madeira, o dirigente
lembrou que o funcionamento das urgências é o
problema mais grave e decorre, em primeiro lugar,
“da falta de resposta nos Cuidados de Saúde Primários” e, em segundo lugar, do “congestionamento
das unidades de internamento”. “Também aqui é
necessário uma reforma consistente”, acrescentou.
A transição do Hospital de São João da Madeira para
a Misericórdia, na opinião de Miguel Guimarães,
não é matéria de resposta simples. “Quando falamos
do sector social, falamos de um privado com componente público. Na minha perspectiva, se existir
acordo, ele tem de preservar uma coisa muito importante: a manutenção do hospital e das suas valências
na rede do SNS, o que me parece pouco viável”. n
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VI Jornadas de
Factores de Risco e
Orientações Clínicas
em CSP

As VI Jornadas de Factores de Risco e
Orientações Clínicas em Cuidados de
Saúde Primários (CSP) juntaram mais
de 300 jovens médicos no auditório da
Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP). Na sessão de abertura,
que contou com participação do presidente
do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães,
ouviram-se elogios à promoção deste
evento e à evolução pedagógica da
Medicina Geral e Familiar.

O

departamento de Medicina Geral e Familiar (MGF) da FMUP promoveu, uma vez
mais, as Jornadas de Factores de Risco e
Orientações Clínicas em CSP, evento que já vai na
sexta edição e que se afirma como uma das acções
de formação contínua mais relevantes na região
Norte para os internos e recém-especialistas.
Na sessão de abertura, que contou com mais de
300 participantes, a coordenadora das Jornadas,
Luciana Couto, lembrou a importância que este tipo
de iniciativas pode ter na “melhoria da qualidade
dos serviços prestados na área da Medicina Geral e
Familiar” e o contributo que pode prestar para promover ganhos de “eficiência” e “articulação” entre os
vários níveis de cuidados. “Espero que estas jornadas constituam um diálogo motivador para todos”,
acrescentou a coordenadora do departamento de
MGF da FMUP.

O presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRNOM) fez rasgados elogios à organização, a quem reconheceu o mérito
de “lutar pela valorização e dignidade de uma área
fundamental para o sistema de saúde, como são
os Cuidados de Saúde Primários”. Dirigindo-se de
forma particular aos muitos jovens médicos presentes, Miguel Guimarães deixou um apelo para que
“participem mais na vida da Ordem” e sejam mais
“interventivos”, por forma a fazerem valer os seus
direitos. “Em última análise, isso significa tratar
melhor os vossos doentes”, reforçou o dirigente.
“Faço votos para que os jovens médicos de família
cumpram bem o seu papel e se empenhem na melhoria generalizada da sua performance individual.
É o contributo que podemos e devemos dar, em respeito pela ética e pelo nosso código deontológico”,
concluiu Miguel Guimarães.
Presidente da Associação Portuguesa de Bioética e
professor catedrático da FMUP, Rui Nunes recordou a evolução pedagógica que, primeiro a Clínica
Geral, e depois a MGF, registaram dentro da faculdade. “Foram duas décadas de grande trabalho e
de grande empenho de todos. Com muito sentimento de partilha e seriedade, foi possível ultrapassar os obstáculos”, sublinhou o docente, deixando
um “parabéns” final aos responsáveis pelo departamento e uma felicitação
pela “capacidade de mobilização” que conseguem para
o evento.
Rui Cernadas manteve o registo histórico, invocando a
memória das primeiras jornadas de “actualização para
clínicos gerais”, realizadas
em 1985 e que constituíram
uma abordagem pioneira na
formação contínua para os
profissionais que estão na
base do Serviço Nacional de
Saúde. O vice-presidente da
ARS Norte valorizou a ligação desta estrutura administrativa à academia, dizendo
mesmo que “este é um dos
locais onde devemos estar sempre”. “É um sinal de
partilha e reconhecimento
que não é demais registar”,
sublinhou.
Estas VI Jornadas de Factores
de Risco e Orientações Clínicas em Cuidados de
Saúde Primários decorreram entre os dias 19 e 20
de Março, nas novas instalações da FMUP, constituindo uma oportunidade para os profissionais
debaterem diversos temas, como a importância do
diagnóstico precoce na patologia mental, a abordagem da diabetes mellitus em cuidados de saúde
primários, as novidades em hipocoagulação, a dislipidemia e doença renovascular ou a abordagem
multidisciplinar à patologia osteoarticular. n
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Workshop no Instituto
de Medicina Legal

Acesso aos registos
clínicos na posse das
unidades de saúde

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses (INMLCF), o Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRNOM) e a Comissão
de Acesso aos Documentos Administrativos
(CADA) associaram-se para a realização do I
Workshop sobre o Acesso aos Registos Clínicos para
investigação forense. A iniciativa contou com a
apresentação da proposta que o CRNOM defende
sobre esta matéria.
A Delegação do Norte
do INMLCF acolheu, no
passado dia 20 de Março,
uma iniciativa inédita
sobre uma das matérias
mais sensíveis na área
da investigação forense:
o acesso dos peritos aos
registos clínicos na posse das entidades administrativas do Ministério da Saúde. O director da delegação, Rui Guimarães, fez um enquadramento da
questão que resulta da impossibilidade formal dos
peritos médico-legais acederem à documentação do
doente, ainda que seja este o objecto da perícia.
Neste sentido, o CRNOM aproveitou a oportunidade para apresentar uma solução concreta que, de
acordo com as palavras de Miguel Guimarães, pode
vir a “compatibilizar a lei de acesso à informação
com o código deontológico”. Ou seja, disponibilizar
os dados necessários às perícias médico-legais sem
colocar em causa o dever de sigilo a que os médicos

estão obrigados pela sua deontologia profissional.
O Responsável pelo Acesso à Informação (RAI) da
Ordem dos Médicos, Frederico Carmo Reis, aprofundou a ideia, ressalvando que o acesso aos dados
clínicos de um doente não pode ser discricionário.
“O segredo médico é cada vez mais um segredo
partilhado. Mas esta partilha deve ser feita apenas
quando é necessária e não permitir aceder a 500
páginas do processo só porque sim”, contextualizou, lembrando que “o doente quer ter a garantia
de que os seus dados clínicos estão seguros”. Com
este princípio bem presente, o também dirigente da
Secção Regional do Norte assumiu que a proposta
da Ordem nesta matéria passa por construir um
processo de partilha de informação com os peritos forenses simultaneamente eficiente, diferido e
desmaterializado. “O que acontece na actualidade é
que a Plataforma de Dados da Saúde permite aceder
a tudo o que é registo e dados clínicos. O que achamos que devia acontecer é que, num caso em que a
Lei preveja o acesso, fosse criado um login temporário”, explicou o responsável.
De acordo com Frederico Carmo Reis, esta solução traria um conjunto de vantagens aos processos
de informação das perícias médico-legais. Por um
lado, “permitiria rastrear o acesso com relativa facilidade”, monitorizando todas as acções realizadas
por quem acedeu à informação. Em segundo lugar,
acrescentou, poder-se-ia “definir o conteúdo a que
se pode aceder”, impedindo dessa forma o acesso
indiscriminado a toda a informação disponível.
Em terceiro lugar, apontou o convidado, “o acesso
seria limitado à leitura e nunca à alteração dos dados”. Finalmente, “o login
deve ter um tempo limite,
por questões de segurança”,
sendo desmaterializado de
imediato.
Para que este tipo de medidas sejam correctamente
aplicadas, torna-se fundamental “educar o profissional médico”, corrigindo práticas relativamente comuns
como a partilha de palavras-passe ou a introdução
de notas confidenciais no
relatório clínico. Por outro
lado, reforçou Carmo Reis,
existem outros perigos decorrentes da própria “vulnerabilidade do sistema informático”, como as práticas de data mining, e “os custos de desenvolvimento
e de implementação” deste tipo de recurso, actualmente ainda inexistentes no nosso país.
A pró-actividade da Ordem dos Médicos foi elogiada neste workshop do INMLCF, nomeadamente
pelo Juiz Conselheiro e Presidente da CADA, António José Pimpão, que saudou a “atitude construtiva”
demonstrada pela associação sócio-profissional.
“Mostra que a Ordem está preocupada e que está
a ser feito um esforço para entrar no bom caminho
sobre estas questões”. n
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Estratégias de
medicina funcional
para atletas

A medicina deve adaptar-se
à individualidade de cada

atleta e o exercício físico deve
ser integrado no tratamento
do cancro. Duas teses

apresentadas nos primeiros

convívios científicos de 2015

da CMEP por Jaime Milheiro

e Eduardo Oliveira, e também
sustentadas por Sobrinho

Simões, que defendeu que o

“ser humano deve ser o centro
do processo” e que os hábitos
sociais são a chave para a
prevenção.

Textos Nelson Soares / Liliana Pinho › Fotografia Digireport

Convívios
Científicos da
CMEP, em parceria
com a SRNOM

Jaime Milheiro voltou a assumir a condução de um convívio científico, a 9
de Janeiro, para falar de Medicina Funcional para atletas ou, como o próprio
descreveu, da capacidade da Medicina
“criar um fato à medida” das características individuais de cada desportista.
Neste domínio, o director clínico da
Clínica Médica do Exercício do Porto
(CMEP) começou por definir o “jogo
de catabolismo e anabolismo” como
o território em que se movimenta a
medicina aplicada ao desporto de
competição.
O “excesso de estímulo” provocado
pelo treino, a alimentação ou a capacidade do sistema hormonal responder
satisfatoriamente às exigências de um
atleta podem determinar a
chegada a um estado “agressor e catabólico” que, levado
ao limite, atinge o estado de
fadiga crónica. É necessária, então, uma abordagem
transversal ao atleta: “É preciso olhar para o tronco da
árvore e evitar a tendência
actual da Medicina, que
passa por nos desviarmos
dele e sermos cada vez melhores numa única especialidade”. Para
Jaime Milheiro, é importante que o médico se foque nas “inúmeras partes da
árvore”, desde a predisposição genética,
às hormonas, aos neurotransmissores,
às mitocondriopatias, ao processo digestivo, entre múltiplos factores. “Temos de começar a olhar para o doente
como um caso. Por exemplo, na doença
cardiovascular, melhorar a funcionalidade, o stress oxidativo, a inflamação
cardiovascular”.
Outro aspecto fundamental da medicina funcional, segundo o fisiatra e
especialista em medicina desportiva, é
dedicar atenção ao intestino, o nosso
“segundo cérebro” e “primeira barreira
contra tudo o que é agressor”. Nesta
matéria, o palestrante falou do síndrome ‘Leaky Gut’ – um conjunto de
alterações do sistema imunitário como
reacção a germes, toxinas e outros
agressores – e do consumo excessivo de glúten, que
“aumenta a pré-morbilidade em todo o ser humano”
e não apenas nos doentes intolerantes.
“O que sabemos é que as doenças autoimunes estão em crescendo e constituem a terceira causa de
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morte nos Estados Unidos, depois da doença coronária e cancro”, acentuou Jaime Milheiro, falando
de 240 mil novos casos por ano e 8% de população
afectada. Esta realidade, acrescida de múltiplas implicações associadas à exposição ambiental, coloca
desafios à medicina funcional. “O exercício que
temos de fazer passa por identificar para cada indivíduo a combinação e dose dos micronutrientes
de forma a optimizar a estabilidade do genoma. O
nosso desafio é sermos individuais para o doente,
conseguindo perceber o que está em falta para melhorar e reparar”.

Cancro: Exercício pode
ser a “melhor forma
de dar resposta” não
farmacológica
“Exercício durante o tratamento ao cancro da
mama: que resultados?” foi o tema de mais um convívio científico da CMEP, acolhido pela SRNOM.
Desta vez contou com Eduardo Oliveira, responsável
pela área do exercício físico
no projeto Mama Help, um
centro de apoio a doentes
com cancro da mama.
Eduardo Oliveira tem como
objetivo “promover a qualidade de vida de mulheres
com cancro da mama”, com
uma combinação de exercício aeróbio e resistência.
E ao contrário do que se possa pensar, defende o
ex-atleta, “o exercício é seguro durante e após o tratamento” e gera visíveis “melhorias na qualidade de
vida, função física e combate da fadiga relacionada
com a doença”.
Com conhecimento de causa e uma tese em torno
deste tema, Eduardo Oliveira acredita que esta “é a
melhor forma de dar resposta” a alguns dos efeitos
secundários dos tratamentos e da doença em si. É o
caso da fadiga, por exemplo: praticando exercício,
as pacientes “sabem porque ficam cansadas” e podem “aprender a controlá-la”. “O repouso pode não
ser a melhor estratégia”, garante.
Para além disso, fazer exercício é “seguro durante
e após o tratamento” e pode ser a “melhor forma
não farmacológica” de “melhorar o transporte de
oxigénio”, e por isso reforçar a capacidade cardiorrespiratória, garante.
Assim, na opinião de Eduardo Oliveira, “o diagnóstico pode ser o momento ideal para mudar determinados comportamentos”, como o sedentarismo,
e “evitar um segundo cancro e até diminuir o risco
de mortalidade”.
O encontro, que decorreu a 6 de fevereiro, teve sala
cheia e contou ainda com a presença de Maria João
Monteiro, responsável pelo projeto Mama Help, e
José Soares. O professor da Faculdade de Desporto

da Universidade do Porto reconheceu o mérito do
trabalho de Eduardo Oliveira e a dificuldade que
existe em “passar a mensagem da importância do
exercício às pessoas: “As barreiras são muito grandes, as pessoas não acreditam... mas os resultados
falam por si”, reiterou.

Sobrinho Simões:
“Hoje temos muita
tecnologia e pouca
humanidade”
Sobrinho Simões foi o convidado especial do 44.º
convívio científico promovido pela CMEP. A 6 de
março, com o tema “A longevidade e o cancro”, reuniu dezenas de médicos, curiosos e cientistas no
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM.
O conhecido médico e cientista, que “dispensa
apresentações”, segundo Jaime Milheiro, relacionou
os dois conceitos de forma simples e eficaz, com
humor e curiosidades à mistura, como já tem habituado as suas plateias.
Para começar, a questão:
O que é o cancro? “O cancro é um ser vivo multicelular”, um “organismo
vivo”. Um “clone dos
nossos próprios tecidos,
muito eficiente em termos
de crescimento, capaz de
invadir os tecidos adjacentes (não respeita as
fronteiras)”, definiu.
O cancro firma-se passo a passo e “nutre-se através de nós”. É o “resultado de um crescimento e
uma invasão”, afirmou. Em “mais de 95% dos casos, tem causa ambiental”, “em alterações genéticas
provocadas pelo ambiente”. Os “disruptores endócrinos”, por exemplo, “são a maior causa ambiental
de cancro, a seguir ao tabaco”, partilhou o médico
e cientista.
E em que é que a longevidade está relacionada com
a doença? Com o aumento da esperança média de
vida, sofremos cada vez “mais exposição a fatores
de risco ambientais” e “à medida que envelhecemos,
perdemos a capacidade de reparar erros”.
Certo é também que “a epidemia do cancro diminuirá com a prevenção e o diagnóstico precoce mais
eficiente” e há igualmente que ter precauções no
que diz respeito a dois riscos consequentes da histeria: o sobrediagnóstico e o sobretratamento. “Hoje
temos muita tecnologia e pouca humanidade. O
ser humano deve ser sempre o centro do processo”,
alertou Sobrinho Simões. Há que “distinguir o principal do acessório”. n

Notícias

Uma
árvore em
nome da
prevenção
“Sensibilizar
a população
escolar para a
necessidade
do consumo
de alimentos
frescos”
O Rotary Club Porto-Foz,
em parceria com o Agrupamento de Escolas Garcia de

Orta, chamou a atenção da

comunidade escolar para
a necessidade da melhoria

O

Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRNOM) associou-se à iniciativa
‘Plantação de Pomar’ promovida pelo
Rotary Club Porto-Foz em parceria com
o Agrupamento de Escolas Garcia de
Orta (AEGO), no Porto. A campanha
consistiu na plantação de 27 árvores
de fruto, em terreno situado na escola-sede do agrupamento, com o intuito de
“sensibilizar a população escolar para a
necessidade do consumo de alimentos
frescos”, como sublinhou o presidente
do clube rotário, Pedro Sousa Lobo.
No dia 27 de Fevereiro, os convidados
para o lançamento da iniciativa, entre
os quais o presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, tiveram oportunidade
de pôr ‘mãos à obra’ e plantar algumas
das árvores disponibilizadas para o
efeito. Pedro Sousa Lobo agradeceu às
entidades que apoiaram o evento – a
Porto Seguro e A Sementeira – e mostrou intenção em dar continuidade a
esta parceria com o AEGO: “Espero que
esta plantação seja replicada noutros
espaços da escola e já temos a garantia
de que haverá um acompanhamento
desta temática por parte da direcção.
O Movimento Rotário só faz sentido
para causas que fazem parte das nossas
comunidades”.

