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xviii congresso nacional de medicina  
ix congresso nacional do médico interno 

O imperativo de (re)colocar o acto 
médico na agenda política 

juramento de hipócrates 2015
Problemas no acesso à formação especializada 

preocupam dirigentes da Ordem e jovens médicos    

Concursos Médicos
Tutela avançou com medidas “positivas”,  

mas “insuficientes”

Internato de Especialidade
O risco de uma geração de clínicos 

indiferenciados



Ordem dos Médicos
Secção Regional do noRte

PRÉMIO BANCO CARREGOSA/SRNOM
investigação clínica

A investigação clínica constitui uma das maiores oportunidades de desenvolvimento na área das ciências e 
tecnologias da saúde em Portugal. Consciente da necessidade de reconhecer e valorizar este potencial, a Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos e o Banco Carregosa unem-se para atribuir o Prémio Banco Carregosa/
SRNOM, um prémio de âmbito nacional destinado a pessoas singulares ou colectivas com projectos relevantes na 
área da investigação clínica. O Prémio Banco Carregosa/SRNOM tem o valor de 25 mil euros e será atribuído em 
cerimónia a realizar a 15 de Setembro de 2016, no âmbito das comemorações do Dia do Serviço Nacional de Saúde. 
Consulte o regulamento em www.nortemedico.pt.
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doSSieR eSPecial:
XVIII Congresso 
Nacional de 
Medicina / IX 
Congresso Nacional 
do Médico Interno
A Ordem dos Médicos promoveu 
um amplo debate sobre o 
“Acto médico: dos médicos, 
pelos doentes”, num evento 
organizado pela SRNOM, com 
mesas redondas e conferências 
onde foram abordadas várias 
questões e problemáticas 
relacionadas, nomeadamente 
ao nível da ética e deontologia. 
Maria de Belém Roseira, António 
Sampaio da Nóvoa e Rui Rio foram 
algumas das ilustres figuras que 
brindaram o congresso com as 
suas intervenções. Na sessão de 
abertura teve a palavra D. Manuel 
Clemente. O encerramento, após 
a atribuição do Prémio de Gestão 
em Saúde da Ordem dos Médicos 
a Manuel Antunes, coube ao novo 
ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes. pág. 6

deStaque:
Concursos Médicos
A polémica que envolve 
a contratação de jovens 
especialistas ainda não chegou ao 
fim. Depois do ponto de situação 
efetuado no número anterior 
desta revista, o Ministério da 
Saúde cedeu e o concurso para 
assistente de Medicina Geral 
e Familiar (2.ª época de 2015) 
foi nacional e coordenado pela 
ACSS. Ainda assim, os erros e 
irregularidades provocados pela 
1.ª época não foram resolvidos de 
forma equitativa. pág. 26

Natal da Ordem
Se em 2014 a Festa de Natal 
da SRNOM superou todas as 
expetativas, a de 2015 não ficou 
atrás, conquistando um novo 
número recorde de participantes. 
A 12 de dezembro, passaram pelo 
Centro de Cultura e Congressos 
cerca de 1.300 crianças, filhos e 
netos de médicos, e, num espírito 
solidário, a magia do Natal foi 
alargada a crianças de uma 
instituição vizinha. pág. 64

52

64
deStaque:
Internato de 
Especialidade
CNMI, CRNOM, sindicatos e 
estudantes estiveram reunidos 
na SRNOM para discutir a 
situação dos 114 jovens médicos 
que ficaram sem acesso a vaga 
de especialidade. O CRNOM e o 
CNMI defenderam a renovação 
do vínculo destes médicos ao 
SNS por mais um ano,  solução 
apresentada mais tarde pela 
Ordem dos Médicos ao Ministério 
da Saúde. pág. 31

Juramento de 
Hipócrates
No mês de dezembro centenas 
de jovens médicos cumpriram 
a tradição do Juramento de 
Hipócrates nas cerimónias 
promovidas pela SRNOM no Porto 
e em Braga. Com fortes críticas 
às políticas seguidas nos últimos 
anos, os dirigentes da Ordem dos 
Médicos apontaram como solução 
para assegurar a qualidade da 
formação médica especializada 
a diminuição do numerus clausus 
nas escolas médicas, ajustando-o 
às capacidades formativas dos 
serviços de saúde. pág. 52
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  aRtigo
 40 Apoio Médico a Refugiados
  Mais de 500 médicos juntaram-

se já a este movimento 
criado nas redes sociais 

 41 Prof. Aureliano da Fonseca
 	 In	memoriam 

  entReviStaS
 42 António Araújo em 

destaque na IASLC
  vice-presidente do cRnoM foi 

nomeado membro do comité de 
Ética da international association for 
the Study of lung cancer (iaSlc)

 46 Distinção de Sobrinho Simões
  Fundador e presidente do iPatiMuP 

eleito “patologista mais influente do 
mundo” pela revista “the Pathologist”

  
 49 Constantino Sakellarides 

sobre o II Congresso do SNS
  “que modernização precisa o 

SnS para responder ao que se 
espera ser o Porto do futuro?”

  notíciaS

  
  52 Juramento de Hipócrates – Porto
  os princípios hipocráticos voltaram 

a ser invocados na casa da Música, 
numa cerimónia que acolheu 
mais de 500 jovens médicos 

  

  

 60 Juramento de Hipócrates – Braga
  Mais de 100 jovens cumpriram no 

auditório vita a tradição hipocrática

  
 64 Festa de Natal na SRNOM
  cerca de 1.300 crianças passaram 

pela SRnoM a 12 de dezembro para 
testemunhar a “Magia do natal”

 66 Festa de Natal em Viana 
  Sede do distrito Médico de viana do 

castelo cheia para assinalar a quadra 
natalícia com os mais pequenos

 04 editoRial
  Miguel guimarães, 

presidente do cRnoM

  doSSieR eSPecial 
  CONGRESSO NACIONAL 

DE MEDICINA

  
 06 o centro de cultura e congressos da 

SRnoM acolheu entre os dias 26 e 28 de 
novembro o Xviii congresso nacional 
de Medicina e iX congresso nacional do 
Médico interno, que teve como tema 
central “acto médico: dos médicos, pelos 
doentes”. no evento intervieram ilustres 
personalidades como Maria de Belém 
Roseira, Sampaio da nóvoa, Rui Rio, 
d.Manuel clemente e adalberto campos 
Fernandes, actual ministro da Saúde

  deStaque
  CONCuRSOS MéDICOS

  
 26 concursos de colocação de jovens 

médicos especialistas de Medicina 
geral e Familiar no SnS em 
discussão e reflexão na SRnoM

  deStaque
  INtERNAtO DE ESpECIALIDADE

  
 31 Jovens médicos sem acesso à 

especialidade continuam no SnS

  tRiBuna do cRn

  
 37 Formação médica e o 

estudo da ANEM
  com base no estudo divulgado, o 

presidente do cRnoM defendeu que o 
número de vagas em Medicina deve ser 
adaptado às capacidades formativas 
das escolas médicas e unidades de 
saúde para formar especialistas

 38 Presença da SRNOM na 
Comunicação Social

  destaque de intervenções sobre 
temas da actualidade, desde a falta de 
recursos humanos à reforma do SnS
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 103 “Mindfulness  

na Saúde Mental”
  livro dos psiquiatras Bruno teixeira 

e João Perestrelo foi apresentado 
por nuno Silva na SRnoM

 104 “Perturbações da  
Personalidade Narcísica 
e Sexualidade”

  quarto volume da obra da 
psiquiatra Patrícia Ribeiro foi 
apresentado no final de outubro

 105 “Raia Molhada”
  obra do médico gastroenterologista 

césar gomes

 106 “Para Ti Mãe”
  lançamento do livro de poemas 

escritos por Sofia Homem de Melo 
Marques durante a infância, ilustrado 
com desenhos feitos pelas suas irmãs

 107 “A Despedida de Fernando Pessoa” 
  livro do médico luso-brasileiro antónio 

chibante foi apresentado na SRnoM

 108 “O Imaginário que 
trago por dentro”

  Sob pretexto da apresentação da 
mais recente obra de Francisco 
Manuel lucas, o Salão nobre 
acolheu um serão mirandês

 109 Concerto de Natal
  coro da SRnoM encheu o Salão 

nobre da SRnoM a 17 de dezembro

  
 110 Igreja e Torre dos Clérigos
  obras de reabilitação e modernização 

tiveram impacto significativo na 
oferta e número de visitantes

 114 3 Discos, 3 Livros
  as escolhas de d. antónio Francisco 

dos Santos, Bispo do Porto

  legiSlação 

  
 116 Diplomas mais relevantes 

publicados no 4.º   
trimestre de 2015

  inFoRMação inStitucional 
 121 Atividades no Distrito Médico 

de Viana do Castelo
 122 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos
 124 Benefícios Sociais

 88 Jornadas de Urologia do Norte 
em Medicina Familiar

  Reunião teve lugar no Hotel ipanema 
Porto no mês de novembro e contou com 
a intervenção do presidente do cRnoM

 90 “Indicadores Clínicos de Qualidade” 
  Presidente do cRnoM encerrou o 

evento «o norte da anestesia 2015» 
com palestra sobre esta temática

 91 O enquadramento da 
Neurourologia e Uroginecologia 
na Ordem dos Médicos

  Presidente do cRnoM promoveu 
discussão no X congresso 
nacional da aPnug

 92 “O futuro é a Medicina 
P4: Preditiva, Preventiva, 
Personalizada e Participada”

  Presidente do cRnoM no 
Simposium internacional de 
doenças do assoalho Pélvico

 93 Associação dos Médicos Católicos 
Portugueses promove ‘DocTalks’

  Reunião levou os jovens médicos 
católicos a debater a sua 
vocação e da associação

 94 “Diagnóstico y Tratamiento 
en Ortodoncia”

  Publicação de Josep ustrell torrent 
condensa os ensinamentos de 63 
especialistas de dez países diferentes