Iniciativa a replicar

Rui Fonseca Silva, director do AEGO,
reconheceu a importância desta campanha para a comunidade escolar e
com a plantação de 27 áragradeceu ao Rotary ter “desafiado a
vores de fruto. O presidente
escola para áreas que não tinham sido
do CRNOM participou na
pensadas antes”. “A questão da educação para a saúde foi privilegiada noutros
iniciativa, que será repliprojectos, mas nunca nos ocorreu esta
cada noutras instituições.
possibilidade”, acentuou o responsável.
Principal mentora desta iniciativa, a
médica Helena Alves assumiu que este
tipo de campanha era um objectivo pessoal: “Já andávamos há muito tempo a
fazer este apelo e ainda bem que alguém
o ouviu”. O objectivo, assumiu a especialista em
Educação para a Saúde, será “replicar este tipo de
acções noutros espaços” e, para isso, tem já o apoio
do Distrito Rotário 1970 (relativo ao Norte do País).
“Vamos articular este projecto com outros clubes de
várias cidades e esperamos abranger cada vez mais
crianças numa luta contra as avitaminoses, que tem
sido descurada em Portugal”, concluiu. n

dos hábitos alimentares
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reunião nacional dos
médicos católicos

dê frutos, contribuindo para o diagnóstico do que mais perturba hoje a
relação médico-doente e dando pistas para o tratamento do que estiver
doente nessa relação”, conclui Carlos
Alberto da Rocha.

09 de Maio - SRNOM

“Médico-doente,
uma relação
secular”

A Associação dos Médicos
Católicos Portugueses

assinala o seu centenário com
a realização de uma Reunião
Nacional para debater a

relação secular entre médico
e doente. O evento terá lugar
na SRNOM, a 9 de Maio, e

junta personalidades como
João Lobo Antunes para o
debate.

Texto Nelson Soares

Carlos Alberto da Rocha

N

o dia 9 de Maio, a Associação dos Médicos Católicos
Portugueses (AMCP) realiza
um evento na SRNOM no âmbito das
comemorações do seu 100º aniversário. ‘Médico-Doente, uma relação
secular’ é o tema escolhido para esta Reunião Nacional, que irá juntar personalidades de diversos
quadrantes, como o professor João Lobo Antunes
ou o economista Pedro Arroja.
O presidente da AMCP, Carlos Alberto da Rocha,
justifica a escolha deste tema com o facto de se tratar da “pedra basilar do exercício da Medicina”,
que coloca, hoje em dia, diferentes desafios à classe
médica e à comunidade em geral. “Esta relação é
afectada por múltiplos factores, que hoje são bem
diferentes do que eram, por exemplo, há 100 anos
quando a nossa Associação foi constituída”, enfatiza o dirigente, acreditando que “vale a pena reflectir sobre essa relação, quer na sua perspectiva
histórica, quer na actualidade”, através da presença
de médicos, sacerdotes, economistas, filósofos ou
doentes. “Esperamos sinceramente que a reunião

Espiritualidade, Ética e
Voluntariado
A cumprir o seu centenário, a AMCP
continua a reunir muitos médicos
fiéis à sua mundividência cristã e,
nas palavras do seu presidente, “coerentes com a sua Fé”. Carlos Alberto
da Rocha olha para “Cristo Médico”
enquanto paradigma da actividade
clínica, na convicção de que “quanto
mais um médico se assemelhar a
Cristo, melhor médico será e melhor
será o seu relacionamento com a pessoa doente”.
Com este sentido presente, a Associação procura “contribuir para a formação espiritual cristã dos médicos”
e dar enfoque às questões éticas da
profissão, como é o caso do tema escolhido para a Reunião Nacional. “É
uma preocupação sempre presente
na nossa actividade: a reflexão sobre todas as questões que possam ter
implicações éticas ou deontológicas
no exercício da Medicina”, reforça o
seu presidente, lembrando as várias
posições públicas que a instituição
tem assumido sobre estas matérias
e que continuam a ser divulgadas
na revista Acção Médica, publicada
de forma ininterrupta desde 1937. A
AMCP dedica-se igualmente às acções de serviço médico voluntário, com destaque
para o apoio prestado durante todo o ano aos peregrinos do Santuário de Fátima. n
Programa
9h00 – Abertura do
Secretariado

10h00 – Oração inicial

10h15 – Abertura e
apresentação
“100 Anos de AMCP”

Carlos Alberto Martins da Rocha
10h30 - 11h45 – 1.ª (Re)

conciliação

«Tudo pelo doente»

14h30 – 2.ª Conferência
«Do Dr. Semana à Dra.
Internet»
João Lobo Antunes

15h20 - 17h30 – 2.ª (Re)

conciliação

«Conhecimentos e Valores.
Fé e a Doença»
– «Encontrar-se na Fé»
Luísa Viterbo

– Como médico

– «Encontrar-se na doença»

– Como economista

16h00 – Café

António Sarmento

Pedro Arroja

– Como voluntário

Cláudia Assis Teixeira

11h45 – Café

12h15 – 1.ª Conferência

«O que tem a dizer hoje
Cristo Médico ao Médico»

Pe. José Eduardo Lima
13h00 – Almoço

Isabel Morujão

«A Vida vale sempre a pena
ser vivida»

Bento Amaral

«(Des)Encontros da Fé e da
Doença»

Padre José Nuno Ferreira da Silva
18h00 – Missa

Cultura

Artes &
Ciências em
Diálogo
Artes & Ciências em

Diálogo é um evento anual
promovido pelo Núcleo do

Porto do Centro de Literaturas
e Culturas Lusófonas e

Europeias, que decorreu nos
dias 23 e 24 de Fevereiro no

auditório da Secção Regional
do Norte da Ordem dos

A

o longo de dois dias
de comunicações e
debates, o Congresso
Rui Nunes foram duas das
Artes e Ciências em Diálogo
presenças mediáticas desta
2015 voltou a fazer a síntese
entre as duas esferas do coiniciativa, numa grande
nhecimento, procurando reconferência sobre Cultura,
flectir o que as separa, mas
Arte e Ciência.
também o que nelas existe
de comum. Cerca de 50 convidados, de várias nacionalidades, abordaram as mais
diversas áreas temáticas, quer
numa perspectiva histórica,
quer em reflexões sobre a
actualidade.
No segundo dia de trabalho,
Rui Nunes e Carlos Fiolhais
protagonizaram uma das
principais sessões plenárias
do Congresso, com o primeiro a abordar a questão das
políticas culturais e o segundo a olhar a Luz como
objecto de Arte e de Ciência.
O psiquiatra Carlos Mota Cardoso, moderador da
mesa, apresentou o seu colega e presidente da Associação Portuguesa de Bioética como alguém com
“uma ideia muito concreta e própria sobre a cultura”, cujo desenvolvimento “deve emanar de outro
vector que é a educação”. Rui Nunes foi ao encontro
dessa premissa, sugerindo “a implementação de
uma nova política cultural” que seja “um factor dinamizador da mudança” e simultaneamente um
“factor de bem-estar e estímulo económico”. “Cultura, Educação, Identidade devem ser as palavras-chave de uma política ambiciosa e sustentável”,

Médicos. Carlos Fiolhais e
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acrescentou o professor catedrático da Faculdade de
Medicina da Universidade
do Porto, sugerindo a importância de conquistar públicos
diversificados e “audiências
tradicionalmente distanciadas” das actividades culturais.
Para Rui Nunes, deve caber
ao poder político assumir o
papel de “catalisador” ou
“enabler” dos agentes culturais, através de “um programa
integrado que seja realista e
passível de aplicação”. No entanto, o convidado defendeu
que a relevância de uma política cultural não se pode confundir com um “fenómeno
estático”, que coloca em causa
a sua sustentabilidade futura.
“Deve portanto fomentar-se o
empreendedorismo dos seus
agentes”, concluiu.

A beleza da
harmonia
Um dos mais conhecidos divulgadores científicos do país,
Carlos Fiolhais, iniciou a sua
palestra com uma afirmação:
“Ciência é Arte. São duas dimensões humanas que comunicam e podem comunicar
mais”. No Ano Internacional
da Luz, evento da UNESCO
para o qual é comissário, o
professor de Física da Universidade de Coimbra acrescentou que a luz é um dos
elementos que “permite fazer
pontes” entre as duas áreas do
conhecimento.
Fiolhais recordou diversos
factos históricos, desde a divinização do Sol à experimentação técnica que conduziu à
criação dos vitrais nas igrejas,
que comprovam tanto a dimensão artística da Luz como
a sua interpretação científica.
Fenómenos naturais ligados à Luz, como o arco-íris,
foram conquistando a curiosidade das populações
e sugerindo interpretações diversas, tanto nas artes
como nas letras – desde logo, no Génesis – e nos
cientistas, desde Descartes a Newton.

O convidado recordou
também a Luz como
“uma poderosa metáfora
para a razão”, que determina o acesso a um
determinado conhecimento, como quando há
100 anos Einstein “fez
luz sobre a gravidade”.
O mesmo Einstein que
dizia a Le Corbusier:
“O senhor está à procura de uma proporção
que torne o belo fácil e
o feio difícil”. Para Carlos Fiolhais, a dicotomia
da Arte e da Ciência é a
mesma que existe entre
a Verdade e a Beleza.
“Beleza é verdade, verdade é beleza. Isto tudo
é o que conhecemos na
Terra e tudo aquilo que
temos de saber”, acrescentou citando o poeta
John Keats.
A Ciência, na opinião
do professor de Física,
cumpre um papel determinante na procura da beleza. “A beleza da harmonia”, acrescentou, recordando as palavras de Henri Poincaré, que expressaram “como ninguém” esta ligação: “O cientista não
estuda a natureza porque é útil, estuda-a porque
tem prazer nisso. E tem prazer nisso porque ela é
bela. Se a natureza não fosse bela não valia a pena
conhecê-la”.
Uma das dinamizadoras do evento, Isabel Ponce
de Leão, encerrou os trabalhos do Congresso Artes
e Ciências em Diálogo com um agradecimento à
SRNOM, a todos os convidados presentes e fazendo
um balanço positivo da iniciativa. “Foram dois dias
profícuos, com uma grande riqueza nas comunicações que aqui tivemos. Como amantes da cultura
que somos vamos continuar a responder aos apelos
que aqui nos deixaram”. n
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Chopin e Nobre:
Os génios
que partilharam
mais do que a
tuberculose

Quando ela passa à minha porta,
Magra, lívida, quase morta,
E vai até à beira-mar,
Lábios brancos, olhos pisados:
Meu coração dobra a finados,
Meu coração põe-se a chorar.
Perpassa leve como a folha,
E, suspirando, às vezes olha
Para as gaivotas, para o Ar:
E, assim, as suas pupilas negras
Parecem duas toutinegras,
Tentando as asas para voar!
“pobre tísica”, excerto

Foram os dois vítimas da

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

“Um escreveu com letras, o outro
com notas musicais”. Mas foram os
tuberculose, mas as suas
dois poetas. Génios da sua época que,
vidas cruzaram-se em muito
apesar da distância geográfica e dos
mais do que isso. Apesar de
50 anos que os separam, têm mais
em comum do que se poderia pensar.
separados por mais de 50
Fala-se de António Nobre, poeta poranos, António Nobre e Chopin
tuguês, e Frédéric Chopin, conhepartilharam, por exemplo,
cido pianista e compositor polaco. O
primeiro nasceu no Porto, em 1867;
a genialidade. António
o segundo numa cidade polaca, em
Ramalho de Almeida fez a
1810.
António Ramalho de Almeida foi o
ponte.
responsável por construir a ponte
que une os dois, numa conferência
intitulada “A tuberculose de António
Nobre e Chopin: algumas curiosidades biográficas”,
que aconteceu a 27 de março no Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM, pelas 21h30.
A primeira semelhança começa no seio familiar:
ambos nascidos no seio de uma família convencional, cedo demonstraram o talento que detinham.
Chopin aprendeu a tocar piano com a mãe, Nobre
escreveu os primeiros poemas aos 15 anos.
A segunda – e mais óbvia – é a tuberculose, que a
ambos ensombrou a vida. A António Nobre os primeiros sintomas surgiram logo quando chegou da
Sorbonne, onde estudou Direito Internacional, e a
Chopin aos 25 anos, pouco depois de ter conhecido
o amor da sua vida, a jornalista George Sand.
A tuberculose de Nobre trouxe-lhe cinco anos de
“grande sofrimento e poucas hipóteses de cura”,
mesmo que a esperança se tenha mantido até ao
fim. Em “Pobre Tísica”, um verdadeiro compêndio

da doença, destila os sintomas e o sofrimento. Já
Chopin fá-lo no Prelúdio n.º 4, composição que
surge quando já não tem dúvidas acerca do seu
estado de saúde e que é, segundo Ramalho de Almeida, “uma das obras mais bonitas de sempre,
com uma beleza harmónica fantástica”.
As duas coadunam-se “perfeitamente” e Cidália
Fernandes, estudiosa de António Nobre e convidada de Ramalho de Almeida, prova-o. Ao dar voz
às palavras de Nobre ao som de Chopin, tudo faz
sentido.

Amor, ternura e despedida
O sentimento é outro dos pontos onde as obras dos
dois se cruzam. Com uma vida sentimental conturbada, a paixão é muitas vezes tema de composições
e poemas. E também o é a tristeza, que “acompanha
as obras do início ao fim”, destaca António Ramalho de Almeida. Depois, a ternura com as crianças.
Nobre com o sobrinho, que dá origem a poemas
como “O Sono do João”, e Chopin com o filho de
uma amiga de George Sand, que origina “Berceuse”.
Por fim, a gratidão fraterna. Como se não bastasse
de pontos em comum entre ambos, os dois tiveram
uma mulher na vida que nunca lhes faltou: a irmã.
Para Nobre, a irmã foi uma verdadeira mãe; já no
caso de Chopin, esta esteve consigo até aos últimos
minutos.
António Nobre, de quem “ainda há muito para dizer
mesmo quando achamos que já tudo foi dito”, veio
a morrer em março de 1900. Já Chopin morreu em
Paris, a 1849, mas mantém-se vivo até hoje: “A sua
música vive dentro de nós”, ressalvou António Ramalho de Almeida. n
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Livro de 
Luís Lenso,
pseudónimo de 
Nelson Rodrigues

‘Primeiro Canto’

belo e
enigmático

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

No dia 17 de Janeiro, Luís Lenso – pseudónimo do
dirigente da Ordem dos Médicos Nelson Rodrigues
– apresentou o ‘Primeiro Canto’ na SRNOM, a
obra poética em que se estreia na edição literária.
Miguel Cadilhe apresentou a obra e desvendou um
autor enigmático, apreciador da beleza feminina e
descarado, no melhor sentido do termo.