 95 Órgão. Festival Internacional 
do Porto e Grande Porto

  SRnoM acolheu simpósio paralelo a esta 
iniciativa, que contou com a presença 
de personalidades como Martin lutz 
e o cónego Ferreira dos Santos

  cultuRa

  
 96 Porto Revisitado
  o historiador Joel cleto voltou a guiar 

dezenas de pessoas à redescoberta do 
Porto, neste caso da Foz do douro

  
 98 6.º Ciclo de Cinema
  “la Strada”, “Pierrot le Fou”, 

“Paris, texas” e “the darjeeling 
limited” foram algumas das 
películas rodadas na SRnoM

 101 2.º Ciclo de Ténis – Ordem 
dos Médicos 2015

  david novais costa foi o vencedor da 
“corrida dos campeões – Masters”, 
a segunda fase do ciclo de ténis

 102 Exposição de Escultura
  Rogério abreu regressou à SRnoM para 

expor o seu trabalho mais recente

  
 68 Gala 190 anos da FMUP
  coliseu do Porto foi palco dos 

festejos, onde atuaram artistas 
como antónio Pinho vargas e Pedro 
abrunhosa, e onde José luiz amaral foi 
distinguido como cidadão Honorário 
do “Porto cidade de ciência”

  
 70 Visita à Casa de Saúde da Boavista
  unidade de saúde foi a primeira, 

de um conjunto de hospitais 
privados, a ser visitada

  
 74 mostrEM 2015
  especialidades foram apresentadas 

aos jovens médicos

 76 Congresso Nacional do Interno 
do Ano Comum (CNIAC)

  iniciativa contou com mesas redondas, 
workshops, cursos pré-congresso e 
ainda com um concurso científico

 78 V Jornadas Nacionais Ético-
Jurídicas da Infeção VIH/Sida 

  SRnoM acolheu esta iniciativa no 
dia Mundial da luta contra a Sida

 80 Convívios científicos da CMEP, 
em parceria com a SRNOM

  osvaldo correia, José gomes Pereira 
e Manuel antunes foram os oradores 
convidados para os encontros 
do último trimestre de 2015

 83 XI MedSCOOP
  Presidente do cRnoM em sessão 

formativa sobre “influenciar 
decisões”, em castro daire 

 84 3.º Fórum de Bloco Operatório
  Presidente do cRnoM foi um dos 

convidados do debate sobre “Sistemas 
de informação no Bloco operatório” 
que se realizou na Póvoa de varzim

 86 7.º Simpósio em Metabolismo
  vice-presidente do cRnoM moderou 

debate sobre “uniformidade da 
abordagem terapêutica na Síndrome 
Metabólica em Portugal”

 87 XV Congresso Nacional de 
Dermatologia e Venereologia

  Presidente do cRnoM foi um dos 
convidados da sessão de abertura 
deste evento que decorreu entre os 
dias 6 e 8 de novembro, na exponor
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2016: Obrigatório investir 
no SNS

Os últimos quatro anos representaram para a qua-
lidade do serviço público de Saúde um retrocesso 
sem precedentes. Desde a criação do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS) que a sua sobrevivência nunca 
esteve tão em causa. Todos conhecemos a história 
dos últimos anos. Os argumentos 
com base no equilíbrio das finanças 
públicas, no cumprimento de um 
memorando de entendimento e na 
imperiosidade da sustentabilidade 
do SNS, foram utilizados de forma 
abusiva e reiterada para justificar os 
cortes excessivos no financiamento 
da Saúde, e cujas consequências são 
cada vez mais visíveis.

A situação dir-se-á que não é fácil 
de recuperar. Ficaram as feridas, 
mais ou menos profundas, num 
SNS que já foi considerado um 
exemplo para muitos países por 
esse mundo fora. A nova missão 
para a Saúde tem de passar necessa-
riamente por reanimar a qualidade 
e a humanização dos cuidados de 
saúde. Para atingir estes objectivos 
é necessário concentrar energias na 
organização e planeamento. Mas 
não é suficiente. É preciso investir 
mais em Saúde. Mais no orçamento 
de Estado. Mais na promoção da 
saúde. Mais na prevenção. Mais 
no envelhecimento activo. Mais na 
educação para a saúde. Mais nas pessoas. Não vamos 
lá apenas com neutralidade orçamental.

A falta de profissionais de Saúde é apenas uma das 
facetas do problema actual do SNS. E provavelmente 
a mais importante. É frequente ouvirmos na comu-
nicação social que em Portugal existem 4,3 médicos 
por mil habitantes. Um valor que nos coloca próximo 
dos países da OCDE com mais médicos per capita. 
Dito desta forma até parece contraditório. Afinal não 

Miguel Guimarães
Presidente do cRnoM

Não vale a pena continuar a 
enganar as pessoas. Assuma-
-se de uma vez por todas a re-
alidade. Tratem os profissio-
nais de saúde com dignidade. 
Ofereçam boas condições de 
trabalho. Atribuam remune-
rações de acordo com a ele-
vada responsabilidade que os 
profissionais de saúde têm na 
sociedade civil. Criem verda-
deiros incentivos que permi-
tam a todos os profissionais a 
fixação em áreas mais desfa-
vorecidas. E sobretudo respei-
tem as pessoas.

há falta de médicos! Mas, o que justifica a percep-
ção que paira na sociedade civil de que existe falta 
de médicos. Será que cada português quer ter um 
médico à porta de casa? Será que os médicos são uns 
malandros e não querem trabalhar? Será que as per-

cepções dos portugueses não 
estão bem aferidas? Em que é 
que ficamos, a falta de médicos 
é um mito ou uma realidade?

Quando falamos de falta de 
médicos estamos sempre a fa-
lar do SNS. Nunca do sector 
privado ou social. E quantos 
médicos trabalham no SNS? 
De acordo com os números 
mais recentes apresentados e 
publicados pela ACSS traba-
lham no SNS 26.900 médicos, 
isto é, cerca de 2,6 médicos 
por mil habitantes. E destes, 
quase 9.000 são médicos em 
formação especializada (inter-
nos) com todas as limitações 
daí decorrentes. Nesta pers-
pectiva, Portugal passaria a 
ocupar a cauda dos países da 
OCDE junto daqueles que me-
nos médicos têm per capita. 
E esta é a realidade no SNS, 
que os políticos e respectivos 
comentadores teimam em não 
entender. Há falta de médicos 

no SNS. Mas existem milhares de médicos em Por-
tugal fora do sector público que permitiriam resolver 
a principal faceta negativa do nosso SNS. Milhares 
aposentaram-se de forma antecipada e outros tantos 
trabalham apenas no sector privado. E não estamos 
aqui a entrar em linha de conta com as centenas de 
médicos que anualmente emigram. Haja vontade 
política e orçamento adequado e o SNS pode ter os 
médicos de que necessita.
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Não vale a pena continuar a enganar as pessoas. As-
suma-se de uma vez por todas a realidade. Tratem 
os profissionais de saúde com dignidade. Ofereçam 
boas condições de trabalho. Atribuam remunerações 
de acordo com a elevada responsabilidade que os 
profissionais de saúde têm na 
sociedade civil. Criem verda-
deiros incentivos que permi-
tam a todos os profissionais a 
fixação em áreas mais desfavo-
recidas. E sobretudo respeitem 
as pessoas.

Nos últimos anos, o orçamento 
do Estado para a Saúde foi 
reduzido de forma drástica, 
tendo atingido o valor recorde 
de 5,9% do PIB. Um valor que 
teve consequências nefastas e 
conhecidas ao nível da quali-
dade dos cuidados de saúde. 
Que só não assumiu conse-
quências mais graves, graças 
ao elevado sentido de respon-
sabilidade e dedicação de mui-
tos profissionais de saúde, que 
colocaram o seu conhecimento 
e os valores éticos e deontoló-
gicos ao serviço dos seus do-
entes.

Depois de tantos cortes cegos, 
de tantos disparates, de tantas 
reduções, 2016 tem de ser um ano de viragem, um 
ano de investimento. Investimento nas pessoas, nos 
jovens, na investigação, no conhecimento. Investi-
mento na educação, na justiça social, na solidarie-
dade. Investimento no combate ao desperdício e à 
corrupção. Investimento na reaprendizagem a viver 
num mundo sem medo.

O SNS é o principal factor de coesão social. Investir 
no SNS, é investir nos portugueses. Na sua saúde, 

na sua economia, na sua qualidade de vida, na sua 
educação, na sua solidariedade. Não é por acaso que 
nos milhões de mensagens de Ano Novo a palavra 
saúde está sempre em primeiro lugar. Mesmo acima 
de valores supremos que consideramos intocáveis.

Diz a sabedoria popular que não se 
fazem omeletes sem ovos. O novo 
Governo vai ter de investir mais 
na Saúde e nas pessoas. No encer-
ramento do Congresso Nacional 
de Medicina no Porto, o ministro 
Adalberto Campos Fernandes deu 
um sinal positivo do que poderá ser 
o seu mandato ao afirmar que “um 
Serviço Nacional de Saúde de quali-
dade constitui um pré-requisito fun-
damental para uma sociedade mais 
justa e mais equilibrada” e assegu-
rando que “a prioridade às pessoas 
vai ser o traço identitário da acção 
governativa”.

Esperemos que o ano 2016 fique 
conhecido como o ano de viragem, 
o ano de investimento no SNS. Só 
assim será possível inverter o ciclo 
negativo dos últimos anos e reani-
mar a qualidade e humanização dos 
cuidados de saúde.

Miguel Guimarães n

Depois de tantos cortes ce-
gos, de tantos disparates, de 
tantas reduções, 2016 tem de 
ser um ano de viragem, um 
ano de investimento. Inves-
timento nas pessoas, nos 
jovens, na investigação, no 
conhecimento. Investimento 
na educação, na justiça social, 
na solidariedade. Investi-
mento no combate ao desper-
dício e à corrupção. Investi-
mento na reaprendizagem a 
viver num mundo sem medo.



Acto médico 
de volta à 
actualidade 
política

“Acto Médico – dos médicos, pelos 
doentes”, foi este o tema convocado 
pela Ordem dos Médicos para debate 
no XVIII Congresso Nacional de 
Medicina e IX Congresso Nacional 
do Médico Interno, realizado entre 
os dias 26 e 28 de Novembro no 
Centro de Cultura e Congressos 
da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos. Durantes três 
dias, centenas de pessoas e grandes 
personalidades da sociedade civil 
portuguesa estiveram presentes 
num evento que recolocou o tema da 
regulamentação do acto médico no 
centro da actualidade. 

Dossier Especial: XVIII Congresso Nacional de Medicina6
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a ordem dos Médicos elegeu como tema central 
do seu congresso nacional o acto MÉdico. 
nunca como hoje o acto MÉdico foi alvo de 
tantas agressões. na relação médico-doente os 
atropelos externos sucedem-se em catadupa, 
como sucede com a imposição de tempos de 
consulta absurdos, a sobreposição de tarefas e 
os tempos prolongados (superiores a 12 horas) 
de actividade consecutiva, o que faz perigar a 
qualidade do acto MÉdico e a segurança dos 
doentes.  
Mas, também, o não cumprimento de descansos 
compensatórios, o acesso limitado ou negado a 
tratamentos (inovadores ou não), dispositivos 
médicos, materiais clínicos ou equipamentos, a 
informatização excessiva e disfuncional com re-
percussões negativas na relação médico-doente 
e intervenções cirúrgicas que cada vez com mais 
frequência não têm face por decisões institucio-
nais, são exemplos de práticas que se vêm insta-
lando e que tornam premente a defesa do acto MÉdico. 
É no acto MÉdico que se evidencia a relação de confiança 
médico-doente, imbuída de um espírito de solidariedade 
e humanização, trave mestra no exercício da medicina, e 
que tem sido de forma imprudente ignorado pelo Ministé-
rio da Saúde e pela imensa maioria das várias instituições, 
nomeadamente hospitais e centros de saúde. e esta situ-
ação tem-se estendido do sector público ao grande sector 
empresarial privado, onde os gestores de topo e intermé-
dios centram excessivamente as suas preocupações nos 
números, no financiamento e nos lucros, em detrimento 
claro das pessoas. não é por acaso que, nos últimos anos, 
milhares de médicos emigraram ou se aposentaram de 
forma antecipada. 
Por outro lado, a indefinição jurídica sobre o acto MÉdico, 
permite que outras pessoas e outros profissionais não mé-
dicos exerçam “medicina” sem que lhes possa ser imputada 
responsabilidade profissional ou outra, desde que não se 
intitulem formalmente médicos. Já para não falar daqueles 
outros que invadem a esfera de competências dos médi-
cos, praticando actos para os quais apenas e só os médicos 
se encontram preparados e que, desse modo, cometem o 
crime de usurpação de funções mas nunca são penalizados, 
porque a lei não define tais actos como médicos. 
nesta medida, os verdadeiros prejudicados com esta falta 
de definição são os doentes, que não estão preparados 
para distinguir o trigo do joio. e são muitos. É fundamental 
informar a sociedade civil e alertar os decisores políticos 
da necessidade de enquadrar juridicamente o acto MÉ-
dico, como imperativo constitucional, imperativo este já 
concretizado em praticamente todas as outras profissões 
na área da saúde. Muitos outros argumentos poderiam ser 
dados para fundamentar necessidade do referido enqua-
dramento jurídico. no entanto, para defender os doentes e 
aumentar a sua segurança e o seu direito a informação ver-
dadeira, daria apenas três: combater a corrupção, privilegiar 
a transparência de processos e procedimentos e eliminar os 
conflitos de interesses. 

XVIII	Congresso	Nacional	de	Medicina	/	IX	Congresso	
Nacional	do	Médico	Interno

Acto Médico: A necessidade de 
proteger o doente e combater a 
corrupção 
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de resto, a sociedade civil não terá dificuldade em entender a 
premência de avançar com uma lei específica do acto MÉdico, 
sabendo que esta é uma lei que protege as pessoas e os doentes. 
a proposta, devidamente fundamentada, já foi apresentada pela 
ordem dos Médicos, e é suficientemente flexível e inclusiva para 
que possa ser aceite pela sociedade civil e pelo poder político. na 
verdade, a proposta segue a definição do perfil profissional do 
médico definido nos decretos-lei das carreiras Médicas. 

não se entende de que é que o poder político 
tem medo ou quais são as amarras ou estigmas 
que os levam a desconsiderar de forma siste-
mática os médicos. Será que consideram os mé-
dicos cidadãos incómodos por, independente-
mente da cor política do governo, lutarem pela 
dignidade e pelos direitos dos doentes? 
o congresso tem um programa actual e diver-
sificado que abrange a quase totalidade das 
matérias relacionadas com o acto MÉdico. 
Podemos dividi-lo em duas grandes partes. 
uma dedicada à discussão dos problemas mais 
prementes relacionados com o acto MÉdico, 
como é o caso da humanização dos cuidados 
de saúde ou a formação. a outra, em forma de 
conferências, pretende despertar a sociedade 
civil e os médicos para alguns dos grandes pro-
blemas que enfrentamos, como por exemplo o 
respeito pela dignidade das pessoas, os direitos 
dos doentes ou a educação em saúde. 
Sem esquecer todas as personalidades e inter-

venções que irão acontecer neste congresso, não posso deixar de 
destacar as presenças do cardeal Patriarca de lisboa d. Manuel 
clemente e da dr.ª Maria de Belém Roseira, dois defensores da 
humanização e da dignidade da pessoa humana, do Prof. Rui 
nunes na valorização da ética e deontologia, do dr. Rui Rio que 
nos irá trazer contributos cruzando a sociedade com a economia 
e a saúde, do Prof. constantino Sakellarides que irá falar-nos sobre 
a aposentação e o envelhecimento activo, da dr.ª Marta temido 
que nos irá transmitir a sua visão sobre a medicina pública versus 
privada, do Prof. Manuel Sobrinho Simões que nos irá apontar 
caminhos sobre o futuro da saúde e a evolução da medicina, do 
Prof. Joel cleto que nos irá fazer reviver os 600 anos do Porto 
a ceuta, do Prof. Sampaio da nóvoa que nos trará a sua visão 
sobre o valor da educação na saúde e do Prof. adalberto campos 
Fernandes que nos irá indicar opções para a saúde em Portugal. e, 
claro, o nosso Bastonário, que nos irá estimular com os desafios 
no futuro da Saúde. 
infelizmente não vamos poder contar com a presença do dr. 
Paulo cunha e Silva, que certamente nos iria provocar e interrogar 
acerca da relação entre a arte e a ciência no Porto, centrada em 
abel Salazar. 
destaco, ainda, a atribuição das Medalhas de Mérito e do Prémio 
de gestão da ordem dos Médicos. celebramos a excelência da 
Medicina e alertamos para a importância da competência em 
gestão. 
esperamos, desta forma, recolocar na agenda política o enqua-
dramento jurídico do acto MÉdico. estamos a viver momentos 
de grande angústia, instabilidade e incerteza, e todos precisamos 
de acreditar que é possível existir mais transparência na socie-
dade, que é possível combater a grande e pequena corrupção, que 
é possível melhorar os níveis de segurança, que é possível viver 
numa sociedade mais justa e num mundo sem medo. 
e este é, neste congresso, também o nosso contributo para a 
sociedade civil. 
O	Presidente	Executivo	do	Congresso	Nacional	de	Medicina	da	
Ordem	dos	Médicos	
Miguel	Guimarães

É no acto 
médico 

que se evidencia 
a relação de 
confiança 
médico-doente, 
imbuída de 
um espírito de 
solidariedade e 
humanização, 
trave mestra 
no exercício da 
medicina”
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A imposição de tempos de consulta 
curtos, sobreposição de tarefas, não 
cumprimento de descansos compen-
satórios e informatização excessiva 
foram alguns dos “atropelos externos” 
identificados pelo dirigente, que mi-
nam a relação médico-doente e con-
tribuem para a emigração e aposenta-
ção antecipada dos clínicos. 
A “indefinição jurídica sobre o acto 
médico”, que permite que “outros 
profissionais não médicos exerçam 
‘medicina’ sem que lhes possa ser 
imputada responsabilidade profis-
sional”, “desde que não se intitulem 
formalmente como médicos”, foi ou-
tro dos pontos destacados por Miguel 
Guimarães que, sublinhou, prejudica 
verdadeiramente os doentes, “não 
preparados para distinguir o trigo do 
joio”.
José Manuel Silva, bastonário da Or-
dem dos Médicos, sustentou também 
a necessidade de recolocar na agenda 
política a Lei do acto médico, conside-
rando “absolutamente fundamental 
para os doentes”. Contudo, as suas 
primeiras declarações foram relati-
vas à entoação do hino nacional, por 
parte do coro da SRNOM, que inau-
gurou o congresso “num gesto sim-
bólico de valorização do orgulho no 
nosso País, no que somos e no que 
podemos ser”. O bastonário e presi-
dente do congresso mostrou-se “con-
victo” de que com o novo governo a 
questão do acto médico voltará a estar 
em cima da mesa e tocou noutros as-
suntos que têm merecido a atenção 
da Ordem dos Médicos: a adequação 
dos numerus clausus “às capacida-
des formativas máximas” e a questão 
da recertificação e carreiras médicas. 
José Manuel Silva frisou que “defen-
der os doentes é a principal missão da 
Ordem”, que “médicos e doentes pre-
tendem o mesmo, preservar a quali-
dade nos cuidados de Saúde” e que “a 
má qualidade em Saúde não só é má 
para os doentes, mas também para a 
Economia”, recorrendo ao relatório da 
Gulbenkian ‘Um futuro para a Saúde’.

Cardeal PatriarCa e a 
Conflitualidade
O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Cle-
mente, inaugurou o ciclo de conferências do XVIII 
Congresso Nacional Medicina com um discurso 
sobre “A conflitualidade dos tempos modernos e 
o poder decisório individual”. Na sua intervenção, 
não só abordou os conflitos experienciados pelo 

“Nunca como hoje o acto médico foi alvo 
de tantas agressões”. As palavras são de 

Miguel Guimarães, presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) e 
presidente executivo do XVIII Congresso Nacional 
de Medicina e IX Congresso Nacional do Médico 
Interno, na sessão de abertura do evento, a 26 de 
Novembro último.