P

residente do Distrito Médico de Viana do Castelo, Nelson Rodrigues
deu a conhecer uma outra faceta
da sua personalidade: o ‘Eu poético’, o recurso ao pseudónimo
literário Luís Lenso e o ‘Primeiro
Canto’, título da obra publicada
pela Chiado Editores, que o autor
lançou na Sala Braga da SRNOM.
Muitos amigos e familiares, incluindo a sua mãe –
“Dona Clarinha”, que inclusivamente recitou um
dos poemas – tiveram oportunidade de descobrir a
vocação poética do médico minhoto, descrito como
homem “de forte carácter” e “frontalidade” pelo dirigente do Conselho Regional do Norte da OM,
Amílcar Ribeiro.
A partir do “tronco comum” existente nos Arcos
de Valdevez – terra natal de Nelson Rodrigues e

refúgio do economista – o amigo Miguel Cadilhe
conheceu um homem de “rara sensibilidade” que
lhe inspirava a memória do também poeta e médico arcuense, António Ribeiro. “Cruzam-se em
algumas temáticas e poemas”, reconheceu o antigo
ministro, ”particularmente no desígnio que
deve seguir Portugal”, identificou, remetendo
já para um dos capítulos da obra – o V Império – inspirado na obra de Pessoa.
Cadilhe, convidado a apresentar este ‘Primeiro Canto’, falou dos “desenhos límpidos”
com que Nelson Rodrigues ilustrou a sua
própria obra e fixou-se na capa de “um traço
só”, que reporta a “uma parte bela da mulher”, mas cujo sentido “vai além da imagem
e leitura imediata”. Já da poesia de Luís Lenso
[anagrama de Nelson], o conhecido académico e economista considerou tratar-se de
uma obra “doce e aberta”, também capaz de
ser “dura, cerrada” em que se “lê, relê e não
se entra” e onde o aspecto formal faz lembrar
“um autor dadaísta”, pela capacidade de estabelecer rupturas. Miguel Cadilhe sublinhou
três “patamares” fundamentais nos textos
de Lenso: o primeiro, “quando interpela as
pessoas, Deus, as ideias ou ninguém” e onde
se “põe a lançar alguns enigmas” ou a “citar
paradoxos”; o segundo, quando o autor “pega
nas mulheres” e vê-se que “é dado a escrever
sobre o tema e aprecia”, como no poema em
que refere as ‘musas de conquista e Vénus de
lampejo’; finalmente, um terceiro patamar
em que o poeta “mostra a sua natureza” e se
“descara”. “Um poeta não é para fazer escolhas ou decidir, daí que às vezes seja de dupla ou tripla personalidade. É neste patamar
que Luís Lenso se interroga e nos interroga”,
acrescentou.
Ressalvando a ambiguidade própria da interpretação poética, Miguel Cadilhe imagina os
autores a “usufruírem das diversas leituras
que fazem da sua poesia” e, por outro lado,
“a confundir e espicaçar a imaginação do leitor”. Neste ponto, o convidado reconheceu
que Lenso “está de parabéns” pelo facto de
dar ao leitor “alguns poemas enigmáticos”,
“outros de múltipla interpretação” e “outros
de unívoca leitura”, mas todos com “matéria
para pensar ou até para achar graça”.

Revelar e esconder
Emocionado, particularmente depois de
ser surpreendido com um número musical
protagonizado pelas filhas Carolina e Inês, Nelson
Rodrigues achou “curioso” o facto de a maior parte
das interpretações dos leitores irem “ao encontro do
espírito com que foi escrito”. O poeta agora revelado fez vários agradecimentos a muitos dos presentes e dedicou-lhes a concretização deste ‘Primeiro
Canto’. “A poesia, depois de a fazer, já não é minha.
É de quem a lê”, sugeriu, acrescentando que “o objectivo do artista é revelar a arte e esconder-se”. n

Cultura

Celeste Malpique

«Na Floresta do Alheamento:
Diálogo improvável com Fernando Pessoa»

Conversa com o
“extraordinário
mentiroso”
Celeste Malpique regressou
à obra de Pessoa para um
novo trabalho onde procurou
dialogar mais com o poeta
do que traçar-lhe um perfil
psicológico. «Na Floresta
do Alheamento: Diálogo
improvável com Fernando
Pessoa» foi apresentado na
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos e teve como
convidados Jaime Milheiro e
Bernardo Pinto de Almeida.

O

à reflexão sobre o grande poeta do modernismo,
numa altura em que, confessou, “os estudos literários são porventura os menos interessantes” neste
campo. “Não que não haja bons estudos, é apenas
porque Pessoa faz convergir saberes que são aparentemente extrínsecos ao campo literário”, explicou o convidado, também ele poeta e professor de
História de Arte, acrescentando que a obra pessoana resiste através da confrontação com “sucessivas
modalidades”.
Olhando também numa perspectiva analítica sobre Pessoa, Bernardo Pinto de Almeida mostrou-se
certo da “tendência para a despersonalização” do poeta e lembrou
que foi o próprio Pessoa a procurar
na astrologia e na psicanálise uma
resposta para as suas inquietações.
Nesse sentido, o convidado questionou se “seria justo fazer a recondução [de Fernando Pessoa] à normalidade” e, uma vez dominado o
seu inconsciente, “o que é que ele
iria fazer?”.

Pessoa agradece

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport
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primeiro fragmento do
Livro do Desassossego foi
o ponto de partida para a
mais recente abordagem de Celeste
Malpique à obra de Fernando Pessoa. Publicada pela Chiado Editores e apresentada
na SRNOM no dia 14 de Fevereiro, a obra é, na
perspectiva da autora, um “complemento” às reflexões de livros anteriores, nos quais olhava para a
obra numa perspectiva psicanalítica. “Neste livro
procuro agarrar a obra de Fernando Pessoa nos dois
discursos do Livro do Desassossego, o poético e o
diarístico, num espaço potencial de fantasia em que
existe uma relação analítica com o poeta”, descreveu a autora.
Perante uma centena de convidados que marcaram
presença no lançamento da obra, Bernardo Pinto
de Almeida considerou que este novo trabalho de
Celeste Malpique “acrescenta novas dimensões”

Jaime Milheiro considerou “pertinentes” as dúvidas colocadas pelo
colega de mesa, mas apressou-se
a desmenti-las. Para o psiquiatra,
Pessoa “melhoraria imenso” se tivesse feito psicanálise e “em vez de
morrer aos 47 anos intoxicado por
uma aguardente rasca” teria “escrito
muito mais e em nada ficava afectada a sua capacidade de reproduzir
o pensamento humano”. O convidado disse mesmo que “não há nenhum risco de despersonalização
em Pessoa”, achando que se trata
de um “extraordinário mentiroso”
e um “neurótico depressivo”. Para
concluir o seu raciocínio, Jaime
Milheiro considerou que a criação
artística representa um comportamento “reparador” para o sujeito
e não qualquer tendência para a
despersonalização.
Assumindo uma “relação especial”
com Fernando Pessoa, o médico psiquiatra considerou a nova obra da colega de profissão e especialidade um “acrescento notável a tudo quanto
se escreveu até hoje” sobre o poeta, “justamente
porque se procura inserir a obra no interior da pessoa”. À “enormíssima inquietação” que Fernando
Pessoa tentava resolver, Celeste Malpique responde
com excertos do Livro do Desassossego, insere-os
na personalidade do poeta e nos seus heterónimos
e trava diálogos “maternais” e de “simpatia”. “Não
sei o que Fernando Pessoa respondeu, mas ele agradece. Provavelmente não melhorou nada com isso,
mas acho que a Celeste deve continuar”, sugeriu
Jaime Milheiro no final. n
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Tavares Fortuna
apresentou Versos
Diversos – Com
Ilustrações

as cordas partidas do meu violino orgânico,
após o B.I. me ter dado o pontapé de saída
das funções públicas, decidi deixar-me vaguear em escritos em prosa e verso e deleitar
a minha alma perante o elo da Natureza”,
descreveu de forma quase poética. Versos
Diversos – Com Ilustrações, porém, não é
um livro de poesia, como fez questão de
acautelar o autor: “Não classifico os meus
textos como poemas, para não ferir a sensibilidade de alguns poetas”. Prefere, como
Aureliano da Fonseca, usar o termo “versagens” para descrever as “mensagens rimadas
e metrificadas”.

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

“…após o B.I. me ter dado o
pontapé de saída das funções
públicas, decidi deixar-me
vaguear em escritos em prosa
e verso e deleitar a minha alma
perante o elo da Natureza”

«Versos Diversos – Com Ilustrações» é o
título do mais recente livro do conhecido
ginecologista José Tavares Fortuna. Já
retirado do serviço público, o autor assume
que o tempo livre lhe permitiu “vaguear”
de novo pela escrita e escrever “versagens”
cuja receita reverte para a Liga dos Amigos do
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho,
a unidade onde exerceu.

Livro cinzento
colorido

O

mundo de afectos de José Tavares Fortuna reuniu-se a 4 de Março, no auditório
da SRNOM, para conhecer a última obra
literária do médico ginecologista: «Versos Diversos
– Com Ilustrações». Uma edição de autor, porque
sempre teve “consciência do comprimento da pena
artística” como recordou o próprio, cuja receita reverteu a favor da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar Gaia/Espinho (LACHGE).
Sempre num registo bem-humorado, Tavares Fortuna explicou que o estímulo para a realização deste
novo livro partiu da aposentação. “Já idoso e com

A escolha da capa não foi inocente. “Apresentei o livro com frontispício cinzento
de forma propositada, tal como foi o meu
trajecto até agora”, assumiu, reconhecendo
todavia tê-lo fechado com uma contracapa onde predominam “as cores ridentes
e quentes do afecto familiar”, o “principal
farol” da sua vida. “Não digam que não tenho uma sentimental veia poética”, ironizou
este não-poeta a que chamam de “conservador”, mas que diz não ser um “medievo”,
como bem atestou um dos convidados para
a apresentação do livro, o Professor Carvalho Homem, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. “Continuarei assim até
o violino orgânico estourar”, admitiu José
Tavares Fortuna.
No final, o médico aposentado dirigiu-se à
presidente da LACHGE, lembrando o seu
percurso no Hospital de Gaia. “Ao local
onde acabei as minhas funções, onde fui tão
bem tratado, onde fiz amigos e também sofri
algumas rasteiras, ofereço o escasso produto
desta sessão”, vincou o autor, reconhecendo
que “bem gostaria de oferecer coisa melhor
que uma simples edição de um livreco…”.
“Faço votos para que a Liga consiga ajudar
o Hospital de Gaia a dar um salto no panorama da
saúde do Norte”, concluiu.
A enfermeira Fátima Gonçalves, que juntamente
com o psiquiatra Jaime Milheiro completou o painel
de apresentação da obra, agradeceu a gentileza de
José Tavares Fortuna, considerando o médico um
“exemplo”, “um homem com sentido estético invulgar e com uma cultura de proximidade que é rara”.
“A edição deste livro vai ajudar certamente muitos
doentes que vêem diariamente os seus parcos recursos serem consumidos”, assinalou a presidente
da Liga. n
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António Roma Torres
e “O Rei da Áustria”
num “Novo Céu”
A 5 de março, o Centro
da SRNOM acolheu o

lançamento de “O Rei da
Áustria” e “Novo Céu”,

as duas novas obras de
António Roma Torres.

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

de Cultura e Congressos

técnica, mas a nível humano, é impecável. Uma
pessoa polifacetada, muito culto, muito sabedor”,
continuou.
Aos leitores, deixa uma dica: começar pelo segundo
ato, “invertendo todos os princípios e regras”. “Esta
não é uma obra uniforme e este é certamente o
momento mais empolgante da história”, compõe.
Porém, também o terceiro ato vale a pena: é um
“belíssimo manual de exercícios de técnicas de psicodrama”, elogiou.
António Roma Torres não cora, mas sente: “Fico
contente por ver aqui tanta gente, se soubesse tinha
começado a escrever mais cedo”, brincou. Patrícia
Rocha fazia parte da plateia, já tinha lido “Novo
Céu” mas a curiosidade para saber mais sobre o
livro e a personagem de Luciano levou-a a estar presente. Já João Barreto, ex-professor de Roma Torres
e depois colega no Centro Hospitalar de São João,
também não podia faltar. Pela “enorme simpatia
pessoal” e pela “admiração” que lhe tem: “Admiro a
cultura dele, que é muito variada. Do cinema à psiquiatria e aparentemente até no teatro, que
para mim foi uma novidade”, admite.
O lançamento de “O Rei da Áustria” e “Novo
Céu” aconteceu às 21h30 do dia 5 de março,
no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM. Agora, Roma Torres tem já outra peça
a ser cozinhada: Cícero e César são as personagens de uma teia que promete revolucionar o teatro.

SINOPSE

Rei da Áustria”
e “Novo Céu”
são as duas novas obras com assinatura
de António Roma Torres.
Paulo Bento, editor e amigo,
descreve o escritor como
sendo um homem “sobretudo do cinema”, mas o
grande impulsionador do
psicodrama em Portugal.
Convidado a apresentar
“Novo Céu”, falou da personagem que dá vida à história – Luciano Pereira da
Silva. Foi o tio bisavô do
autor, um “caminhense de
gema”, “astrónomo e um
homem da ciência”, quem inspirou a ficção que
compõe esta peça.
Já José Adriano Fernandes, médico psiquiatra, foi
a figura encarregue da tarefa de apresentar “Rei da
Áustria”. “O meu apreço por ele vai além da profissão”, afirmou Adriano. “Não é só um homem de

“O Rei da Áustria” aborda o berço do Psicodrama, desde o dia 1 de abril de 1921, em
Viena, quando J. L. Moreno dirige o primeiro
psicodrama público num teatro, no ambiente
de grande crise social e económica após a
Grande Guerra de 1914-18, até à inauguração da clínica psiquiátrica Beacon House,
com um teatro oferecido pela sufragista e
milionária Gertrud Franchot Tone, mãe de
um conhecido ator de teatro e cinema”.
Já “Novo Céu” coloca em cena dois pioneiros
dos estudos sobre a gesta náutica dos portugueses, Jaime Cortesão e Luciano Pereira
da Silva, em diálogo imaginado em dois momentos: nas vésperas da entrada de Portugal
na Grande Guerra e na vigência de um dos
últimos governos da República, com participação do grupo da Seara Nova, projetado
em dois outros momentos da época medieval
em que Nuno Álvares Pereira e o Infante D.
Henrique se encontram precisamente quinhentos anos antes.
NO PALCO
“Novo Céu” já se estreou em palco, no final do ano passado,
com encenação de Ana Perfeito e interpretação de Ricardo
Simões e Tiago Fernandes, no âmbito da celebração do 150.º
aniversário do nascimento de Luciano Pereira da Silva. “Um
grande desafio”, conta a equipa, com “um texto que é mais
para ser dito do que para ser decorado”. n
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“O Fotógrafo
e a Rapariga” de
mário cláudio

«Uma pequena mas
sublime pérola»

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

“O Fotógrafo e a Rapariga” é
o terceiro livro da trilogia de
Mário Cláudio. Apresentado
a 5 de março na Sala Braga da
SRNOM, é mais uma prova do
“grande talento artístico” do
escritor português.

A

5 de março, a Sala Braga lotou para receber
a apresentação do livro “O Fotógrafo e a Rapariga”, a mais recente obra do escritor Mário Cláudio. A história de amor de Lewis Carrol (o
autor de “Alice no País das Maravilhas”), enquanto
fotógrafo amador, e da pequena Alice é mais uma
prova do “grande talento artístico” do escritor português, afirmou Martinho Soares. Mário Cláudio é
um “talentoso criador de símbolos literários”, reforçou o professor, convidado a apresentar a obra.
E não se conteve: “Diz a sabedoria popular que os
homens não se medem aos palmos. Pois a literatura
também não se mede às páginas”, começou. E este
livro é pequeno, mas dos mais originais, belos e
inteligentes que li”. “Uma pequena mas sublime
pérola”, sublinhou.
Em “O Fotógrafo e a Rapariga” os protagonistas
são o britânico Charles Dodgson, que se celebrizou
com o pseudónimo Lewis Carroll, e Alice Lidell,
a rapariga que o inspirou, posando provocadoramente para os seus retratos e alimentando as suas
fantasias. Uma razão para elogiar o “cuidado” e a
“sensibilidade” com que o autor tratou este assunto
– o da pedofilia, ainda que Carroll nunca tenha ido
além da intenção –, sempre tão melindroso.

Este livro “serve para fazer ver e pensar naquilo
que a sociedade tenta recalcar sob o manto da vergonha”, afirmou Martinho Soares. E só isso já é
“suficiente para ser uma obra notável na literatura
lusófona”.