“A escolha do tema prende-se 
com a urgência em informar 
a sociedade civil e alertar os 
decisores políticos da necessidade 
de enquadrar juridicamente o 
acto médico, como imperativo 
Constitucional, como de resto 
já aconteceu com praticamente 
todas as outras profissões na 
área da saúde. Um dos principais 
objectivos do Congresso 
consiste em recolocar na 
agenda política o Acto Médico. 
Estamos a viver momentos 
de grande instabilidade e as 
pessoas precisam de acreditar 
que é possível existir mais 
transparência na sociedade, que 
é possível combater a grande 
e pequena corrupção, que é 
possível melhorar os níveis de 
segurança, que é possível viver 
numa sociedade mais justa. E 
este é, neste Congresso, também 
o nosso contributo para a 
sociedade civil.”
Miguel Guimarães
(Nota de Imprensa da SRNOM de 24/11/2015)
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do sobreviver são ineludíveis, a formação da cons-
ciência é tarefa necessariamente partilhada, dado 
o carácter conflitual ou tensional que geralmente 
transportam”, acrescentou. 
D. Manuel Clemente terminou a sua exposição com 
duas alusões ao fundador do Cristianismo, citando 

passagens dos evangelhos de 
São Lucas e de São Mateus, em 
que Jesus rejeitou o apressar do 
triunfo do bem, que implicaria 
a destruição de qualquer oposi-
ção ou conflito. 

aCto MédiCo
Com o presidente do CRNOM 
a moderar a mesa, arrancou o 
primeiro painel do congresso, 
intitulado “Acto Médico”, que 
Miguel Guimarães descreveu 
como em versão “pura e dura”. 
Uma mesa que contou com as 
intervenções de António Braci-
nha Vieira, Paulo Sancho e José 
Luíz Amaral.
“Passado, presente e futuro” do 
exercício técnico da Medicina 
foi o tópico desenvolvido por 
Bracinha Vieira, médico e pro-
fessor catedrático, que começou 
por referir que “o acto médico 
decorre de uma competência e 
visa uma eficácia, advém da to-
mada de uma decisão, a partir 
de motivações e fundamentos 
que formam o juízo crítico e 
implica uma acção do terapeuta 
através de gestos técnicos es-
pecializados”, acrescentando 
que envolve a componente de 
“incerteza” e por vezes uma 
“margem de risco”, que leva o 
profissional a, numa delibera-
ção consciente, pesar os benefí-

cios e riscos com base na sua formação. “Tudo isto 
há-de ser confiado a alguém com conhecimento e 
experiência, isto é, competência”, dado que opta, 
necessariamente, por “intervir de uma maneira e 
não de outra”, afirmou o académico sublinhando 
também a importância de o médico saber partilhar 
e esclarecer os utentes.
Uma vez que a sua exposição se prendeu com a 
evolução ao longo dos tempos, Bracinha Vieira con-
siderou que “à medida que o cenário hipocrático 
vê os seus limites diluírem-se pela explosão tec-
nológica e a multidisciplinaridade no espaço do 
conhecimento científico (...) as fronteiras da ética 
deslocam-se e obrigam a uma reflexão que as traga 
de volta, visíveis e nítidas, escrevendo o reajustar 
dos deveres próprios da intervenção médica face aos 
direitos inabaláveis dos doentes”. Face ao momento 
que vivemos, onde de acordo com Bracinha Vieira é 

Homem em geral, como estabeleceu 
também um paralelo com o exercício da 
Medicina, enquanto “ciência humana”, 
frisando que, só por o ser, apresenta 
maiores conflitualidades do que as que 
se debruçam sobre o reino animal ou 
vegetal. “Tentar entender e conjugar o 
que se manifesta conflitual, é próprio 
de quem se dispõe à verdade de pen-
samento e de prática, sempre exigente 
porque nos alarga a compreensão e purifica o pro-
pósito. A realidade apresenta-se plena de tensões 
íntimas e internas, que não se eliminam sem mais. 
Eliminá-las significaria eliminarmo-nos a nós, 
como pensamento da realidade. De consciência a 
consciência, assim se hão-de tomar decisões, mais 
integradoras do que fraturantes. Porque a consci-
ência, sendo pessoal, é relacional, de cada um para 
todos, de todos para cada um e de todos para todos. 
Relacional e não excludente, antes salvaguardando 
a própria vida como totalidade”, concretizou o clé-
rigo, sublinhando que, no caso dos clínicos, está em 
causa a salvaguarda da vida humana.  
“Uma ordem profissional, como a vossa, deve ser 
por excelência instância de reflexão e partilha, onde 
a consciência se forma sempre, com a realidade 
que não dispensa nunca. Num exercício como o 
vosso, onde as questões fundamentais do viver e 

Reanimar a 
qualidade 

e humanização 
da Medicina é 
uma obrigação 
de todos nós. É a 
nova missão para 
a Saúde”
miguel Guimarães

A melhor 
forma de 

prevenir em Saúde 
é lutar contra as 
desigualdades 
sociais”
José manuel silva
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perigosa a ‘bipolítica’, de Michel Foucault, “a intru-
são dos mecanismos administrativos” em aspectos 
da vida humana como a actuação médica, e a inter-
ferência “das grandes indústrias farmacêuticas e ou-
tras”, “pela primeira vez em quatro séculos de medi-
cina científica”, “na imparcialidade das conclusões 
e transparência dos critérios de prova”, o orador 
questionou: “Poderá a ciência vir a ser inflectida?”, 
“Como será a ciência? Inclinar-se-á para Poder con-
tra Ética num espaço crescente de obscuridade?”.
Num discurso apoiado em autores diversos, termi-
nou com uma menção a Aquiles e à “Ilíada”, que 
a seu ver é a “primeira representação de um acto 
médico” e ilustra o seu “sentido humano” e a sua 
actualidade, concluindo dizendo que “a grande di-
ferença é que a antiguidade se gizava em função da 
fatalidade do destino e a modernidade em função 
das nossas escolhas livres”.
Dada a palavra a Paulo Sancho, consultor jurídico 
do Conselho Nacional Executivo (CNE) da OM, foi 

explanada a importância de se avançar 
com o enquadramento jurídico do acto 
médico “como instrumento de defesa do 
profissional, mas sobretudo do doente”.  
Depois de expor algumas das “muitas 
discussões e iniciativas legislativas” das 
últimas décadas, como a do governo de 
Guterres que, em 1999, terminou com 
o veto do diploma pelo então Presidente 
da República, Jorge Sampaio, defendeu: 
“Desde a década de 80 que esta guerra 
da Ordem é sistemática, é anual, é uma 
insistência que faz todo o sentido”.  
Por fim, considerou que não é através da 
“criação única de uma legislação do acto 
médico” que se conseguirão resolver to-
dos os problemas, como o perigo de ou-
tros profissionais praticarem “actos pró-
prios de uma profissão para o qual não 
estão habilitados”, sugerindo uma altera-
ção/revisão ainda no âmbito dos estatu-
tos, ou, como acontece com os advogados, 
a existência de uma lei específica sobre 
o acto próprio que possa ter censura pe-
nal ou uma vertente contra-ordenacional, 
que permita “dissuadir através da aplica-
ção de multas”.
Para encerrar este primeiro painel, su-
biu ao púlpito José Luiz Amaral, ex-pre-
sidente da Associação Médica Mundial a 
quem foi atribuído no dia anterior, 25 de 
Novembro, o título de Cidadão Honorário 
do “Porto Cidade de Ciência”. O médico 
paulista recordou o contexto e a longa tra-
jectória da legislação sobre o acto médico 
no Brasil, cuja discussão política se pro-
longou por 11 anos e 27 reuniões técnicas 
no Congresso Nacional, até à aprovação 
final em 2013. O antigo líder da Asso-
ciação Médica Brasileira lembrou que a 
“primeira dificuldade” foi gerar consenso 
entre médicos, sendo que o Brasil tem 

mais de 400 mil profissionais e o “entendimento 
nem sempre é fácil”, acrescentou. Depois vinham as 
14 profissões reguladas no sector da Saúde e um in-
trincado processo político, que envolve um sistema 
de duas câmaras parlamentares e um possível veto 
presidencial.
Para Amaral, os “objectivos iniciais foram muito 
claros: definir a competência dos médicos e defi-
nir os seus limites”, conquistando autonomia para 
exercer livremente a profissão. Esse limite foi res-
peitado, lembrou, ao terem conseguido “dizer que o 
médico (para exercer) tem de ser de uma certa ma-
neira”, mas as acções exclusivas (ou “privativas”, no 
Brasil) dos médicos, e que constavam da proposta 
inicial apresentada no Senado, não foram total-
mente respeitadas. Desde logo, uma especialmente 
importante: “Foi vetada como atividade privativa 
dos médicos a formulação de diagnóstico da do-
ença e a respectiva prescrição terapêutica, que era 
exactamente como começava o projeto de legislação 
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de 2002”, sublinhou José Luiz Amaral, que acres-
centou outros vetos como o atendimento de pes-
soas com risco de morte eminente, a realização 
de exames citopatológicos ou a colecta de material 
biológico. Apesar dos 10 vetos que Dilma Rousseff 
aplicou no diploma final, o acto médico brasileiro 
salvaguardou como áreas exclusivas a intervenção 
cirúrgica, os procedimentos invasivos, a coordena-
ção da ventilação artificial, a anestesia, a determina-

ção de prognóstico, o internamento 
e a nota de alta, a perícia médica e 
a atestação de óbito. Outra ‘vitória’ 
legislativa, sublinhou o convidado, 
foi a manutenção do poder de auto-
-regulação profissional no Colégio 
Federal de Medicina. O balanço fi-
nal, confessou o antigo dirigente, 
não foi totalmente favorável: “Depois 
de 11 anos de tentativa de convenci-
mento, pensávamos que fosse bem 
diferente. O resultado ficou muito 
aquém do que gostaríamos”.