“Uma obra notável na literatura
lusófona”
Mário Cláudio não conseguiu esconder o contentamento na apresentação do número três da sua trilogia. “É muito bom ter aqui tantos amigos”, afirmou.
Agradeceu ainda a “presença vigilante e exigente
mas também acalentadora”
do seu editor e a garantia,
com Martinho Soares ali
presente, de conseguir chegar às gerações mais novas.
E na plateia tinha não só
jovens como amigos de
longa data. Margarida Gomes conhece-o desde os 15
anos. “Fui sempre acompanhando o trabalho dele.
Fomos estudar juntos para
Coimbra e ficamos amigos
toda a vida”, conta. Segue-o
para todo o lado mas “nem
imaginava que [esta obra] fosse tão interessante”,
admite.
Fascina-a, em Mário Cláudio, a “maneira muito poética de escrever e a linguagem profunda”.
Já Miguel Mota, que nutre consideração “pela obra
e pela pessoa”, também não podia deixar de estar
presente. “Tenho a felicidade de ser amigo, para
além de admirador, e esta trilogia sobre as relações
pessoais é muito importante para a sociedade moderna”, afirma.
Com “O Fotógrafo e a Rapariga”, Mário Cláudio
encerra precisamente uma trilogia dedicada às relações entre pessoas de idades muito diferentes, iniciada em 2008, com “Boa Noite, Senhor Soares” –
que recria o microcosmo do Livro do Desassossego,
trazendo para a cena um aprendiz que trabalha no
mesmo escritório de Bernardo Soares – e continuada em 2014 com “Retrato de Rapaz” – fascinante
relato da vida atribulada de um discípulo no estúdio do grande Leonardo da Vinci.
O autor:
Mário Cláudio nasceu no Porto. Ficcionista, poeta, dramaturgo e ensaísta, é formado em Direito pela Universidade de
Coimbra, diplomado com o Curso de Bibliotecário-Arquivista
da Faculdade de Letras da mesma Universidade e “Master of
Arts” em Biblioteconomia e Ciências Documentais pela Universidade de Londres. É autor de uma vasta e multifacetada
obra que abarca a ficção, a crónica, a poesia, a dramaturgia
e o ensaio e se encontra traduzida em várias línguas. Foi galardoado com o Grande Prémio da Associação Portuguesa
de Escritores, o Prémio PEN Clube, o Prémio Eça de Queiroz,
o Prémio Vergílio Ferreira, o Prémio Fernando Namora e o
Prémio Pessoa, entre outros. n
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Palco da Loucura:
Livro de Adrián
Gramary

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport
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“o meio
termo exato
entre o ‘psi’ e
o literário”
“Palco da Loucura” é a nova
obra de Adrián Gramary,
reputado psiquiatra
espanhol que escolheu o
Porto como primeira casa.
Um livro em torno da teia de
relações entre a criatividade
e a loucura, apresentado a 18
de março na SRNOM.

J

oão Marques Teixeira e Adrián
Gramary conheceram-se há 12
anos, numa manhã fria de Primavera. No primeiro contacto, Marques Teixeira reconheceu em Gramary uma “figura imponente”, de
“feições duras mas trato delicado”.
Descreveria-o, na altura, como “sóbrio e rigoroso”, mas rapidamente se aperceberia da
sensibilidade “escondida por detrás daquele olhar
austero”, “especializado na compreensão do ser humano”, recorda. Pouco mais de uma década depois,
Marques Teixeira partilha o momento na sala Braga
da SRNOM, a 18 de março.
É o dia da apresentação de “Palco da Loucura”, a
primeira obra assinada por Gramary que Marques
Teixeira aceitou apresentar: “A obra de arte, depois
de feita, deixa de pertencer ao autor e passa a pertencer ao espectador. Hoje, explico como é que eu

me apropriei da obra dele, a mensagem que encontrei naquilo que ele escreveu”, afirmou.
Ao colega psiquiatra, Marques Teixeira elogiou o
“saber psíquico”, transmitido na sua nova obra, que
“nos ajuda a entender melhor o ser humano” num
“mundo complexo” e que nos deixa “a impressão da
existência de algo pungente na vida”.
“Palco da Loucura” é “um olhar sobre algumas das
mentes mais criativas da humanidade e sobre a
forma como a genialidade tem a respetiva dose de
loucura. São histórias de vida ao jeito de psico-biografias” de nomes como Picasso, Marilyn Monroe,
Hitler, Ernest Hemingway ou ainda Egas Moniz.
Resultou da reunião de vários artigos de Gramary, escritos para a revista “Saúde Mental”, dirigida por Marques Teixeira, e sacia-nos
a curiosidade sobre a mente de tantos
ídolos e figuras incontornáveis da nossa
contemporaneidade.

“É um livro fascinante”
Manuel Andrade, editor responsável pela
publicação, também não quis ficar indiferente ao momento, até porque “os livros
são sempre um episódio marcante, mas
este tê-lo-á sido mais”, acredita. “Trabalhei com alguns escritores portugueses
referenciados e sempre tive alguma dificuldade em definir o que é um escritor.
Mas alguns, pelo amor e pela genuinidade do gosto, da escrita e da leitura, não
deixam dúvidas”.
É o caso, admitiu: “É um livro fascinante, o meio termo exato entre o ‘psi’ e
o literário. É difícil, para um verdadeiro
leitor, parar de o ler”. Ao autor, também
não poupou elogios: “Gramary é de um
humildade extrema, de um saber muito
grande”.
“Segundo Roma Torres, o apresentado
não devia falar, porque o livro fala por
si, mas sinto necessidade de me explicar”, começou Adrián, embargado pelos
elogios.
“Quis trazer alguma luz e compreensão
às interrogações do homem contemporâneo”, afirmou. Explorando a relação
entre a criatividade e a loucura, Adrián
Gramary tenta ainda fazer com que a sua
obra “nos leve a interrogar sobre aspetos da nossa própria vida”. Porque afinal,
sem descurar o rigor, este é um livro dirigido, acima
de tudo, ao público em geral.
O autor:

Adrián Gramary é licenciado em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, mas fez o
Internato Complementar de Psiquiatria no Hospital Magalhães Lemos, no Porto. Liderou em 2010 a criação do primeiro
centro de dia para doentes de Alzheimer da cidade do Porto.
Trabalhou durante vários anos como perito psiquiatra forense e participou como investigador em diversos ensaios
clínicos. Desde 2010 ocupa o cargo de diretor clínico do Centro
Hospitalar Conde de Ferreira, no Porto. n
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Texto Inês Ferreira

As “Ondas”
de Jorge Mira
Coelho

Médico e artista, Jorge Mira
Coelho lançou um livro
que reúne os principais
desenhos e esculturas que
produziu ao longo da vida, e
que estiveram expostos em
2011 na SRNOM.

Ondas” é o título do
novo livro da autoria de
Jorge Mira Coelho. Se
por um lado é novidade a chegada às
bancas, o conteúdo nem tanto, dado
que se trata de uma recolha das principais obras artísticas deste nome incontornável da Psiquiatria e Pedopsquiatria portuguesas, cujo coração
sempre esteve dividido entre a arte e
a medicina.
Desenhos, esculturas e até poesia,
formas tradicionais de arte unidas
por um fio condutor: o estilo original e pessoal de
Mira Coelho, onde a simplicidade impera.
Começamos por navegar em desenhos de um só
traço ondulante, complementados com “derivações
poéticas” escritas pelas filhas, onde predomina o
preto e o branco.
Ondas de sentimento, de maternidade, de protecção, serenata, apelo, esperança, amor, trabalho ou
bailado, formas que no fundo “simbolizam a vida”.

Entramos nas “Memórias de África”, que
reportam ao período em que o autor foi
mobilizado para o exército, em Moçambique, e os desenhos ganham maior complexidade, com uma exploração das técnicas de sombreado e até da cor, no último
desenho.
Nesta altura Mira Coelho encontra na escultura a “forma privilegiada de expressar os sentimentos contraditórios que esta
vivência lhe proporcionou e o seu olhar
sobre as terras africanas que tanto o fascinaram”. Assim, neste capítulo surgem peças esculpidas em matérias primas nobres,
como o pau-rosa, sândalo, calcário, gesso
e mármore.
Saímos de África com a imagem de uma
“onda de piedade” e mergulhamos na poesia, com “Escrevo [e não sei escrever]”, um
trabalho de 1954 que neste momento final
da obra favorece a introspecção.
De acordo com as filhas de Jorge Mira
Coelho, que assinam o prefácio, a ideia
de organizar este livro reporta a Janeiro
de 2011, altura em que por comemoração
dos 75 anos de idade e 50 anos de carreira
do autor, se realizou uma exposição de
arte na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, onde foi “justamente
homenageado”.
“Não há palavras que consigam exprimir o
nosso afecto e orgulho por toda uma vida
plena de criatividade e humanidade que
despertou em nós a semente inspiradora
e nos ajudou a crescer por dentro”. “Seguiu sempre o percurso da dignidade, da
liberdade de ser e de pensar, vivendo com
arte e sentindo a arte, com a originalidade
virtuosa do poeta e do génio”, escreveram
as filhas – Alda, Mané, Sónia e Marina.
Editado pela Chiado Editora, este livro será distribuído e vendido em Portugal, no Brasil, Angola e
Cabo Verde.
BIOGRAFIA
Jorge Mira Coelho licenciou-se em Medicina pela Universidade de Coimbra
em 1959. Enquanto esteve na academia conimbricense fundou com outros
colegas o “Círculo de Artes Plásticas” e
chegou até a leccionar História de Arte
e a expor trabalhos. Especializou-se pela
Ordem dos Médicos em Psiquiatria e
Pedopsiquiatria, tendo sido um dos pioneiros no desenvolvimento da especialidade. Publicou vários trabalhos de relevo
e editou outros dois livros: “Psicoterapia e Interimagem” e
“Temas de Pedopsiquiatria”, que assina em co-autoria com
a filha, Alda Mira Coelho. Enquanto esteve em Moçambique
colaborou com desenhos e textos nos jornais Diário de Moçambique e Moçambique Ilustrado. Regressado a Portugal foi
absorvido pela actividade médica mas continuou a participar
em várias exposições, chegando a vencer vários prémios nas
áreas da escultura e do desenho. n
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A 9 de janeiro, a cor,
o detalhe e o talento
tomaram conta do Centro
de Cultura e Congressos da
SRNOM. Joana Macedo e
Maria Olímpia, a mostrar
pela primeira vez a arte que
as preenche, assinaram as
exposições pioneiras do
espaço em 2015.

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

Exposições de 
Olímpia Medeiros
e Joana Macedo

Detalhe,
paixão, cor e
textura nas
primeiras
exposições do
ano
Uma paixão
minuciosa
Desde sempre uma apaixonada pelos trabalhos
manuais, Olímpia descobriu a pasta de papel há
dois anos. “Vi uma boneca em pasta de papel e
achei que conseguia fazer
uma do género”, contou. E
conseguiu: uma elegante,
cor-de-rosa, adornada de
corações e em pose de bailarina. Desde então, nunca
mais parou de moldar.
Formada em Engenharia
Civil pela Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, Maria
Olímpia Medeiros Paulo dá
agora vida a bonecas únicas que primam pela originalidade, pela cor e por
um surpreendente cuidado
com o pormenor.
Nazarenas, varinas, noivas
e anjos polvilham a coleção de Olímpia, que conheceu a luz do dia, pela
primeira vez, no Centro de Cultura e Congressos da
SRNOM, a 9 de janeiro. Mas esta, provavelmente,
será só a primeira de muitas: “Tenho ideias para
fazer muitas bonecas, ainda”, admitiu.
O processo leva o seu tempo e pode ser surpreendente até para a artista: “Quando começo uma
boneca, nunca sei como ela termina”, conta. No
entanto, a atenção ao detalhe e o rigor – principalmente na criação de bonecas temáticas, como “a
madeirense” – estão sempre presentes. “Há muita
minúcia”, garantiu.
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Quando começou a explorar a pasta de papel, impulsionada pela curiosidade, Olímpia nunca pensou que o assunto se tornasse sério. Talvez por isso,
o seu trabalho, até o expor na SRNOM, só fosse conhecido pelo círculo familiar mais próximo. “Para
mim isto foi tudo uma novidade crescente”, contou.

Uma biografia com
“cor e textura”
Mas Olímpia Medeiros não foi a única estreante da
noite. Joana Macedo, médica de família, dedica-se
às artes plásticas desde 1999, mas só este ano fez a
sua primeira exposição individual.
“Comecei a pintar aos 12 anos. Tinha um tio que
pintava e ganhei o gosto com ele. Pintei até aos 18 e
depois interrompi, quando fui colocada em Lisboa e
ia a casa muito esporadicamente e os fins de semana
eram passados a estudar”, lembra.
No ano comum, de volta a casa, outras paixões já
se tinham dissipado, mas não a pintura. “Foi das

primeiras coisas que fiz.
Em janeiro comecei logo a
pintar e é o resultado destes últimos três anos, desde
o meu retorno, que trouxe
aqui”, explica.
De 9 a 23 de janeiro, acompanhadas das originais bonecas de Olímpia, 28 obras
a óleo compuseram “A Textura e a Cor” de Joana
Macedo, feita de obras espatuladas, mais maduras,
e duas a pincel, a relembrar os primeiros tempos.
Nos quadros, a artista espelhou a própria biografia:
as paisagens naturais de Viseu, onde passou a infância; o mar revolto de Esposende, a cidade que a
acolheu durante a especialização; os dias de estudo
intenso e a irmã, sua “cuidadora desde sempre” e a
inspiração para seguir Medicina.
A inauguração das duas exposições aconteceu às
21h de 9 de janeiro e ambas se mantiveram no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM até 23 de
janeiro. n
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fotografias de mais de duas décadas de viagens pelos cinco continentes, numa “partilha de momentos
e sensações” e de resposta a “um fascínio constante
por este mundo em que vivemos”.

Uma paixão de longa data
“O gosto pela fotografia nasceu quando éramos miúdas”, começa Helena. Mas só o começaram a partilhar já na faculdade, quando se conheceram. “O
meu avô fotografava muito”, lembra Margarida. “Ele
tinha a ideia de que uma pessoa que tivesse uma
máquina fotográfica começava a ter a capacidade de
olhar para as coisas de maneira diferente”.
Ambas Engenheiras Químicas, até hoje a fotografia
era só um hobbie, uma forma de “colecionar memórias”, uma paixão. Exposições, nem pensar... “até
ao dia”, brincam. “A ideia de expor foi-nos incutida,
nunca tivemos muito essa ideia”, conta Margarida.
Um dia, “um familiar que é médico e viu os nossos álbuns disse-nos logo: ‘Vocês vão expor na Ordem!’ e lá aceitámos o repto”.
Pior: “Agora, ficámos com o
bichinho”, diz Helena, e “já
temos mais dois projetos em
curso, com outras temáticas
e outras coleções de fotos.
Vão acontecer em breve”,
garante.
AS FOTÓGRAFAS

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

Fotografias
de Viagem
“Um fascínio constante por
este mundo em que vivemos”
Helena Pereira e Margarida Cardoso Silva são

exploradoras por natureza e fotógrafas por

paixão. Da junção, resultou a exposição “Fotografias de Viagem” que, de 13 a 27 de março,

levou o mundo ao Centro de Cultura e Congressos da SRNOM.

C

omeça na Argentina, em janeiro de 2010,
recua até Nova Iorque, em 2005, e prossegue para a Bélgica, em 2013. Pelo meio,
são muitos mais os sítios, as gentes e as paisagens
que as lentes de Helena e Margarida captaram e
que, em março de 2015, originaram “Fotografias
em Viagem”.
A exposição, patente no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM de 13 a 27 de março, reuniu

Helena Pereira é professora universitária e investigadora, com
uma intensa curiosidade por
conhecer mundo e pelo que as
viagens proporcionam. Percorreu
os quatro cantos da Europa, viveu
nos EUA, atravessou o Saara duas
vezes, andou pela América do Sul
e Central, trabalhou na Ásia, conheceu a Austrália. A fotografia
foi sempre uma companheira nos
percursos de lazer e nas missões
profissionais. Além das grandes
paisagens, gosta de fotografar as
pessoas e as plantas.
Margarida Cardoso da Silva
é viajante e fotógrafa apaixonada. Gosta de captar imagens
de beleza ou oportunidade, que
fixam no tempo luz, realidade e
emoções. Investigadora na área
do ambiente, desenvolveu projetos científicos em várias partes
do mundo, de Portugal à China,
da Índia às Américas, nos quais
a fotografia foi também um instrumento importante. As suas
imagens têm sido utilizadas na
ilustração de obras científicas e de
divulgação.