aCto MédiCo e 
HuManização 
No segundo painel do primeiro dia 
de trabalhos abordaram-se três pers-
pectivas distintas sobre a relação 
médico-doente, com as presenças de 
Manuel Sobrinho Simões, Roberto 
Pinto e Carlos Mota Cardoso. A mo-
deração esteve a cargo do presidente 
da Secção Regional do Sul da Ordem 
dos Médicos, Jaime Teixeira Mendes. 
O investigador e director do IPATI-
MUP fez uma verdadeira exegese 
dos novos conceitos que pululam 
na Medicina contemporânea, numa 
palestra onde se propunha a reflectir 
sobre o futuro e a evolução da ac-
tividade médica. Sobrinho Simões 
começou por recordar a transição de 
uma “Medicina baseada na evidên-
cia”, para a “Medicina personalizada” 
– dois conceitos que “não podiam 
ser mais infelizes” na sua opinião – e, 
mais recentemente, para a “Medicina 
de precisão”, um título que decorre 
da evolução do conhecimento gené-
tico. Igual a si próprio, o convidado 
deteve-se neste último conceito, a 
que chamou de “engano do século”, 
por se basear na ideia falsa de que 
“por sabermos tudo sobre o genoma 
e por termos uma enorme quanti-
dade de dados, vamos solucionar to-
dos os problemas concretos”. 
O facto é que a teoria da precisão 
está a fazer o seu caminho e até 
Obama, recordou o convidado, 
pôs o National Institute of Health a 

“tratar de uma quantidade 
de informação massiva”, 
que depois não tem qual-
quer consequência prática 
na actividade clínica. Para 
Sobrinho Simões, este ce-
nário “é muito baseado na 
indústria” e no postulado 
do “big data”, que pro-
mete “dar resposta a tudo” 
e que resume tudo ao su-
fixo “ics”: do ‘genomics’ ao 
‘bionics’. “Tudo isto é muito 
questionável e tenho sé-
rias dúvidas de que vá re-
solver o problema. Temos 
os mesmos genes de há 10 
mil anos, portanto é errado 
pensar que a genómica vai 
resolver tudo”, aprofundou 
o investigador, lembrando 
que há um quadro relativa-
mente estável de evolução 
das doenças civilizacionais. 
Apesar de tudo, reconheceu 
que “tudo isto veio para fi-
car” e que cabe aos médicos 
saber conviver com a nova 
realidade, ressalvando um 
conjunto de comportamentos como a atenção, a 
competência e a eficácia. “É fundamental distinguir 
o principal do acessório. Se, no meio desta informa-
ção toda não formos capazes de ter uma navegação, 
estaremos perdidos”, sugeriu, acrescentando a im-
portância de “evitar o sobre-diagnóstico e o sobre-
-tratamento” e “termos respeito pelo outro”. 
O ex-coordenador do CNMI, Roberto Pinto, falou 
na qualidade de ‘médico-júnior’ sobre a relação com 
o doente e começou por afirmar “não acreditar” que 
a sua visão “seja muito diferente da visão de um 
sénior”. “O que há é desafios diferentes”, explicou, 
lembrando que a visão “romântica” da Medicina 
está hoje um pouco ultrapassada pelo primado da 
tecnologia. 
Mas o médico do Centro Hospitalar de São João 
não vê esta nova realidade com “fatalismo”. Antes 
com pragmatismo, num contexto em que o mé-
dico “se relaciona com muitas outras profissões”. 
“Vivemos uma era multidisciplinar, em que o mé-
dico é o decisor final. Isto, apesar de tudo, é um 
privilégio”, considerou, lembrando que caberá ao 

Cursos 
Em simultâneo com o Con-
gresso, nos dias 26 e 27, deze-
nas de pessoas participaram 
em cursos realizados dentro e 
fora da SRNOM, com duração 
aproximada de três horas. Pe-
las 9h do dia 26, tiveram lugar o 
“Curso de abordagem básica da 
via aérea”, por Carlos Mexedo, 
do Serviço de Anestesiologia do 
Centro Hospitalar do Porto, o 
“Curso de abordagem básica do 
doente politraumatizado”, por 
Elisabete Neutel, da REANIMA 
(Associação para a Formação 
em Reanimação e Medicina 
do Doente Crítico), e o “Curso 
básico de investigação clínica”, 
por Patrício Costa, da Escola de 
Ciências da Saúde da Universi-
dade do Minho. Já no dia 27, pe-
las 17h, realizaram-se os cursos 
de “Abordagem básica da dor”, 
por Maria Fragoso, da Unidade 
de Estudo e Tratamento da Dor 
– IPO Porto, “Antibioterapia”, 
por Carlos Capela, do Hospital 
de Braga – Escola de Ciências da 
Saúde da Universidade do Mi-
nho, e “Abordagem aos cuida-
dos paliativos”, por Edna Gon-
çalves, do Serviço de Cuidados 
Paliativos do Centro Hospitalar 
de São João.

“É fundamental 
distinguir o principal 
do acessório. Se, no 
meio desta informação 
toda não formos 
capazes de ter uma 
navegação, estaremos 
perdidos”
Sobrinho Simões
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clínico agregar toda a in-
formação diagnóstica e 
saber envolver o doente 
na decisão, “em vez da tra-
dicional consulta de três 
em três meses”. “É o fim 
do paternalismo”, acres-
centou Roberto Pinto, 
aludindo a uma mudança 
de paradigma em que se 
deixa de “olhar o médico 
como alguém que não me-
rece discussão” e se passa 
a ver um “aconselhador”. 
Na perspectiva do antigo 
dirigente, esta partilha do 
processo de decisão e em-
powerment do doente terá 
como aspeto negativo uma 
maior “justicialização” da 
Medicina. Por outro lado, 
face ao envelhecimento 
da população e aumento 
das despesas com doenças 
crónicas, o médico terá 
também de ser um “gestor” 
e saber “quando parar”. “É 
um dos aspectos mais di-
fíceis”, assinalou Roberto 
Pinto, numa era marcada 
pelo “intervencionismo”. 
Finalmente, Carlos Mota 
Cardoso reflectiu sobre 
a humanização do acto 
médico, enquanto clínico 
sénior. Num tom mais 
reflexivo, o psiquiatra ca-
racterizou o doente como 
um “sofrente”, que pro-
cura no profissional apoio 
e consolo na sua condição. 
Nesse sentido, Mota Car-
doso considera “o encon-
tro pessoal determinante 
a absolutamente decisivo” 
para o restabelecimento da 
saúde dos doentes e, por 
isso, o que o médico “tem 
de fazer é levar o doente 
a mergulhar na atmosfera 

dos medos e a compreender a gerir o sentimento 
de morte enquanto dimensão existencial da vida, 
enquanto vector que dá sentido à própria vida”. 
Assumindo que esta relação “é diferente de pessoa 
para pessoa” e depende de várias “circunstâncias”, 
o psiquiatra reforçou a questão da proximidade e 
do “vínculo”. Um vínculo “sui generis”, “não repe-
tível” e “não comparável a nenhum vínculo inter-
-humano”, que Mota Cardoso entende ser seme-
lhante ao fio de “Fio de Ariadne”. “O fio iluminado, 
que liga dois pontos: um para socorrer, outro para 
ser socorrido”. 

aCto MédiCo e forMação
Os trabalhos do XVIII Congresso Nacional de Me-
dicina e IX Congresso Nacional do Médico Interno 
foram retomados na sexta-feira de manhã para falar 
sobre “Acto Médico e Formação”, num painel mode-
rado por Catarina Matias, onde intervieram Alberto 
Abreu Silva, José Fernandes e Fernandes, Carsten 
Morhardt e João de Deus. Discursos que tiveram 
como palavras-chave interdisciplinaridade, repar-
tição de tarefas, responsabilidade, investigação, hu-
manização e educação médica contínua.
Alberto Abreu Silva, presidente da Associação Na-
cional de Estudantes de Medicina (ANEM) foi o 
primeiro orador da sessão, versando sobre “Expec-
tativas e ambição no ensino pré-graduado”. No seu 
discurso, o dirigente associativo tocou em pontos 
importantes relativos à medicina científica que ex-
perienciamos neste século, do ponto de vista do es-
tudante, sublinhando que “o principal actor na sala 
é o aluno” e apelando à capacidade dos docentes 
cativarem os alunos. O envolvimento do estudante 
foi também destacado, nomeadamente ao nível das 
actividades extracurriculares e participação activa 
na sociedade, assim como a aposta nas capacidades 
de investigação, tecnologia educacional – fomen-
tando o contacto com software, simulação e mode-
los digitais 3D – e abordagem diferente de como os 
estudantes devem ser avaliados, baseada nas suas 
competências. 
Na sua apresentação fez ainda referência aos mo-
delos evolutivos, importância da humanização e 
desenvolvimento curricular, focando-se em temá-
ticas como o entendimento da realidade de outras 
profissões da área da Saúde – de modo a “melhorar 
a saúde pública” – e os recursos humanos, susten-
tado no Estudo sobre as Condições Pedagógicas das 
Escolas Médicas Portuguesas realizado pela ANEM, 
dando especial atenção à realidade do ensino em 
meio clínico.
José Fernandes e Fernandes, ex-director da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
(FMUL) e director de serviço do Hospital de Santa 
Maria, prosseguiu abordando “Os novos paradig-
mas da formação pré-graduada”, momento de “pre-
paração para a aquisição de uma especialização e 
treino permanente durante toda a vida”. 
“Existem grandes desafios para a sociedade do 
século XXI”, afirmou o palestrante, dando como 
exemplos o respeito pela vida, liberdade e demo-
cracia, solidariedade social e geracional, equidade 
no acesso aos bens sociais e meritocracia e respon-
sabilidade individual. À semelhança do orador an-
terior, Fernandes e Fernandes falou sobre medicina 
científica, inovação e tecnologia, incorporação da 
inovação e custo-benefício, ética e actuação “mul-
tidisciplinar e pluri-profissional”, para uma medi-
cina cada vez mais centrada nos doentes, assente 
em “equipas” nas quais o médico desempenha um 
“papel liderante”. “Toda a educação médica deve 
privilegiar a importância da relação médico-do-
ente, “esta é a pedra de toque de uma medicina mo-
derna, humana, cientificamente baseada que serve 