Juntas, são co-autoras de um blog
de viagens [http://viajantesemgaia.blogspot.pt/] onde as experiências e as histórias das andanças
pelo mundo são registadas em
texto e imagem. n
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as expectativas”. Acabou por “correr de uma forma
muito mais agradável do que o previsto”, afirmou.

Novo Coro da SRNOM

“Vale a pena continuar”

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

estreia em
Concerto de Reis

A 7 de janeiro, o habitual
Concerto de Reis trouxe uma
novidade: este ano, foi o recente
Coro da SRNOM quem ficou
encarregue da atuação, na sua
primeira apresentação pública.

C

omeçou com um cântico tradicional inglês,
“God Rest You Merry, Gentlemen”, tocou
clássicos como “Have Yourself a Merry Little Christmas, prosseguiu com canções populares
como o “Natal de Elvas”, lembrou Zeca Afonso com
“Verdes são os campos” e surpreendou com o cântico africano “Siyahamba” ou “Adventi Ének” de
Zoltani Kodaly.
Percorreu “vários estilos”, “várias épocas” e fugiu às
tradicionais músicas da época. Terminou, por fim,
com Strauss e uma plateia deliciada. Falamos do
Concerto de Reis, este ano a cargo do recentemente
constituído Coro da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, e que, a 7 de janeiro, lotou o
auditório do Centro de Cultura e Congressos.
Formado por “cantores que gostam da música como
celebração da vida” – e não necessariamente todos
com formação musical –, tem a direção a cargo de
Luísa Vilarinho, que também participa como soprano. Responsável pelo repertório “diversificado”
da noite, a maestrina, que diz gostar de “primar pela
diferença”, reconheceu que este concerto “excedeu

Afinal, 7 de janeiro foi não só o dia do Concerto de
Reis mas a primeira apresentação pública do grupo.
Joana Monteiro Goulart, contralto, não escondia o
nervosismo antes do espetáculo – nem o contentamento depois. Desde sempre ligada à música, diz
que a experiência “tem sido muito recompensadora”
e que o concerto de estreia “foi a prova de que vale a
pena continuar a investir nisto”. Conta que sempre
teve “uma ligação à Música”, “ao longo da vida”, mas
que a Medicina a foi afastando dos “palcos”. Tudo
mudou quando ouviu
falar no Coro da SRNOM: “Achei que seria
uma excelente oportunidade para voltar às
raízes e encontrar uma
nova oportunidade de
conhecer pessoas com
um interesse em comum”, esclareceu.
Mas não foi fácil: “Nós
não nos conhecíamos...
éramos um grupo de
pessoas que apareciam
aos ensaios e começaram a tentar criar algo
novo, de raiz”, lembra
Joana, e os horários
complicados da vida de
médico também criaram um “desafio” na
hora de “conciliar toda
a gente” para ensaiar.
Luísa, que “se não estivesse refor m ada,
A maestrina: Luísa
não teria tempo para
Vilarinho é natural do
tudo”, teve muitas vePorto. Desde sempre se
zes de ensaiar memlembra de ser uma apaibros individualmente
xonada pela música mas
iniciou os estudos musie, enquanto grupo,
cais de canto e piano aos
esta dificuldade “exigiu
onze anos de idade, no
mais de todos”. No fim,
Conservatório de Música
porém, Joana não tem
do Porto. É licenciada em
dúvidas: “A resposta foi
Medicina pela Faculdade
muito positiva e fez o
de Medicina da Universacrifício valer a pena”.
sidade do Porto. Integra,
desde 1995, o grupo de
Depois do concerto de
cantores solistas “Medici
estreia, Luísa assegura
Ensemble” e também
que o próximo passo é
aposta na carreira a solo,
“começar com um retendo já atuado com depertório novo e diverzenas de pianistas.
sificado, o quanto antes” e até abraçar novos
projetos. Entretanto, o Coro vai também continuar
a demanda por vozes masculinas, extremamente
escassas no grupo – e que não deixa o número de
elementos crescer, para não agravar a diferença. n
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Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

F

Isabel Calado
apresentou disco
na SRNOM

O cravo
e o mestre
Couperin
A médica e cravista Isabel Calado voltou à
SRNOM para apresentar o seu álbum de homenagem a F. Couperin, um dos mais reputados compositores de cravo da história. À
margem da apresentação, a intérprete falou
da sua empatia com este instrumento clássico e da forma como tem articulado a carreira médica com a música.

rançois Couperin,
compositor e intérprete francês do século XVIII, foi a motivação de
Isabel Calado para a edição
do seu mais recente disco,
cuja apresentação decorreu na SRNOM no passado
dia 22 de Março. “Para uma
pessoa que toca cravo, Couperin é um compositor de
referência e incontornável”,
explicou a cravista e médica
portuense, lembrando que o
autor parisiense deixou “um
considerável legado” como
organista ao serviço da Igreja
e professor ao serviço da
Corte. “Os seus quatro livros
de peças de cravo e um outro
de carácter didáctico reúnem
cerca de 250 peças elegantes,
cuidadosa e habilmente escritas para se adequarem na
perfeição ao instrumento”,
explica a intérprete, a propósito deste lançamento de F.
Couperin - Second Livre de
Pièces de Clavecin: Huitième
et Douzième Ordres.
Isabel Calado reconhece que
o cravo “é um instrumento
pouco conhecido do público”, mas não vê nisso um
aspecto inteiramente negativo. “Nos meus concertos tenho encontrado pessoas que
desconheciam o cravo e o
seu repertório por completo.
No fim, além de me dizerem
que gostaram do concerto,
pedem-me para lhes mostrar
o instrumento, tiram curiosidades e fazem as mais diversas perguntas”, conta a
também professora de música, acrescentando que
os vários séculos de história do cravo não impedem
que hoje seja uma novidade e “quase um objecto
exótico”.
Apesar desta tradicionalidade que se cola ao cravo,
Isabel Calado confessa uma ligação “natural” ao instrumento, fundada na “empatia física” e na “natureza simultaneamente artística, cerebral e delicada
do repertório”. Quanto à coexistência da música
e da Medicina como profissão, a autora identifica
semelhanças em termos de exigência, mas confessa
não ter grandes respostas quando a questão se coloca. “Recentemente estive no Japão, para dar uma
masterclass de cravo e música de câmara, e fizeram-me exactamente a mesma pergunta. A resposta
mantém-se: ainda não descobri como consigo conciliar as suas actividades”. n
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Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

“Movimento
Ajuda” leva arte
solidária à SRNOM

O MOVIMENTO

“O “Movimento Ajuda” é um
grupo de portuenses amigos
que se uniram para ajudar famílias carenciadas com filhos
menores, que não conseguem colmatar as suas necessidades básicas”, “ajudando-as a encontrar um
novo rumo e o equilíbrio económico do orçamento
familiar”. Existe há cerca de dois anos e continua
a “recrutar” pessoas para a equipa. Para ajudar,
pode recorrer ao NIB desta entidade: 0007 0000
00152603408 23.

A 22 de fevereiro,
a solidariedade
apoderou-se do
palco do Centro
de Cultura e
Congressos da
SRNOM. Um
evento em prol
das famílias do
“Movimento Ajuda”
que conseguiu um
“balanço muito
positivo”.

M

atilde tem 13 anos e
sofre de Síndrome de
Digeorge. Com a mobilidade cada vez mais reduzida,
a urgência de um sofá específico, adequado à sua condição,
era cada vez maior. Mas o orçamento limitado impediu a família de Matilde de lhe assegurar
esta necessidade.
Em prol desta causa, a 22 de fevereiro, artistas de todos os géneros e idades subiram ao palco
do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM para entreter
médicos, familiares e público em
geral, em troca de donativos em
forma de bilhete.
Diana Santos e Ricardo Amaral,
professores da Escola de Dança
Gémeos Moreira, foram os primeiros a inaugurar a pista. Com
coreografias sensuais e uma ligação a transbordar paixão latina,
conseguiram ainda homenagear
a nostalgia do fado português,
com uma dança dedicada à
“Gente da Minha Terra”.
Seguiram-se os alunos e professores da Escola Profissional e
Artística de Vale do Ave, entre
violinos e clarinetes, e por fim
o grupo de Interação Social da
Escola de Música de Santa Cecília. Este último pôs a plateia
a mexer, entre mãos na cabeça
e mãos na cintura, com uma boa disposição contagiante. Uma atividade para “descomprimir” que
funcionou melhor do que um intervalo e fez da
plateia o ator principal.
Mas o serão não terminou sem o ballet do Estúdio
de Dança Margarida Valle, que mereceu ovação de
pé. No global, um “espetáculo maravilhoso”, como
o descreveu a organização, “feito com alma, generosidade e de forma genuína”.
Um evento onde se riu, dançou e a emoção esteve à
flor da pele. Tudo por uma boa causa, já superada:
“Conseguimos angariar o suficiente para comprar o
sofá adaptado para a Matilde e ainda sobrou algum
dinheiro para as restantes famílias que apoiamos”,
informou a organização, nas redes sociais. n
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II Workshop
de Fotografia
no Terreno

‘Faltava o Douro
Internacional’
Para completar a viagem iniciada
no primeiro workshop, a Comissão
de Actividades Culturais e de
Lazer da SRNOM promoveu,
no dia 7 de Março, a segunda
iniciativa deste género, desta
vez na região internacional do
Rio Douro. Eugénia Silva, uma
das participantes, confessa-se
emocionada com a experiência.

D

epois do Douro
Vinhateiro na
primeira edição,
os participantes no 2.º
Workshop de Fotografia
no Terreno dirigiram-se a
uma cota superior do rio
para captar a beleza natural da região do Douro
Internacional.
A viagem, organizada por
José Ramada, da Comissão de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM, percorreu diversas
localidades da raia, como
a freguesia de Escalhão, no concelho de Figueira de
Castelo Rodrigo – conhecida pela sua ponte romana
e pela antiga estação ferroviária de Barca D’Alva

– ou o Vale da Ribeira do Mosteiro, em Freixo de
Espada de Cinta. Vila Real, Torre de Moncorvo,
Vila Flor e Foz Côa foram os restantes concelhos
que integraram este períplo fotográfico, no qual foi
possível registar os principais monumentos e paisagens da região, assim como os fenómenos naturais
como as amendoeiras
em flor.
Repetente nesta iniciativa da SRNOM,
Eugénia Silva considerou os dois primeiros workshops
uma “oportunidade
de desfrutar da impressionante beleza
do Douro, em duas
estações do ano diferentes”. “Foi-nos
possível registar o
dinamismo natural
da região, e o resultado da intervenção
humana”, acrescentou a participante,
confessando que “a
paisagem do Douro
Internacional a tocou
de forma especial”.
Eugénia viu nestas
duas primeiras iniciativas uma “enriquecedora troca de
experiências”, que
espera ver continuada no futuro próximo como resposta
à necessidade de
melhorar o resultado
da sua própria fotografia. “Nada melhor
do que aprender fazendo, acompanhados por um fotógrafo
profissional como
é o senhor José Maria Barroso, sempre
atento e disponível a
dar o seu contributo
para esta aprendizagem permanente”,
sublinha.
Entusiasta do convívio que se gera à volta da fotografia, Eugénia Silva
confessa o “privilégio” que é registar em imagens as
histórias, as pessoas e os lugares com que se cruzou.
“Ainda hoje me emociono ao rever algumas delas”,
relata a participante, que espera através da fotografia “manter a ilusão” de que pode “perpetuar os
momentos mágicos” que passa com os seus netos. n
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5.º CICLO
2015
Capítulo quinto
com cartaz imperdível
Mário Santos, Luís Figueiredo, Alexandre
Frazão ou Mário Franco. Nomes
incontornáveis da cena Jazz nacional e que
vão estar no 5.º Ciclo Jazz na Ordem, com
início já a 24 de Abril. O promotor do evento,
Rui Rodrigues, assegura que se trata de
uma oportunidade feliz para os médicos
associados da SRNOM poderem desfrutar do
que melhor se faz a este nível no país.

Texto Nelson Soares

N

ascido em 2011, o ‘Jazz na Ordem’ assumiu-se como uma das principais referências do calendário cultural da SRNOM.
Pelo auditório do Centro de Cultura e Congressos
passou “um grande número de intérpretes, desde
alunos em formação, através da parceria com a Escola de Jazz do Porto, até músicos de renome nacional”, recorda o promotor e dirigente da SRNOM, Rui
Rodrigues, sublinhando ainda os tributos aos “vultos do Jazz internacional”, como Miles Davis, Thelonious Monk ou John Coltrane, as parcerias com o
Centro de Estudos de Jazz da Universidade de Aveiro
e as presenças de ícones da divulgação deste estilo
musical, como Bernardo Moreira e José Duarte.
Para a quinta edição, que agora se inicia, o evento
sofre uma alteração de fundo com o fim dos tributos e o início do Jazz com “nome próprio”. “Em
cada edição, tem havido um esforço para inovar e
melhorar o evento. Nesse sentido, empenhámo-nos
em assegurar para 2015 a participação de alguns

dos melhores músicos nacionais”, sublinha Rui Rodrigues, considerando o ciclo deste ano um evento
comparável aos melhores cartazes nacionais. “É,
sem dúvida, uma grande oportunidade para a população médica, que vai poder apreciar o melhor
Jazz que se faz em Portugal, de forma descontraída
e gratuita”.
O programa tem início a 24 de Abril com um concerto em formato ‘prelúdio’, de uma orquestra formada por alunos do Curso de Música, variante de
Jazz, da Escola Superior de Música e das Artes do
Espectáculo. A 15 de Maio é a vez de Mariana Vergueiro, uma promissora voz do Jazz nacional, subir
ao palco da SRNOM para interpretar temas originais incluídos no seu álbum de estreia. ‘Lado B’ é
a proposta seguinte, a 29 de Maio, com o pianista
Luís Figueiredo acompanhado por alguns dos mais
notáveis instrumentistas portugueses, como o contrabaixista Mário Franco e o baterista Alexandre
Frazão. O programa encerra a 12 de Junho com o
Bloco A4, um quarteto de um dos mais reputados
músicos de Jazz nacionais, o saxofonista Mário Santos. n
PROGRAMA
24 Abril Big Band [ESMAE]  Orquestra constituída por alunos
do Curso de Jazz na ESMAE (Escola Superior de Música e das
Artes do Espectáculo). Ao longo destes 10 anos de existência
tem interpretado diferentes repertórios de alguns dos mais importantes compositores para este tipo de formação: Thad Jones,
Sammy Nestico, Carla Bley, Maria Schneider e Kenny Wheeler,
entre outros. A orquestra apresentou-se em Portugal em diversos concertos tendo sido dirigida por Maria Schneider, Jason
Lindner, Alan Farber, Orrin Evans, George Colligan, Pedro Guedes,
Carlos Azevedo, Laurent Filipe, Paulo Perfeito e Abe Rábade, entre outros. Na SRNOM  a orquestra apresenta-se sob direcção do
compositor e pianista Telmo Marques.
15 Maio Mariana Vergueiro Quinteto Mariana Vergueiro
apresenta o trabalho que dá origem ao seu primeiro registo discográfico, gravado em Novembro de 2014. Os temas escritos e
letrados integralmente pela cantora revelam o seu reflexo mais
nítido, com base formal assente no jazz pela sua formação académica, mas com a forte influência de outros universos como
os da música alternativa e indie. A viagem é partilhada com
quatro dos músicos que mais admira – Bruno Macedo (guitarra),
Hugo Raro (piano), Nuno Campos (contrabaixo) e Nuno Oliveira
(bateria) – que dão forma a este projeto assente no trabalho em
equipa e na cumplicidade musical e pessoal.
29 Maio Luís Figueiredo Em “Lado B”, Luís Figueiredo, ao
piano, surge acompanhado por um quarteto/quinteto constituído por nomes relevantes na cena nacional. No contrabaixo está
Mário Franco, músico conhecido pela sua abordagem lírica ao
instrumento, que aqui desempenha um papel central. Do baterista Alexandre Frazão sobressai uma vez mais a sua espantosa
capacidade de se adaptar a diversos contextos e de veicular acertadamente diferentes matizes rítmicas. João Moreira (trompete,
fliscorne), Ricardo Toscano (saxofone alto) e Sofia Vitória (voz)
são os outros músicos da formação.
12 Junho Mário Santos [Bloco A4] Surge em 2009 e pretende interpretar e dar a conhecer temas originais do bloco de
notas de Mário Santos. O quarteto tradicional de jazz, com a guitarra como instrumento harmónico, procura uma sonoridade
própria e inovadora. O grande objectivo continua a ser o de criar
momentos em que os músicos possuam toda a liberdade de se
expressar sobre os temas que interpretam. É constituído por
Mário Santos (saxofones), José Miguel Moreira (guitarras), António Augusto Aguiar (contrabaixo) e Marcos Cavaleiro (bateria).
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3 discos 3 livros

As escolhas de Sebastião Feyo de Azevedo
Reitor da Universidade do Porto

Reitor da Universidade do Porto desde
junho de 2014, Sebastião Feyo Azevedo é
engenheiro químico de formação. Entre
2004 e 2010 foi vice-presidente nacional
da Ordem dos Engenheiros, período em
que assumiu, igualmente, as funções de
presidente do Conselho de Admissão e
Qualificação da Ordem.
Nascido a 1 de junho de 1951, no Porto,
doutorou-se em 1982 pela Universidade
de País de Gales e tem uma carreira aca-

démica e de investigação reconhecida
internacionalmente. Professor catedrático da FEUP desde 1998, destacou-se
também por ter sido coordenador nacional do Processo de Bolonha.

1822
Laurentino Gomes

Os Maias
Eça de Queiroz

Portugal Hoje, o Medo de Existir
José Gil

Depois de “1808”, que
contou a história da fuga
da família real portuguesa
para o Rio de Janeiro, Laurentino Gomes voltou a
ter sucesso com “1822”,
que aborda o regresso da
corte de D. João VI a Lisboa. O mesmo é dizer:
“Como um homem sábio, uma princesa triste
e um escocês louco por dinheiro ajudaram
D. Pedro a criar o Brasil – um país que tinha
tudo para não dar certo”.
Trata-se de um documento histórico sobre a
independência do Brasil, um testemunho que
ajuda a entender os problemas coloniais dos
portugueses. Como explica o autor: “A independência do Brasil resultou de uma notável
combinação de sorte, acaso, improvisação,
e também da sabedoria de algumas lideranças, incumbidas de conduzir os destinos do
país naquele momento de grandes sonhos e
perigos”.
Laurentino Gomes pesquisou o tema durante
três anos e escreveu 22 capítulos de uma
forma envolvente, valendo-se de documentos
históricos e relatos biográficos. Com uma linguagem acessível, capítulos curtos e uma narrativa dinâmica, este livro conta-nos histórias
que não aprendemos nas nossas aulas…

Vale sempre a pena ler
ou reler um clássico da
literatura portuguesa,
que retrata um país que
não foi capaz de alcançar
a modernidade no Século XIX. E o certo é que
as páginas escritas por
Eça de Queiroz há mais
de 100 anos nos remetem para alguns aspetos
da atualidade, que se parecem estender por
vários séculos.
Nesta obra publicada em 1888, Eça de Queiroz faz uma crítica à situação decadente de
Portugal a nível político e cultural, colocando
em causa a burguesia lisboeta oitocentista.
Esta obra intemporal vale também pela linguagem e pela fina ironia com que o autor
define as personagens e apresenta as situações, onde não falta o fatalismo e a análise
social, com os valores das pessoas de alta sociedade a servirem de fachada para múltiplas
peripécias.

Publicado em 2004, este
livro está ainda muito
atual. José Gil diz que o
país se arrisca a desaparecer, pois está num ponto
de inação, de impotência
em criar o futuro, sendo
cada vez maior o peso da
União Europeia nas nossas decisões. Diz o autor que a nossa soberania política se reduz a um simulacro simbólico. As forças reais que mandam e decidem
estão fora do nosso controlo.
Trata-se de um ensaio muito interessante sobre a sociedade atual, constituindo um sinal
de alerta para o despertar das consciências.
Fala-se dos traumas causados pelo regime
de Salazar como uma das prováveis causas
do medo de existir dos portugueses, além de
outras características típicas de uma sociedade de consumo, fruto da globalização e do
excesso de mediatização televisiva.
José Gil nasceu em Moçambique, em 1939.
Depois de ter estado em França (onde se doutorou em Filosofia) acabou por se estabelecer em Portugal. Escreveu 15 livros em francês, a que se seguiu “Portugal Hoje, o Medo
de Existir”. Nesse mesmo ano de 2004 foi
considerado um dos 25 grandes pensadores
contemporâneos.

Texto Rui Martins

3 LIVROS · 3 discos
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Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

-The Beatles

O grande clássico de
1967, o álbum histórico no progresso
da música, como
lhe chamou a revista
“Time”, ou a elevação
do pop ao nível da
arte, na perspetiva
da “New Statesman”. Já a “Rolling Stone” não
teve dúvidas em colocar este disco no primeiro lugar da lista dos 500 melhores de sempre, com a justificação que “é uma aventura
inultrapassável em conceito, som, composição, arte de capa e tecnologia de estúdio pelo
maior grupo de sempre de rock & rol”.
Para além da famosa música que dá o nome
ao oitavo disco da banda de Liverpool, Sgt.
Pepper´s Lonely Hearts Club Band conta
ainda com temas famosos como “A Day in the
Life”, “Lucy in the in the Sky with Diamonds”
ou “With a Little Help from my Friends”.
Falar de Beatles é falar da história da música e este trabalho, em particular, deu origem a uma autêntica revolução cultural, no
tempo da paz e amor, em oposição à guerra
do Vietname. O álbum entrou no espírito psicadélico, no auge da criatividade da banda de
Liverpool. Por isso é quase obrigatório para
um colecionador, até porque as inovações introduzidas deram origem a muitos estudos,
publicados em livros.

Éternelle
Edith Piaf

Estranha Forma de Vida. O melhor de…
Amália Rodrigues

“Éternelle” é uma
compilação de alguns dos maiores
êxitos de Edith
P iaf, num total
de 40, que inclui
“Non, je ne Regrette R ien”, de
1960, canção de uma vida. Com uma voz
fantástica, a cantora francesa interpreta um
tema ainda atual.
O disco conta ainda com outros clássicos, como “La vie em rose” ou “Hymne à
l´amour”, por exemplo.
Edith Piaf, conhecida como a “voz da
França”, faleceu em 1963, com 47 anos.
Com uma vida cheia de obstáculos demonstrou uma grande força vital e criativa.
Amou, sofreu, lutou, sobreviveu. Hoje o seu
túmulo, em Paris, é um dos mais visitados
por turistas de todo o mundo.

Esta coleção de êxitos monopolizou as
tabelas de vendas em
1985, numa década
de redescoberta desta
figura emblemática da
cultura portuguesa.
Um dos temas mais
famosos, “Barco Negro”, até tem uma história
curiosa. Oriundo de uma canção brasileira dos
anos 30, de Piratini e Caco Velho, chamava-se
originalmente “Mãe Preta”. Chegou a Portugal
por volta de 1950 pela voz da fadista Maria
da Conceição. Logo se tornou num grande sucesso. As pessoas cantarolavam “Mãe preta,
mãe preta, enquanto a chibata batia no seu
amor, mãe preta embalava o filho branco do
sinhô..”. Salazar proibiu a música.
A melodia, no entanto, perdurou. Tinha ficado no ouvido. David Mourão-Ferreira tomou
a iniciativa de elaborar um texto totalmente
diferente, chamado “Barco Negro”, sobre um
pescador que foi para o mar e não voltou mas
a mulher recusa-se a acreditar que morreu.
Tornou-se num dos maiores êxitos de Amália.
Foi tão grande que a letra original acabou por
cair no esquecimento. Até no Brasil, onde é
conhecido como sendo um fado original de…
Amália.
Mas há muitos mais temas de grande sucesso
nesta compilação, indispensáveis na coleção de
um bom amante de música portuguesa. n
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Procede à primeira alteração à Lei n.º 12/2009, de 26 de
março, que estabelece o regime jurídico da qualidade e
segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição
e aplicação de tecidos e células de origem humana,
transpondo a Diretiva n.º 2012/39/UE, da Comissão,
de 26 de novembro de 2012, que altera a Diretiva n.º
2006/17/CE no que se refere a certos requisitos técnicos para a análise de tecidos e células de origem humana.

■■PORTARIA n.º 8/2015 do Ministério da Saúde

Define as unidades funcionais onde se desenvolvem
as experiências-piloto para a implementação da
atividade do enfermeiro de família no Serviço Nacional de Saúde.

Diário da República n.º 7/2015, Série I de 2015-01-12

Diário da República n.º 5/2015, Série I de 2015-01-08

■■LEI n.º 2/2015 da Assembleia da República

Primeira alteração à Lei n.º 36/2013, de 12 de junho, que
aprova o regime de garantia de qualidade e segurança
dos órgãos de origem humana destinados a transplantação no corpo humano, de forma a assegurar a
proteção da saúde humana, transpondo a Diretiva de
Execução n.º 2012/25/UE, da Comissão, de 9 de outubro, que estabelece procedimentos de informação para
o intercâmbio.

Diário da República n.º 5/2015, Série I de 2015-01-08

■■DESPACHO n.º 222/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Subdelega no Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde do Norte, I.P., a competência para
a prática de todos os atos a realizar no âmbito do
procedimento relativo ao Programa de Rastreio do
Cancro da Mama na área da influência da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.

Diário da República n.º 5/2015, Série II de 2015-01-08

■■DESPACHO n.º 223/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece disposições no âmbito da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.),
referentes aos Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA) que determinam as condições de fornecimento de cateteres.

Diário da República n.º 5/2015, Série II de 2015-01-08

■■AVISO n.º 201/2015 do Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde
Torna público o Código de Conduta Ética da Direção-Geral da Saúde.

Diário da República n.º 5/2015, Série II de 2015-01-08

■■DESPACHO n.º 235-A/2015 do Ministério da Saúde

- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Define as áreas de intervenção prioritária em que
devem ser reconhecidos Centros de Referência em
2015.

Diário da República n.º 5/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-01-08

■■DESPACHO n.º 279/2015 da Presidência do Conse-

lho de Ministros e Ministério da Saúde - Gabinetes
dos Secretários de Estado para a Modernização Administrativa e da Saúde
Determina que os estabelecimentos e serviços do
Serviço Nacional de Saúde e a Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E. P. E., devem criar as condições para proceder ao registo, a pedido dos utentes,
para obtenção da Chave Móvel Digital.

Diário da República n.º 7/2015, Série II de 2015-01-12

■■DESPACHO n.º 282/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado e
das Finanças e do Ministro da Saúde
Fixa, para efeitos de ingresso em 2015 no internato
médico, o número de vagas para frequência do ano
comum.

Diário da República n.º 7/2015, Série II de 2015-01-12

■■DESPACHO n.º 342-C/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Permite, a título excecional, a celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo para acorrer a
situações de ausência temporária de trabalhadores,
bem como a celebração de contratos de trabalho de
profissionais médicos e enfermeiros para os Serviços
de Urgência, por parte dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde com a natureza de
entidade pública empresarial e integrados no Serviço
Nacional de Saúde.

Diário da República n.º 8/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-01-13

■■DESPACHO n.º 438-A/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Fixa o preço máximo a pagar pelo pacote de cuidados de colonoscopia, procurando assegurar a
qualidade das prestações de saúde, em condições
normais de concorrência.

Diário da República n.º 10/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-01-15

■■DESPACHO n.º 438-B/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Fixa os limites mínimos de preços a pagar no âmbito
da convenção para a realização de prestação de
cuidados de saúde aos utentes do SNS na área da
Endoscopia Gastrenterológica, de forma a assegurar
a qualidade das prestações de saúde, em condições
normais de concorrência.

Diário da República n.º 10/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-01-15

■■DESPACHO n.º 438-C/2015 do Ministério da Saúde ■■DESPACHO n.º 249/2015 do Ministério da Saúde

- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Determina que todos os serviços de sangue em funcionamento devem aproveitar e potenciar a capacidade máxima de colheita de unidades de sangue.

Diário da República n.º 6/2015, Série II de 2015-01-09

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina a modalidade dos procedimentos a
considerar na celebração de convenções de âmbito
nacional a estabelecer pela Administração Central
do Sistema de Saúde, I.P., na área da endoscopia
gastrenterológica.

Diário da República n.º 10/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-01-15
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■■DESPACHO n.º 511/2015 do Ministério da Defesa
Nacional - Gabinete do Ministro
Saúde Operacional Assistencial - Reorganização do
Sistema de Saúde Militar (SSM) - Manutenção da
ADM na esfera do Ministério da Defesa Nacional.

Diário da República n.º 12/2015, Série II de 2015-01-19

■■RESOLUÇÃO n.º 7/2015 da Presidência do Conselho
de Ministros
Nomeia um vogal executivo do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho, E.P.E.
Diário da República n.º 16/2015, Série II de 2015-01-23

■■DESPACHO n.º 528/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece disposições no âmbito da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.),
referentes aos Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA) que determinam as condições de fornecimento de Medicamentos Diversos.

Diário da República n.º 12/2015, Série II de 2015-01-19

■■DESPACHO n.º 529/2015 do Ministério da Saúde -

■■DESPACHO n.º 729/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado do
Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde
Aprova as declarações de suficiência orçamental e de
cativação de verbas emitidas pelas entidades públicas empresariais do Serviço Nacional de Saúde.

Diário da República n.º 16/2015, Série II de 2015-01-23

Diário da República n.º 12/2015, Série II de 2015-01-19

Diário da República n.º 17/2015, Série I de 2015-01-26

■■DELIBERAÇÃO n.º 79/2015 do Ministério da Saúde -

■■DESPACHO n.º 800-A/2015 dos Ministérios das Fi-

Diário da República n.º 14/2015, Série II de 2015-01-21

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS n.º
5/2015 da Presidência do Conselho de Ministros
Determina a criação de uma equipa técnica visando
o estudo de um modelo de governação transversal
ao subsistema da Direção-Geral de Proteção Social
aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, ao subsistema de saúde dos militares das Forças
Armadas, ao subsistema de assistência na doença
da Guarda Nacional Republicana, e ao subsistema
de assistência na doença da Polícia de Segurança
Pública.

Diário da República n.º 15/2015, Série I de 2015-01-22

■■DESPACHO n.º 726-B/2015 dos Ministérios das Finanças, da Defesa Nacional, da Administração Interna e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado
e das Finanças, do Ministro da Defesa Nacional, da
Ministra da Administração Interna e do Ministro da
Saúde
Determina a constituição de uma equipa técnica
com a missão de estudar um modelo de governação
transversal ao subsistema da Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, ao subsistema de saúde dos militares
das Forças Armadas, ao subsistema de assistência na
doença da Guarda Nacional Republicana (GNR), e ao
subsistema de assistência na doença da Polícia de
Segurança Pública (PSP).

Diário da República n.º 15/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-01-22

■■DESPACHO n.º 726-D/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina o clausulado tipo da convenção a celebrar para a prestação de cuidados de saúde, na área
da endoscopia gastrenterológica.

Diário da República n.º 15/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-01-22

■■ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 326/2015 dos
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
E. P. E.
Concurso Público com Publicação do Jornal Oficial
da União Europeia para a prestação de cuidados de
saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, na
área da endoscopia gastrenterológica.

Diário da República n.º 15/2015, Série II de 2015-01-22

■■PORTARIA n.º 16/2015 do Ministério da Saúde

Primeira alteração à Portaria n.º 76/2014, de 21 de
março, que regulamenta os termos em que devem
ser autorizadas as unidades de colheita e transplantação de órgãos, bem como a respetiva tramitação e
todos os requisitos que devem instruir os pedidos de
autorização das referidas atividades.

Diário da República n.º 16/2015, Série I de 2015-01-23

- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Identifica como carenciados, nas respetivas áreas
de especialização, os serviços e estabelecimentos
de saúde, no âmbito da contratação de médicos que
concluíram a formação médica especializada nas
áreas hospitalar e de saúde pública, na 2.ª época de
2014.

Diário da República n.º 21/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-01-30

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 Aprovisionamento
(CPA) que determinam as condições de fornecimento de medicamentos antirretrovirais.

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Criação da Unidade Gestão de Informação (UGI).