“Vivemos uma era 
multidisciplinar, em 
que o médico é o decisor 
final. Isto, apesar de 
tudo, é um privilégio”
Roberto pinto

Dossier Especial: XVIII Congresso Nacional de Medicina12



os interesses da população”, defendeu, exemplifi-
cando mais tarde com a reforma que levou a cabo 
quando esteve à frente da FMUL, com o objectivo 
de estimular a investigação e orientação clínica, 
não confinando “à universidade e Hospital” a for-
mação médica, mas criando uma rede de institui-
ções afiliadas, onde os alunos têm oportunidade de 
presenciar a realidade de outros centros hospitala-
res, criando opinião a partir da maior informação 
disponível. 
Na sua intervenção considerou também que a simu-
lação “reforça o dinamismo e auto-aprendizagem”, 
permitindo “adquirir competências práticas” sem 
sujeitar os doentes à aprendizagem dos alunos e 
permitindo repetições sempre que necessário. José 
Fernandes e Fernandes falou também sobre os de-
safios que a medicina enfrenta: o “envelhecimento 
activo, consequência da evolução demográfica das 
sociedades”, a “emergência de novas doenças para 
as quais temos de estar preparados”, o “impacto da 
ciência e tecnologia” e a “defesa dos valores”. 
“A formação médica especializada” foi objecto de 
desenvolvimento pelo terceiro orador convidado do 
painel, Carsten Morhardt, presidente da European 
Junior Doctors (EJD), que representa jovens médi-
cos de 21 países europeus.  
Morhardt começou por fazer uma retrospectiva da 
“visão que se tem do médico” e centrou-se numa 
ideia já defendida pelos colegas anteriores do “task 
shifting”, divisão de tarefas: “Já não somos o médico 
que trata, mas uma equipa que trata, liderada pelo 
médico”, afirmou, passando a expor os profissio-
nais envolvidos e influência no sistema de saúde, e 
ilustrando com estatísticas, por vezes comparativas, 
relativas a vários países. O representante da EJD 
alertou ainda para a importância de se perceber o 
que os vários profissionais fazem “para poder dar 
ordens adequadas para tratamento”, assim como 
para as responsabilidades que acarta.
Coube a João de Deus, presidente da Associação 
Europeia de Médicos Hospitalares (AEMH), falar 
sobre “A recertificação de competências médicas”, 
começando por traçar resumidamente a história no 
nosso país, até ao surgimento do Sistema Nacional 
de Saúde (SNS). Chegando ao momento actual, afir-
mou que “com a crise a palavra de ordem foi agru-
par” e que “o sistema neste momento está um pouco 
confuso”, mas que, ainda assim, conseguimos bons 
resultados, como ao nível dos indicadores de mor-
talidade infantil e esperança média da vida. “Porque 
resultou?”, interrogou a assistência, defendendo em 
seguida que se deveu à organização, sistema de car-
reiras médicas – que apelidou de “espinha dorsal” –, 
auto-regulação e liderança clínica.
De acordo com João de Deus, temos em Portugal 
uma óptima estrutura de internato médico, no en-
tanto, frisou que depois de adquirir a especialidade 
“temos de continuar a aprendizagem”, salientando a 
relevância da educação médica contínua, sendo que 
“cada vez mais os doentes nos vão questionar” sobre 
a competência, aludindo também à sociedade de 
informação a que hoje pertencemos. O palestrante 

“O que pretendemos 
no ensino médico 
é formar médicos 
competentes” 
José Fernandes e 
Fernandes
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considerou que a recertificação deve 
destinar-se aos clínicos que estiveram 
afastados do exercício da medicina, elo-
giando o trabalho de José Manuel Silva, 
bastonário da Ordem dos Médicos, nesta 
matéria. 
Segundo o presidente da AEMH, “as con-
dições de trabalho dos médicos têm um 
papel crucial na segurança dos doentes” 
e há alguns desafios a superar em Por-
tugal no futuro: a existência de poucos 
formadores, “escravização” do trabalho, 
transferência de tarefas (“task shifting”), 
urgências e apoio à formação, e ainda 
outros como as idoneidades formativas, 
planeamento e concursos.

os 190 anos da faCuldade de 
MediCina do Porto
Maria Amélia Ferreira, directora da Fa-
culdade de Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP), foi a primeira conferen-
cista do segundo dia do XVIII Congresso 

Nacional de Medicina e IX Congresso Nacional do 
Médico Interno. 
Depois de resumidamente percorrer todas estas 
décadas de “história com futuro”, Amélia Ferreira 

sublinhou que “a FMUP, através dos 
seus professores e estudantes, eviden-
ciou sempre uma contínua e crescente 
esfera de influência social, facto de-
corrente do seu saber e aplicação do 
mesmo e também do profundo sentido 
de dever público e intervenção política 
de alguns dos seus membros”. Desta-
cou também que a faculdade que dirige 
“criou uma rede de instituições afilia-
das no ensino clínico, onde a prática 
clínica é feita nas mais diversas insti-
tuições protocoladas com a Universi-
dade do Porto” e que apoia o desenvol-
vimento e envolvimento em actividades 
extracurriculares, dando como exem-
plos a tuna e grupo de teatro. 
“Ao longo da sua história, a FMUP de-
mostrou um inconformismo constante 
e uma vontade determinada de evoluir 
no sentido da excelência, da liderança, 
na inovação e na qualidade dos seus 
serviços, sendo uma referência nacio-
nal e internacional entre os seus pa-
res”, afirmou. “São estes os 190 anos da 
FMUP, com futuro, no caminho de uma 
década que marcará o bicentenário” 
do Centro Universitário de Medicina 
FMUP-CHSJ, continuou. Por fim, ende-
reçou uma mensagem aos finalistas de 
2014, “que marcam a visão humanista 
de uma escola”: “Creiam no bem, na 
justiça, no amor, na tolerância, na vida”. 

aCto MédiCo e direitos dos doentes
“Acto Médico e Direitos dos Doentes” foi o assunto 
sobre o qual Maria de Belém Roseira se debruçou. 
Numa exposição clara, a candidata presidencial 
considerou que a ausência de legislação nesta ma-
téria é um “vazio legal que devemos colmatar”, re-
levando que os profissionais de Saúde “lidam com 
o mais importante direito dos cidadãos”, o direito 
à vida. 
Maria de Belém falou também sobre a proposta 
de legislação sobre Acto Médico que testemunhou 
como ministra da Saúde do XIII Governo Consti-
tucional (1995-1999) e afirmou que “seria interes-
sante que o novo ministro da Saúde dissesse o que 
pensa sobre esta matéria”.
Parte da sua conferência prendeu-se com as ga-
rantias que o sistema de saúde e os seus profissio-
nais devem oferecer ao doente e direitos do mesmo, 
sistematizando-os. A nível do panorama europeu 
focou-se nos direitos de personalidade/direitos fun-
damentais da pessoa nas relações de saúde, papel 
do direito do consumidor (no caso dos privados) e 
garantias processuais. Ainda sobre os Direitos – “e 
Deveres” – dos Doentes, deu destaque aos direitos 
imprescritíveis, como à informação, dando des-
taque ao direito à dignidade e qualidade da assis-
tência médica em pé de igualdade, desenvolvendo 

“Ao longo da sua história, 
a FMUP demostrou um 
inconformismo constante e 
uma vontade determinada 
de evoluir no sentido da 
excelência, da liderança, na 
inovação e na qualidade 
dos seus serviços”
Maria Amélia Ferreira
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em seguida a realidade da União Europeia e Carta 
dos Direitos Fundamentais, Conselho da Europa e 
Direito Comparado. 
A também militante das causas sociais e da igual-
dade de género apontou como caminho a “demo-
cracia sanitária”, que conduzirá à igualdade na rela-
ção de cuidados de saúde, numa dimensão colectiva 
dos mesmos, em que os cidadãos participam nas 

políticas de Saúde, e concluiu a sua exposição apon-
tando possíveis trajectos de futuro, como o acesso 
ao processo clínico e o regime unitário e mais hu-
mano de compensação do dano injusto.

aCto MédiCo e resPonsabilidade
Com a moderação de Álvaro Brás de Almeida, Rui 
Nunes, Edson Oliveira e Paula Faria deram corpo à 
sessão “Acto Médico e Responsabilidade”. Rui Nu-
nes, presidente da Associação Portuguesa de Bio-
ética (APB), foi o primeiro a ter a palavra e versou 
sobre “O valor da ética e da deontologia”, come-
çando por falar sobre alguns dos “enormes desa-
fios” com os quais hoje a medicina se confronta. A 
demografia, mais concretamente o envelhecimento 
da população, foi a primeira questão abordada pelo 
bioeticista: “Só as sociedades civilizadas envelhe-
cem”, frisou, apelando de seguida à “solidariedade 
intergeracional”. Também a tecnologia mereceu en-
foque, defendendo que, por “não ter qualquer tipo 
de limite” apresenta “desafios avassaladores”, sendo  
necessário “recuperar os preceitos da época hipo-
crática e não os deixar desvanecer”, aliando-os ao 
“conjunto de valores éticos transnacional e global”.
De acordo com o dirigente da APB, é necessário 
adoptar uma “postura pró-activa”: “Se queremos 
balizar a dívida e défice público temos de construir 
uma sociedade de que os nossos jovens se possam 
vir a orgulhar e não tenham de ser forçados a emi-
grar”, afirmou, salvaguardando que “obviamente 
temos de ponderar o que as pessoas têm direito 
com o que podemos genuinamente oferecer, e aqui 
a Medicina e a Ordem dos Médicos tem um papel 
muito grande”. Rui Nunes evocou o conceito de “de-
mocracia sanitária”, afirmando que é preciso que a 
Medicina tome “a liderança, com tento, serenidade, 
ouvindo os diferentes actores e agentes sociais” e 
clarificou: “Trata-se de uma nova escolha pública, 
de uma nova maneira de fazer a escolha pública”.
A exposição de Edson Oliveira, coordenador do 
Conselho Nacional do Internato Médico (CNMI) e 
interno de neurocirurgia, prendeu-se com o tema 
“Conflitualidade em Medicina”. Após enumerar os 
principais conflitos inter e intra-relacionais, éticos, 
com as famílias dos doentes (mais informadas com 
a Internet) e conflitos de interesse, Edson Oliveira 
assumiu vir a centrar-se no conflito laboral, inter e 
intra-relacional e ético, e, em particular, na situação 
dos internos nos Serviços de Urgência (SU). 
Numa abordagem mais prática, com casos reais, o 
orador pronunciou-se sobre a posição dos internos, 
que nos SU são “a infantaria no terreno”, e onde por 
vezes impera um “ambiente hostil e solitário”, admi-
tindo, no entanto, que a Ordem dos Médicos  tem 
tentado elaborar um documento de protecção. A in-
decisão e incerteza em momentos de maior pressão 
foram destacados pelo coordenador do CNMI, que 
passou a exemplificar com casos que presenciou 
enquanto interno de neurocirurgia no Centro Hos-
pitalar de Lisboa Norte. Numa listagem elaborada 
pelo próprio, identificou a “hierarquia”, “medo do 