■■DESPACHO n.º 1036-B/2015 do Ministério da Saúde

■■DECRETO-LEI n.º 12/2015 do Ministério da Saúde
Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º
233/2005, de 29 de dezembro, integrando no seu
âmbito as Unidades Locais de Saúde, E.P.E.

nanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado
e das Finanças e do Ministro da Saúde
Determina os procedimentos de recrutamento
destinados ao preenchimento dos 275 postos de
trabalho, a preencher pelos médicos que adquiriram
o respetivo grau de especialista na 2.ª época de 2014,
nas áreas hospitalar e de saúde pública.

Diário da República n.º 17/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-01-26

■■DESPACHO n.º 800-B/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado
e das Finanças e do Ministro da Saúde
Autoriza a abertura de um procedimento de recrutamento destinado ao preenchimento de 115 postos
de trabalho correspondentes à carreira especial
médica, área de Medicina Geral e Familiar, aos quais
podem vir a ser opositores médicos que possuam
o respetivo grau de especialista, detentores ou não
de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado.

Diário da República n.º 17/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-01-26

■■Despacho n.º 947-B/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Ministro
Designa, em regime de comissão de
serviço, o licenciado Álvaro Santos
Almeida, para exercer o cargo de
presidente do conselho diretivo da
Administração Regional de Saúde do
Norte, I. P.

Diário da República n.º 20/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-01-29

■■PORTARIA n.º 18-A/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde
Define os termos e condições a que obedece o pagamento de uma remuneração adicional às farmácias
participantes em programas de saúde pública pelo
contributo para a redução da despesa do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) e dos utentes com medicamentos, através do aumento da quota de medicamentos genéricos comparticipados pelo Serviço
Nacional de Saúde e dispensados pela farmácia.

Diário da República n.º 22/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-02-02

■■DESPACHO n.º 1057/2015 do Ministério da Saúde

- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Estabelece disposições no âmbito do Sistema de
Triagem de Manchester (MTS).

Diário da República n.º 22/2015, Série II de 2015-02-02

■■DESPACHO n.º 1104-A/2015 dos Ministérios das

Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado 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
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. e a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I.P. a assumir os compromissos plurianuais no
âmbito dos contratos-programa a celebrar durante
o ano de 2015, com as entidades integradas ou a
integrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI).

Diário da República n.º 22/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-02-02

■■PORTARIA n.º 21/2015 do Ministério da Saúde

Primeira alteração à Portaria n.º 227/2014, de 6
de novembro, que define a atividade de compras
centralizadas específicas da área da saúde que constituem atribuição da SPMS, E. P. E. - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Diário da República n.º 24/2015, Série I de 2015-02-04

■■DESPACHO n.º 1208/2015 da Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Português do Desporto e
Juventude, I. P.
Aprova os procedimentos inerentes ao sistema de
Autorização de Utilização Terapêutica de substâncias e métodos proibidos para o ano de 2015.

Diário da República n.º 25/2015, Série II de 2015-02-05

■■DECRETO-LEI n.º 25/2015 do Ministério das Finan-

ças
Explicita as obrigações ou condições específicas que
podem fundamentar a atribuição de suplementos
remuneratórios aos trabalhadores abrangidos
pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
bem como a forma da sua integração na Tabela
Única de Suplementos.

Diário da República n.º 26/2015, Série I de 2015-02-06

■■DESPACHO n.º 1285/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Ministro
Determina que, compete, ainda, à Comissão de
Acompanhamento do processo de devolução dos
hospitais das misericórdias exercer as atividades
da Comissão Paritária prevista no Protocolo de
Cooperação, assinado entre o Ministério da Saúde
e a União das Misericórdias, em 27 de março de
2014. Revoga os despachos n.os 2399/2012, de 17 de
fevereiro e 3466/2014, de 4 de março de 2014.

Diário da República n.º 26/2015, Série II de 2015-02-06
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■■Despacho n.º 1323/2015 da Presidência do Con-

referida contratação se enquadre na quota de
autorização genérica.

selho de Ministros - Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares
Declara a utilidade pública da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral – AVC.

Diário da República n.º 36/2015, Série II de 2015-02-20

■■DESPACHO n.º 1928/2015 dos Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado 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 as Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS,
I.P.) a assumir os compromissos plurianuais no
âmbito dos contratos-programa celebrados e
renovados, durante o ano de 2015, com as entidades integradas ou a integrar a Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

Diário da República n.º 27/2015, Série II de 2015-02-09

■■DESPACHO n.º 1400-A/2015 do Ministério da

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde
Aprova o Plano Nacional para a Segurança dos
Doentes 2015-2020.

Diário da República n.º 28/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-02-10

Diário da República n.º 38/2015, Série II de 2015-02-24

■■DESPACHO n.º 2055/2015 do Ministério da Saúde
■■PORTARIA n.º 114-A/2015 do Ministério da Saúde
■■Resolução n.º 8/2015 da Presidência do Conselho
de Ministros
Nomeia os membros do conselho de administração do Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E.

Diário da República n.º 28/2015, Série II de 2015-02-10

- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Altera o anexo à Portaria n.º 158/2014, de 21 de
fevereiro, que revê o regime especial de comparticipação para medicamentos destinados ao
tratamento da doença de hepatite C, definindo as
substâncias abrangidas.

Diário da República n.º 34/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-02-18

■■DESPACHO n.º 1824-B/2015 do Ministério da

■■PORTARIA n.º 28-A/2015 do Ministério da Saúde

Terceira alteração à Portaria n.º 142-B/2012, de 15
de maio, que define as condições em que o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos
com o transporte não urgente de doentes que
seja instrumental à realização das prestações de
saúde.

Diário da República n.º 29/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-02-11

■■REGULAMENTO n.º 65/2015 da Entidade Reguladora da Saúde
O presente regulamento define os termos, as
regras e as metodologias que presidem ao sistema
de gestão de reclamações da ERS, bem como os
princípios orientadores e as obrigações que impendem sobre os estabelecimentos prestadores de
cuidados de saúde nesta matéria.

Diário da República n.º 29/2015, Série II de 2015-02-11

■■REGULAMENTO n.º 66/2015 da Entidade Reguladora da Saúde
O presente Regulamento estabelece as regras
do registo obrigatório no Sistema de Registo de
Estabelecimentos Regulados (SRER) dos estabelecimentos sujeitos à jurisdição regulatória da
Entidade Reguladora da Saúde (ERS), nos termos
previstos no artigo 4.º n.º 2 dos Estatutos da ERS,
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22
de agosto, as respetivas atualizações, suspensão,
cessação e anulação e, bem assim, o pagamento
da taxa de registo e das demais contribuições
regulatórias.

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Define os critérios clínicos de doentes no acesso a
medicamentos para o tratamento da Hepatite C e
a assunção de garantias de cumprimento de prazos e critérios que assegurem equidade de acesso
dos doentes aos respetivos tratamentos e por
consequência a integração no Formulário Nacional
de Medicamentos.
Diário da República n.º 35/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-02-19

■■PORTARIA n.º 45/2015 do Ministério da Saúde

Atualiza o programa de formação da área de especialização de Medicina Geral e Familiar.

■■DESPACHO n.º 2129-B/2015 dos Ministérios da

Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social - Gabinetes dos Ministros da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Aprova a Estratégia Integrada para as Doenças
Raras 2015-2020 e revoga o Programa Nacional
para as Doenças Raras, aprovado em 2008, e a
criação de uma Rede Nacional de Centros de Referência para Doenças Raras, aprovada em 2011, pelo
Ministério da Saúde.

Diário da República n.º 41/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-02-27

■■DESPACHO n.º 1831/2015 dos Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, Adjunto do Ministro
da Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social
Revoga a autorização para assunção de compromissos plurianuais e celebração dos contratos-programa no âmbito da RNCCI.

Diário da República n.º 36/2015, Série II de 2015-02-20

■■DESPACHO n.º 1832/2015 dos Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, Adjunto do Ministro
da Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social
Autoriza as Administrações Regionais de Saúde,
I. P., a assumir os compromissos plurianuais no
âmbito dos contratos-programa a celebrar durante
o ano de 2015, com as entidades integradas ou a
integrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI), no âmbito do funcionamento
ou da implementação desta rede.

Diário da República n.º 36/2015, Série II de 2015-02-20

■■AVISO n.º 1645/2015 do Ministério da Saúde - Ad-

■■DESPACHO n.º 1855/2015 do Ministério da Saúde

Diário da República n.º 30/2015, Série II de 2015-02-12

Diário da República n.º 40/2015, Série II de 2015-02-26

Diário da República n.º 36/2015, Série I de 2015-02-20

Diário da República n.º 29/2015, Série II de 2015-02-11

ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso que divulga a Comissão de Acompanhamento Externo da Administração Regional de
Saúde do Norte, I. P.

- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Estabelece as condições em que pode ser concedida a compensação prevista no n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 36/2013, de 12 de junho, que aprovou o
regime de garantia de qualidade e segurança dos
órgãos de origem humana destinados a transplantação no corpo humano.

- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que a contratação de serviços de saúde
através da modalidade de prestação de serviços,
pelas Instituições do Serviço Nacional de Saúde
do sector público empresarial, observa os termos
legais aplicáveis à contratação pública e só é admissível em situações de imperiosa necessidade e
em que comprovadamente se justifique o recurso
a esta modalidade de trabalho, e desde que a

■■DESPACHO n.º 2105/2015 dos Ministérios da Economia e da Saúde - Gabinetes dos Ministros da Economia e da Saúde
Determina a implementação das recomendações
do Grupo de Trabalho Interministerial constituído
com o objetivo de contribuir para a estruturação
do produto Turismo de Saúde.

Diário da República n.º 41/2015, Série II de 2015-02-27

■■RESOLUÇÃO n.º 22/2015 da Assembleia da República
Eleição para o Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida.

Diário da República n.º 42/2015, Série I de 2015-03-02

■■RESOLUÇÃO n.º 13/2015 da Presidência do Conselho de Ministros
Nomeia os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro e
Vouga, E. P. E.

Diário da República n.º 42/2015, Série II de 2015-03-02
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■■RESOLUÇÃO n.º 14/2015 da Presidência do Conselho de Ministros
Nomeia os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E.

Diário da República n.º 42/2015, Série II de 2015-03-02

■■LEI n.º 19/2015 da Assembleia da República

Primeira alteração à Lei n.º 24/2009, de 29 de maio,
que aprova o Regime Jurídico do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV),
alterando a sua composição.

Diário da República n.º 46/2015, Série I de 2015-03-06

■■PORTARIA n.º 71/2015 dos Ministérios da Saúde e
da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Aprova o modelo de ficha de aptidão para o trabalho e revoga a Portaria n.º 299/2007, de 16 de
março.

■■PORTARIA n.º 60/2015 do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Estabelece as condições de organização e funcionamento do Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com
Deficiência e Incapacidade (CAARPD).

Diário da República n.º 42/2015, Série I de 2015-03-02

■■PORTARIA n.º 63/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde
Fixa as taxas que são devidas pelos atos prestados
no âmbito da Lei n.º 21/2014, de 16 de abril («lei da
investigação clínica»)

Diário da República n.º 45/2015, Série I de 2015-03-05

■■PORTARIA n.º 64/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde
Visa estabelecer as normas de funcionamento
da Rede Nacional das Comissões de Ética para a
Saúde (RNCES).

Diário da República n.º 45/2015, Série I de 2015-03-05

Diário da República n.º 48/2015, Série I de 2015-03-10

■■PORTARIA n.º 70/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde
Fixa o valor das ajudas de custo e de transporte a
atribuir ao pessoal médico nas situações de mobilidade a tempo parcial, nos casos em que a realização do período normal de trabalho seja em dois ou
mais serviços ou estabelecimentos de saúde, que
distem entre si mais de 60 km.

Diário da República n.º 48/2015, Série I de 2015-03-10

■■DESPACHO n.º 2619-H/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Autoriza a abertura de um procedimento de recrutamento conducente à constituição de 1 000
relações jurídicas de emprego público, no âmbito
dos serviços e estabelecimentos de saúde do setor
público administrativo, integrados no Serviço Nacional de Saúde, correspondentes à categoria de
enfermeiro da carreira especial de enfermagem.

Diário da República n.º 49/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-03-11

■■DESPACHO n.º 2619-I/2015 dos Ministérios das

Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Autoriza a abertura de procedimentos de recrutamento conducentes ao preenchimento de 140
postos de trabalho, correspondentes à categoria
de assistente graduado sénior.
Diário da República n.º 49/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-03-11

■■DECLARAÇÃO n.º 6/2015 da Assembleia da República
Composição do Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida.

Diário da República n.º 52/2015, Série I de 2015-03-16

■■PORTARIA n.º 65/2015 do Ministério da Saúde

Estabelece as normas a que deve obedecer o
funcionamento do Registo Nacional de Estudos
Clínicos (RNEC).

Diário da República n.º 45/2015, Série I de 2015-03-05

■■PORTARIA n.º 77-A/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde
Aprova o modelo de declaração da contribuição
extraordinária sobre a indústria farmacêutica
(modelo 28) e respetivas instruções de preenchimento.

Diário da República n.º 52/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-03-16

■■PORTARIA n.º 77-B/2015 dos Ministérios da Economia, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social
Aprova as matérias que integram o plano dos
cursos de formação inicial dos profissionais que
prestam serviço nos centros de bronzeamento,
bem como a informação que deve constar do
letreiro e o modelo de declaração de consentimento do utilizador.

Diário da República n.º 52/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-03-16

■■DESPACHO n.º 2712/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Ministro
Designa, em regime de comissão de serviço, para
exercer o cargo de Inspetor-Geral da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, a Senhora
Procuradora da República Dr.ª Leonor do Rosário
Mesquita Furtado.

Diário da República n.º 52/2015, Série II de 2015-03-16

■■DESPACHO n.º 2713/2015 do Ministério da Saúde

- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Determina que os hospitais com serviços ou
unidades para cuidados intensivos com capacidade de monitorização invasiva e de suporte de
funções vitais, considerados como de nível II ou
III, polivalentes e para queimados, devem dispor
em permanência de um médico cuja função consiste em assegurar a coordenação dos fluxos e a
comunicação com os Centros de Orientação dos
Doentes Urgentes do Instituto Nacional de Emergência Médica, de forma a harmonizar as boas
práticas colaborativas dos vários intervenientes
no sistema.
Diário da República n.º 52/2015, Série II de 2015-03-16

■■PORTARIA n.º 78/2015 dos Ministérios da Saúde,

da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego
e Segurança Social
Aprova o modelo da ficha de prescrição de produtos de apoio, no âmbito do Sistema de Atribuição
de Produtos de Apoio (SAPA).
Diário da República n.º 53/2015, Série I de 2015-03-17

■■DESPACHO n.º 2839/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Nomeia os membros da Comissão de Acompanhamento das Compras na Saúde.

Diário da República n.º 55/2015, Série II de 2015-03-19

■■Resolução n.º 17/2015 da Presidência do Conselho

■■DESPACHO n.º 2291/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Ministro
Designa os membros da Comissão responsável
pela coordenação do Registo Nacional de Estudos
Clínicos.

Diário da República n.º 45/2015, Série II de 2015-03-05

de Ministros
Nomeia os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila
do Conde, E. P. E.

Diário da República n.º 55/2015, Série II de 2015-03-19
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Legislação

■■PORTARIA n.º 87/2015 do Ministério da Saúde

Define os tempos máximos de resposta garantidos para todo o tipo de prestações de saúde sem
carácter de urgência, publica a Carta de Direitos de Acesso e revoga a Portaria n.º 1529/2008, de 26
de dezembro.

Diário da República n.º 57/2015, Série I de 2015-03-23

entidades públicas empresariais da área da saúde
o Sistema de Normalização Contabilística, pode
ser reportada à apresentação de contas do exercício de 2015,
Diário da República n.º 58/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-03-24

■■DESPACHO n.º 3016-B/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde
Determina o aumento, em numerário, do capital
estatutário das entidades públicas empresariais.

Diário da República n.º 58/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-03-24

■■PORTARIA n.º 91/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde
Fixa os montantes das taxas devidas por cada um
dos pedidos de autorização para as atividades de
colheita e transplantação de órgãos.

Diário da República n.º 59/2015, Série I de 2015-03-25

■■DESPACHO (extrato) n.º 3260/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, da
Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de
Estado da Saúde
Autoriza o Conselho de Administração do Centro
Hospitalar de São João E.P.E, a proceder à realização de investimento relativo à ampliação e remodelação da Ala Sul Central.

Diário da República n.º 63/2015, Série II de 2015-03-31

ÚLTIMAS:

Programa Integrado de
Promoção da Excelência em
Investigação Médica

■■DESPACHO n.º 2999/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Altera a designação de uma das áreas de intervenção prioritária em que devem ser reconhecidos
Centros de Referência em 2015 [de «Sarcomas
oftálmicos» para «Sarcomas»] e adita uma nova
área [«Melanoma ocular»].

Diário da República n.º 58/2015, Série II de 2015-03-24

■■DESPACHO n.º 3016-A/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde
Determina que o cumprimento da obrigação
fixada no n.º 1 do Despacho 1507/2014, de 16 de
janeiro de 2014, que determina que é aplicável às

O Conselho de Ministros, em 19.03.2015, aprovou o Programa Integrado de Promoção da Excelência em Investigação Médica.
De acordo com o comunicado divulgado, “Trata-se de um programa de ação que contempla
uma atuação transversal e integrada em diferentes componentes do Sistema Científico e
Tecnológico Nacional, de forma a contribuir
para a preparação de uma nova geração de
médicos investigadores com capacidade para
desenvolver no tecido científico nacional a
área da investigação clínica.
A concretização destes objetivos implica uma
política de incentivos dirigida, por um lado, à
valorização curricular da componente de investigação na formação médica pós-graduada,
por outro, às próprias instituições de saúde,
instalando nelas uma cultura de estímulo a
atividades de investigação.
O  Programa Integrado de Promoção da Excelência em Investigação Médica é assegurado
por financiamento público, através do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e
Ciência aberto a financiamento privado.

[A Resolução do Conselho de Ministros (Resolução n.º 18/2015)
que aprova este Programa foi já publicada em Diário da
República: DR n.º 67/2015, Série I de 2015-04-07]

Sistema Nacional de
Avaliação de Tecnologias
de Saúde
Na mesma reunião do Conselho de Ministros foi
também aprovada a criação do Sistema Nacional
de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS),
que integra todas as entidades públicas e privadas
na área da saúde.
«O  SiNATS tem com o objetivo uma mudança de
paradigma no modo de utilização e aquisição das
tecnologias de saúde, nomeadamente medicamentos e dispositivos médicos, contribuindo para a
obtenção de ganhos em saúde e em harmonização
com outros sistemas europeus que visam atingir o
mesmo objetivo.
Este sistema irá permitir que as tecnologias de
saúde sejam objeto de avaliação e reavaliação
num contexto integrado e com recurso preferencial à fixação de objetivos através de contratos
com os titulares das autorizações.
O SiNATS está em linha com as melhores práticas
europeias e constitui um importante passo no sentido de melhorar o funcionamento do sistema de
saúde nacional». n

Distrito Médico de Viana do Castelo
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Actividades

Distrito Médico de Viana do Castelo
A TERRA E A LUA

UM BAILADO ASTRONÓMICO

AUDITÓRIO FRANCISCO SAMPAIO

27 DE FEVEREIRO DE 2015 | 21H30
Oradores:

Prof. João Fernandes
| Astrofísico. Doutorado em Astrofísica e Técnicas Espaciais pela Universidade de Paris VII
Coordenador do Centro de Geofísica da Universidade de Coimbra

■ 13 MAR

Sessão formativa

Princípios básicos em
Oncologia para Internos da
ULSAM

■ 27 FeV

Conferência

A Terra e a Lua: um bailado
astronómico

Conferência de elevado nível
científico, em que o conferencista
explicou aos presentes, de um
modo acessível, as características
do satélite da Terra, bem como
a sua influência sobre esta,
nomeadamente o fenómeno
das marés. No final, brindou os
presentes com uma explicação
sobre a relação das fases da Lua
com os partos e a agricultura.

O Serviço de Medicina 1 da
ULSAM e a Direção do Internato
de Medicina Geral e Familiar,
com o apoio da MSD, organizam
sessões formativas para Internos
de formação específica em
Medicina Interna e Medicina
Geral e Familiar, desde 2014.

Neste âmbito, iniciou-se a 2.ª
edição da formação avançada de
internos da ULSAM, que decorreu
em 13 de março de 2015, no
auditório da sede da Ordem dos
Médicos de Viana do Castelo.

A sessão foi subordinada ao tema
“Oncologia”, com apresentação e
discussão dos princípios básicos,
rastreio e quimioprevenção,
princípios de orientação de tumor
oculto, bases de tratamento de
suporte e por fim discussão de
casos clínicos.
Os palestrantes foram a Dr.ª
Claúdia Vieira, Dr.ª Telma Costa,
Dr.ª Maria Cassiano Neves e
Dr. Michael Luís, do Serviço de
Oncologia do IPO-Porto, com a
participação de 36 médicos.

Como habitualmente,
verificou-se uma excelente
adesão por parte dos jovens
médicos, realçando a
importância destas sessões para
o seu crescimento e formação
clínica.

■ 27 MAR

Conferência

Cor e Luz na Interpretação
da Imagem – Tradução
Cerebral

No passado dia 27 de Março, a
Ordem dos Médicos do Conselho
Distrital de Viana do Castelo
promoveu uma conferência
sobre o tema: “Cor e Luz na
Interpretação da Imagem –
Tradução Cerebral”, título do livro
apresentado pelos co-autores
António Paes Cardoso, Susana
Ribeiro e José Ramada.

Foi inaugurada, na mesma data,
na galeria de exposições, uma
mostra fotográfica pelos mesmos
autores, a qual ficará patente até
ao final do mês de Maio de 2015. n
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Agenda

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS
07 JAN Reunião da Comissão
Organizadora do Congresso
Nacional de Gastrenterologia
– Semana Digestiva 2015
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

18 FEV Reunião da Delegação
Regional do Norte da USF-AN
18 FEV Reunião de médicos da
especialidade de Anestesiologia
20 FEV Curso “Hands-on” da
Sociedade Portuguesa de
Periodontologia e Implantes
21 FEV Reunião anual da
Sociedade Portuguesa de
Periodontologia e Implantes
23 e 24 FEV Colóquio
Internacional Artes e
Ciências em Diálogo
25 FEV Reunião do Grupo
de Estudos e Oncologia
do IPO do Porto
26 FEV Assembleia Geral
Anual da Associação
Portuguesa de Osteoporose

10 JAN Reunião da
subespecialidade de Hepatologia

27 e 28 FEV III Congresso
Internacional sobre
Esclerose Múltipla

14 JAN Reunião de apresentação
de projecto médico no Quénia

04 MAR Reunião sobre
assuntos profissionais

16 JAN Reunião InterHospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos

06 MAR 44.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício
do : “A longevidade e o cancro”

24 JAN Exames da especialidade
de Medicina de Trabalho

11 MAR Reunião da Comissão
Organizadora do Congresso
Nacional de Gastrenterologia
– Semana Digestiva 2015

27 JAN Reunião sobre novas
abordagens ao Carcinoma
da Próstata (CPRCm)
06 FEV 43.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício
do Porto: “Exercício durante
o tratamento ao cancro da
mama: que resultados?”
07 FEV Sessão para médicos
sobre Clínica Geral
11 FEV Fórum da USF – AN
sobre Sistemas de Informação
dos Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde (SPMS)
11 FEV Reunião do Grupo
Balint Porto 1
12 FEV Workshop da USF
– AN sobre Sistemas de
Gestão de Qualidade

11 MAR Reunião do
Grupo Balint Porto 1
13 MAR II Open Day para médicos
internos da especialidade de
Medicina Geral e Familiar
13 MAR Reunião InterHospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos
18 MAR Reunião da Direcção
da Associação de Internos de
Medicina Geral e Familiar
20 e 21 MAR 12.ª Reunião
Anual do Grupo de Trabalho
de Doença Inflamatória
Intestinal da ESPGHAN
21 MAR Reunião da Sociedade
Portuguesa de Cirurgia Plástica

13 FEV Reunião InterHospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos

24 MAR Reunião da
Associação Portuguesa de
Cirurgia de Ambulatório

13 FEV Reunião de médicos
da especialidade de
Medicina Geral e Familiar

26 MAR Acto Eleitoral dos
Colégios de Especialidade,
Subespecialidade e
Competências e do Conselho
Nacional do Médico Interno

18 FEV Reunião da Associação
de Internos de Medicina
Geral e Familiar

27 MAR Reunião da Secção
de Doenças Hereditárias do
Metabolismo da Sociedade
Portuguesa de Pediatria sobre
“Protocolos de Abordagem na
Urgência: Hiperamoniemia
e Hipoglicemia”

Outros eventos:

29 MAR Reunião da
Direcção da Sociedade
Portuguesa de Cirurgia

22 MAR Apresentação do
CD “ F. Couperin – Second
Livre de Pièces de Clavecin:
Huitième et Douzième
Ordres” por Isabel Calado

31 MAR Reunião da ARS
Norte com médicos
recém-especialistas
02 ABR Reunião do
Grupo Balint Porto 2
06 ABR Reunião da Comissão
Organizadora do Congresso
Nacional de Gastrenterologia
– Semana Digestiva 2015
08 ABR Reunião do
Grupo Balint Porto 1
11 ABR Reunião “Abordagem
terapêutica da trombose na
prática clínica” – Discussão
de casos clínicos
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
28 JAN Recepção ao Conselho
Federal de Medicina (Brasil)
13 FEV Reunião sobre
o enquadramento
jurídico e regulamento
do Internato Médico
23 MAR Assembleia Regional
Ordinária da SRNOM
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 MAR Exposição de
Fotografia de Margarida
Cardoso Silva e Helena Pereira
Concertos:
07 JAN Concerto de Reis pelo
coro da SRNOM dirigido pela
maestrina Luísa Vilarinho
22 FEV Concerto
de solidariedade:
“Movimento Ajuda”

09 JAN a 21 FEV V Curso PósGraduação em Antimicrobianos
(Sextas e Sábados)
20 JAN Levi Guerra – Uma
vida em movimento

27 MAR Conferência sobre
António Nobre e Chopin,
integrada no Dia Mundial
da Tuberculose, por António
Ramalho de Almeida
Lançamento de Livros:
17 JAN “Primeiro Canto”,
de Luís Lenso, alter ego do
médico Nelson Rodrigues
14 FEV “Floresta do Alheamento:
diálogo improvável com
Fernando Pessoa”, da autoria
de Celeste Malpique
25 FEV “100 Anos Cem
Versagens”, da autoria de
Aureliano da Fonseca, no
âmbito da comemoração
do seu 100.º aniversário
04 MAR “Versos Diversos –
Com Ilustrações”, da autoria
de José Tavares Fortuna
05 MAR “O Rei da Áustria”
e “Novo Céu”, da autoria de
António Roma Torres
05 MAR “O Fotógrafo e
a Rapariga”, da autoria
de Mário Cláudio
18 MAR “Palco da Loucura”, da
autoria de Adrian Gramary
10 ABR “O Outono está a
chegar”, da autoria de António
Ramalho de Almeida
11 ABR “Uma noite mágica”,
da autoria de Helena
Homem de Melo
12 ABR “O Regresso de Samuel”,
da autoria de João Pinto Pereira
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VAI ACONTECER
REUNIÕES CIENTíFICAS
17 ABR Reunião InterHospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos
17 ABR Reunião
Plenária do Conselho
Nacional de Procriação
Medicamente Assistida
01 e 02 MAI Congresso
Ibérico de Medicina Legal/
Congresso Hispano-Luso de
Avaliação do Dano Corporal
07 e 08 MAI XXIV Jornadas
de Ortopedia do Centro
Hospitalar S. João
08 MAI 45.º Convívio
Científico da Clínica Médica
do Exercício do Porto:
“Degenerescência articular”
09 MAI Reunião Nacional
de Médicos Católicos

06 JUN Cursos de formação
para profissionais de saúde,
professores, educadores,
associações de pais e
pais: “Ser celíaco e comer
sem glúten”, “Estilos de
vida saudáveis – de casa
para a escola”, Doenças
hereditárias do metabolismo
– a patologia e o doente”
19 JUN Reunião Anual da
Sociedade de Endocrinologia
e Diabetes da Sociedade
Portuguesa de Pediatria
19 a 22 JUN Curso PréFórum da EFPT (European
Federation of Phsychiatric
Trainees) sobre Liderança e
Competências Profissionais
26 e 27 JUN V Congresso
Internacional de
Internos de Cirurgia

13 MAI Reunião do
Grupo Balint Porto 1

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER

14 MAI Encontro Científico da
Primavera da especialidade
de Patologia Clínica

Exposições:

15 MAI Reunião InterHospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos
21 MAI Reunião do
Grupo Balint Porto 2
22 e 23 MAI Reunião Plenária
da Primavera da Secção
Especialista de Medicina
Laboratorial da UEMS e do
Board de Patologia Clínica
23 MAI Exames da
especialidade de
Medicina do Trabalho
28 e 29 MAI II Jornadas de
Introdução ao Internato
de Patologia Clínica
30 MAI Exames da
especialidade de
Medicina do Trabalho
04 JUN Reunião do
Grupo Balint Porto 2
04 e 05 JUN Congresso
“Actualidades em
alimentação e nutrição
pediátrica”

15 MAI Dra. Eufémia
Ribeiro homenageada por
um grupo de colegas
22 MAI Recital de poesia
“Ortónimos e Heterónimos
de Fernando Pessoa”,
por Emílio Gonçalves
18 JUN Dia do Médico, com
homenagem aos médicos
com 25 e 50 anos de inscrição
na OM e atribuição do
Prémio Daniel Serrão
23 JUN Festa de S. João
Lançamento de Livros:
16 ABR “Palavras On para
vidas Off”, da autoria do
Padre Almiro Mendes
11 JUN “Cultura, Medicina
e Natureza”, da autoria de
Cândido Hipólito Reis

Os livros
da Ordem
A história em
palavras

A Ordem dos Médicos
dispõe de um catálogo de
obras literárias que o ajudam a
conhecer melhor os factos, as
personalidades e as instituições
que marcaram a história da
Medicina portuguesa.
Consulte as obras
disponíveis através da página
www.nortemedico.pt e adquira
o seu livro nos serviços
administrativos da SRNOM.

01 a 25 ABR Exposição
Colectiva “Multiplicidades”
08 a 28 MAI XIII Exposição
Arte Médica. Inauguração
dia 08 e Sessão de
Encerramento a 28
05 a 19 JUN VII Exposição
Arte Fotográfica.
Inauguração dia 05 e Sessão
de Encerramento a 19
17 JUN VII Workshop
de Fotografia
Concertos:
24 ABR 5.º Ciclo de Jazz
– Big Band (ESMAE)
15 MAI 5.º Ciclo de Jazz –
Mariana Vergueiro Quinteto
29 MAI 5.º Ciclo de Jazz
– Luís Figueiredo
12 JUN 5.º Ciclo de Jazz –
Mário Santos (Bloco A4)
Outros eventos:
06 ABR a 08 JUN 3.ª
edição do Curso de PósGraduação de Hepatite
Vírica (segundas-feiras)
10 ABR Dia do Médico
Especialista

5.º CICLO
2015
PROGRAMA
24 Abril
Big Band [ESMAE]
15 Maio
Mariana Vergueiro Quinteto
29 Maio
Luís Figueiredo   
12 Junho
Mário Santos [Bloco A4]

Secção Regional do Norte
Ordem dos Médicos

Rua Delfim Maia, 405 · 4200 Porto
Tel 225070100 • Fax 225502547
email: secretaria@nortemedico.pt
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Benefícios Sociais

Benefícios Sociais acordados com a SRNOM

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

Grupo de Hotéis BELVER

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

Hesperia Isla de La Toja
Thermal Spa

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

Hotel D. Luís***

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

Hotel Avenida Palace

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

Santanahotel & Spa****

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

Hotel Convento d’Alter

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

Hotéis D’Ajuda

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

Porto Palácio Congress
Hotel & Spa*****

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

www.continentalhotels.eu
descontos especiais

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.

Choice Hotels

Aliança Francesa do Porto

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

Continental 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
* Sobre os preços de tabela.

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).

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.

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.

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 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.

Protocolo
Ordem dos Médicos

A receita certa
para si

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.
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