Acto Médico: “um 
vazio legal que 
devemos colmatar”
Maria de Belém 

“É necessário 
recuperar os preceitos 
da época hipocrática 
e não os deixar 
desvanecer”
Rui Nunes
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embaraço”, “má interpretação”, “erro”, “medo de 
represália”, “colocar em risco a relação”, “evitar con-
flito” e “reputação”, como factores tidos em conta 
pelo interno em situações de conflito. Ressalvou, 
todavia, que cada situação deve ser analisada in-
dividualmente tendo como pilares o Juramento de 
Hipócrates e o Código Deontológico, mas recorreu 
a Benjamin Franklin para afirmar que “enquanto 
internos também temos de ser críticos”.
Para terminar e complementar as outras apresen-
tações, Paula Faria, especialista em Direito Médico 
e docente na Universidade Católica Portuguesa, 
ofereceu um olhar sobre os “Aspectos Jurídicos da 
Responsabilidade Médica”, “um tema muito amplo”, 
como começou por introduzir. Paula Faria dividiu 
a sua intervenção em duas partes – factos e valora-

ções jurídicas – e recordou 
que desde 2001 os proces-
sos por erro médico quin-
tuplicaram e “ocorrem nas 
várias áreas da medicina e 
domínios ou etapas da acti-
vidade do médico”, dando 
exemplos como sequelas 
decorrentes de negligência 
no parto ou um enfarte não 
diagnosticado. O tempo 
que o processo demora a 
percorrer desde a primeira 
instância até ao tribunal 
superior, em média “oito 
anos até ser resolvido”, foi 
adjectivado pela oradora 
como “terrível quer para 
o profissional de Saúde” 
“quer para os familiares e 
para o doente”, sendo que 
todos querem ver a situa-
ção resolvida.
Mais adiante, Paula Faria 
explicou que na ausência 
de legislação sobre o acto 

médico, tem-se recorrido ao artigo 150.º do Código 
Penal, que diz que: “As intervenções e os tratamen-
tos que, segundo o estado dos conhecimentos e da 
experiência da medicina, se mostrarem indicados e 
forem levados a cabo, de acordo com as leges artis, 
por um médico ou por outra pessoa legalmente 
autorizada, com intenção de prevenir, diagnosticar, 
debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou 
fadiga corporal, ou perturbação mental, não se con-
sideram ofensa à integridade física”. Trata-se assim 
de um “erro”, como explicou a palestrante, quando 
é violado ou desrespeitado “o protocolo, guideline, 
ordens de serviço, ou há um afastamento ao modelo 
padrão de comportamento do profissional”. Lem-
brou, porém, que nem tudo tem que ver com uma 
“má prestação de serviço” e explanou casos em que 
não se deve imputar culpa, reservando ainda es-
paço para abordar a questão da “presunção de culpa 
sobre o médico” e o “consentimento informado” e 
“hipotético”.

soCiedade, eConoMia e saúde
Para falar de “Sociedade, Economia e Saúde”, “de 
forma mais alargada”, foi chamado ao púlpito do 
Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM Rui Rio, para uma conferência onde viria a 
evidenciar e aprofundar os “dois factores essenciais 
dos quais depende a Saúde em Portugal: a Econo-
mia e a Política”.
“Só podemos ter uma política de Saúde cada vez 
melhor” quando se agilizarem estes agentes, afir-
mou o ex-presidente da Câmara Municipal do Porto 
(CMP). A seu ver, tudo depende, por um lado, da 
intervenção dos cidadãos e devolução da confiança 
aos dirigentes políticos e, por outro, da capacidade 
de “conseguir mais exportações” e investimento e 
“menos importações”, que se traduzirão no cres-

cimento económico 
e aumento do con-
sumo, tendo desta-
cado anteriormente 
que cometemos dois 
grandes erros: o pri-
meiro foi embarcar 
na “lógica do endi-
vidamento público” 
e o segundo “o endi-
vidamento externo”, 
que considerou 
“ainda mais grave”, 
por ser o somatório 
do endividamento 
das famílias, das 
empresas e do pró-
prio Estado”. “Não 
podemos voltar a fa-
zer isto”, apelou.

aCto MédiCo 
e exerCíCio 
Profissional 
Tema candente na 

classe médica, a emigração teve nota de destaque 
no início da segunda tarde do XVIII Congresso 
Nacional de Medicina. Na primeira mesa dedicada 
ao “Exercício Profissional”, Licínio Craveiro, jovem 
médico que está a cumprir formação específica em 
Neurologia no North Bristol NHS Trust falou, não 
tanto da sua experiência em Inglaterra, mas das 
razões que conduziram a um aumento de 570%, 
entre 2009 e 2014, no número de jovens colegas que 
solicitaram o Certificate of Good Standing à Ordem 
dos Médicos. 
Craveiro confessou ter emigrado por “objetivo pes-
soal” e porque queria que a sua carreira passasse 
pelo Reino Unido. Mas nos diversos inquéritos que 
consultou para esta intervenção no Congresso sen-
tiu que o seu exemplo não era o mais comum: “a 
principal razão que os colegas invocam para emi-
grar é mesmo a deterioração das condições em 
Portugal”. Mas o neurologista assinalou um facto 
curioso, o de países como a Inglaterra e Alemanha 

Dossier Especial: XVIII Congresso Nacional de Medicina16



também estarem a exportar muitos médicos. “Isto 
demonstra que há uma grande discrepância de ex-
pectativas em matéria de emigração”, concluiu. 
Na segunda intervenção deste painel, Constantino 
Sakellarides falou de aposentação e envelhecimento 
activo, um tema insuficientemente tratado ao longo 
da vida profissional dos médicos. “Temos de encon-
trar uma forma de toda a gente que faz 50 anos ser 
questionada sobre o que vai fazer quando se aposen-
tar. Não podemos olhar para o envelhecimento de 
forma distante”, reconheceu o antigo Director-Geral 
da Saúde, que confessou ter tido uma experiência 
angustiante na primeira vez que lhe colocaram a 
questão “o que quer fazer quando se reformar?”. 
Reconhecendo ser um “período crítico” na vida das 
pessoas, o professor da Escola Nacional de Saúde 
Pública entende que “é difícil conceber uma política 
efectiva” que promova uma vida saudável após os 
65 anos. Um primeiro passo, identificou, é valo-
rizar o tempo do idoso. “A primeira coisa que a 
família diz a um reformado é ‘agora que tens muito 

tempo’. Não se pode desvalorizar desta forma”. Para 
Sakellarides é necessário que nos “preparemos para 
sair bem” da profissão, e “é importante que haja 
políticas públicas nesse sentido”, a começar pela 
prevenção das quedas – um “flagelo”, segundo o 
professor –, da perda de autonomia e do isolamento.
Coube a Marta Temido o encerramento da última 
mesa do segundo dia. A presidente da Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares falou 
das diferenças entre o exercício público e privado 
da Medicina, focando-se na acumulação de fun-
ções e no pluriemprego, “realidades presentes em 
quase todos os países”. Para a especialista em gestão 
da Saúde, há sempre questões negativas apontadas 
a esta realidade – como os conflitos de interesse 
– mas há também um lado positivo, da valoriza-

ção profissional, da liberdade de escolha e do 
rendimento financeiro. Sem escamotear esta 
perspectiva, Marta Temido citou um inqué-
rito onde 84% dos médicos que acumulam 
funções no privado e no público têm como 
principal motivação a questão financeira. 
Olhando para as fronteiras que devem existir 
entre os dois sectores, a administradora consi-
derou que “proibir (a acumulação de funções) 
não é solução”. “Aumentar os salários também 
tem um efeito muito de curto prazo. O que 
se pode fazer é criar estratégias dirigidas às 
gerações mais jovens, assumir uma política de 
incentivos, melhorar as condições de trabalho 
e fomentar o sentido de missão no serviço 
público”. 

600 anos do Porto a Ceuta 
Contador de estórias por excelência, Joel Cleto 
presenteou o auditório do XVIII Congresso 
Nacional de Medicina com uma brilhante 
apresentação sobre o Porto, a participação da 
cidade na conquista de Ceuta e a lenda das 
tripas – a iguaria que se tornou património. 

Reportando ao século XIV, quando o Porto “co-
nheceu um período de grande expansão comer-
cial”, o arqueólogo e divulgador recordou perso-
nagens centrais neste período como o mercador 
Afonso Martins Alho – que deu origem à expressão 
“fino como um alho” – que estabeleceu um grande 
acordo comercial com os ingleses. No mesmo perí-
odo, o Infante D. Henrique inicia a construção da 
aramada portuguesa no Porto e dá-se o início da 
expansão portuguesa para África, tendo D. João I 
querido demonstrar que “o pequeno reino era ca-
paz de fazer uma grande conquista”. Ceuta acaba 
por tornar-se um marco na história de Portugal, 
um ponto militar e de segurança estratégico para 
o país, e o Porto fica com a lenda das tripas… que 
Joel Cleto tratou de desconstruir. De acordo com o 
convidado, o prato das tripas já existiria há muitos 
anos na cidade e, à semelhança de outros locais pela 
Europa, a sua origem estará associada ao domínio 
do povo Suevo, que tinha por tradição cozinhar as 
vísceras dos animais. 
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Jantar do Congresso  
O segundo dia de Congresso culminou com um jantar 
na Casa Ferreirinha, localizada no centro histórico da 
cidade de Gaia, em frente ao rio Douro e integrada nas 
Caves Ferreira, que há mais de 200 anos envelhecem os 
Vinhos do Porto Ferreira. 

desafios no futuro da saúde
O “deslumbrante”, mas igualmente “pe-
rigoso” mundo que está à nossa frente 
serviu de mote à última conferência do 
dia, protagonizada pelo bastonário da 
Ordem dos Médicos. José Manuel Silva 
começou por falar do “roadmap para o 
doente digital”, potenciado pelas milha-
res de aplicações que estão disponíveis 
na Internet, mas logo corrigiu o cami-
nho para “coisas mais terrenas”, uma vez 
que “não consegue falar do futuro (da 
Medicina)” naqueles termos. 
Assim o bastonário aludiu à importân-
cia do casamento entre a ecologia e a 
Medicina, face à evolução negativa que 
as alterações climáticas estão a produ-
zir na saúde da população mundial. “O 
combate à poluição pode salvar milhares 
de vida”, assumiu, “lembrando que se “a 
nossa pegada ecológica não diminuir, o 
planeta não vai suportar”. Nesse sentido, 
comunicou José Manuel Silva, a OM 
criou o Conselho Nacional de Ecologia 
como forma de acompanhar este debate 
e apresentar soluções construtivas. 
Já focado nas questões da sustentabili-
dade do sistema de saúde, o bastonário 
recordou que o país gasta “abaixo da 
média” dos países da OCDE em termos 
de despesa pública. Por isso, admitiu, 
lhe custa “falar de despesa” quando 
“para melhorar tem de gastar mais e não 
menos”. “A solução é a qualidade e não a 
austeridade”, reforçou, lembrando que 

a ética que deve prevalecer é do “combate ao des-
perdício, à corrupção”, para só depois se “pensar 
noutras opções”. Finalmente, José Manuel Silva fo-
cou dois aspectos de âmbito social: a prevenção em 
Saúde e a natalidade. No primeiro caso, defendeu a 
adopção de medidas fiscais “inteligentes” que pro-
movam os hábitos de vida saudável. No segundo 
caso, a necessidade de promover a coesão social e o 
equilíbrio geracional.

Medalhas de Mérito 
atribuídas 
No final de tarde do dia 27, 
sexta-feira, dezassete clínicos 
foram agraciados com a 
Medalha de Mérito da Ordem 
dos Médicos. A cerimónia de 
distinção decorreu no Salão 
Nobre do Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM.

Medalha de Mérito da 
Ordem dos Médicos

Rui Tato Marinho (por indicação do CNE)

Secção	
Regional		
do	Norte

António Massa
Jaime Milheiro
Júlio Machado Vaz
Levi Guerra 
Maria Adelaide Vasconcelos
Serafim Guimarães

Secção	
Regional		
do	Centro

Fernando Dias de Carvalho,
Jorge Freitas Seabra
Manuela Rebelo Carvalheiro
Maria dos Prazeres Francisco
Mário Magalhães Borges Alexandrino

Secção	
Regional	
do	Sul

Aguinaldo dos Santos Cabral
Américo Diniz da Gama
Henrique Delgado Martins
João Álvaro Correia da Cunha
João Dória Nóbrega
Manuel Abecassis
Maria de Lourdes Sales Luís
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 António Massa – Foi “com satisfação” que António Massa rece-
beu esta distinção da OM. “Acho que tenho lutado, tenho-me 
entregue aos outros sempre nos atos na minha vida. Fazendo 
uma visão retrospetiva, não me envergonho do meu passado, 

nem de andar na rua, ando com cara destapada, 
e fruto do meu trabalho”. Natural de Freixo de 
Espada à Cinta, frisa ter trabalhado muito, tendo 
começado aos seis anos na agricultura: “Não ti-
nha férias, até aos 23 anos as férias eram sempre a 
trabalhar na agricultura. Cheguei ao Porto, traba-
lhei, tive sorte, sem sorte não se faz nada, mas tam-
bém trabalhei muito duro. Ainda hoje é começar 
cedo e acabar tarde”. António Massa não esconde 
ter apreciado este reconhecimento e refere que 
“pode ter pesado muito o trabalho que fazemos 
nas idas a essas vilas, em Freixo de Espada à Cinta, 
Vimioso, Mogadouro, Miranda, Vinhais, Alfan-
dega da Fé”, repetindo, “obviamente, onde vamos, 
tratamos toda a população de forma graciosa”. O 
sentimento é de missão cumprida, mas espera 
“durar mais um bocado”: “Não tenho olhado pela 
minha saúde, mas olho pela dos outros, tenho sido 
um lutador”. “A minha vida tem sido feita muito 
da partilha, sem guardar nada na manga”, “faço 
isto com gosto e não procuro notoriedade, tento ser 
discreto dentro do possível”, referiu.

Maria dos Prazeres Francisco – “Quando fui con-
tactada pelo meu Conselho Regional do Centro, 
fiquei sinceramente surpreendida, não por algum 
sentimento de falsa modéstia, mas porque real-
mente não considerava ter feito nada que justifi-
casse esta tão grande deferência, dos meus colegas. 
Tomou-me um sentido de injustiça perante tantos 
colegas que decerto fizeram muito mais e melhor! 
Com verdade, toda a minha vida profissional, foi 
construída, dia após dia, a fazer o mais e o melhor 
para os doentes, com respeito mas também com 
sinceridade e muita humildade. 
Tive o privilégio de ter escolhido a profissão que 
me apaixonava, a especialidade em que me sen-
tia vestida da minha pele, e a ambição de prestar 
cuidados de qualidade, com humanidade, onde o 
facto de gostar de pessoas, foi determinantemente 
facilitador. Invadida ainda de um sobressalto: a 
certeza de nunca ter feito nada sozinha, isolada, 
mas sim em equipas multidisciplinares, com as 
quais aprendi muito e cresci imenso técnica, pro-
fissional e pessoalmente. Mas este reconhecimento 
era nominal! Por outro lado como recusar uma 
pretensão e decisão debatida e tomada entre pa-
res, sem correr o risco de me sentir desconfortável, 
desrespeitosa e até arrogante? Resolvida a aceitar, 
pela minha mente passaram todos os colegas e 
parceiros que comigo se cruzaram, nestes muitos 
dias, noites e madrugadas de trabalho, e que esta 
Medalha também qualifica, não nominalmente, 
mas na minha conceção de gratidão e de memó-
ria afetiva. Foi uma enorme honra receber esta 
distinção.”

Maria de Lourdes Sales Luís – “Não estava à espera 
de reconhecimento nenhum porque não tenho 
tido por toda a vida muitos reconhecimentos. De 
qualquer maneira fiquei muito satisfeita, porque 
a Ordem dos Médicos para mim é extremamente 
importante, foi ela que me deu o título de médico, 
nessa altura fazíamos exame à Ordem dos Médi-
cos, e depois trabalhei um bocadinho na neurofi-

siologia clínica para criar a subespecialidade”. “É um significado 
muito grande, muito intenso ser reconhecida pelos pares, por-
que habitualmente não se é muito, ou há uns que são muito e 
outros que não são”.
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e nas decisões que se tomam 
na Saúde e no SNS, é a solução 
para dar resposta aos desafios 
deste século.

aCto MédiCo e 
sustentabilidade dos 
sisteMas de saúde
Na primeira mesa do dia 28, 
debateu-se “Acto Médico e 
Sustentabilidade dos Sistemas 
de Saúde”, num painel mo-
derado por António Araújo, 
vice-presidente do CRNOM, 
onde intervieram Hélder Mota 
Filipe e Pedro Pita Barros. 
Hélder Filipe, presidente da 
Autoridade Nacional do Medi-
camento e Produtos de Saúde 
(Infarmed), foi o primeiro ora-
dor e falou sobre “Terapêuticas 
Inovadoras”, dando ênfase ao 
facto de a área da oncologia ser 
a que tem maior expressão a 
nível do surgimento de novos 
medicamentos, mas também 
de gastos. 
De acordo com o dirigente, 
“conseguimos reverter a situ-
ação” e desde 2011 “o número 
de ensaios clínicos voltou a 
crescer em Portugal”, tendo 
notado que diminuíram os 
tempos de decisão e que houve 
uma evolução positiva na in-
vestigação clínica no nosso 
país. Todavia, sublinhou que 
apesar de estarmos “no bom 
caminho”, “podemos crescer 
muito mais”, sendo que apesar 
dos avanços recentes, os resul-

tados ainda são inferiores à média europeia.
Hélder Mota Filipe fez referência à Lei da Investiga-
ção Clínica, que veio facilitar a aprovação de estru-
turas de ensaio clínico, “aumentando o potencial 
nacional de competitividade” e abrigando todos os 
estudos clínicos, inclusive os não regulamentados.  
Relativamente à introdução de novos medicamen-
tos no mercado, deu conta de que se tem verificado 
um aumento, embora tenha acautelado que não 
significa necessariamente que sejam inovadores. 
O presidente do Infarmed explicou que a nível eu-
ropeu existem “mecanismos de apoio à introdução 
de medicamentos inovadores”, através de proce-
dimentos acelerados ou planos de incentivos ao 
desenvolvimento e aprovação de medicamentos em 
determinadas áreas terapêuticas, como em casos 
urgentes (de doentes sem alternativa terapêutica), 
medicamentos pediátricos, campos pouco desen-
volvidos e medicamentos órfãos (destinados a do-
enças raras).

o valor da eduCação na saúde
Apropriação e cooperação foram as pala-
vras-chave do discurso de António Sam-
paio da Nóvoa, que abriu o ciclo de traba-
lhos de sábado, terceiro e último dia do 
XVIII Congresso Nacional de Medicina. 
O conceituado académico e candidato 
presidencial conferenciou sobre “O valor 
da educação na Saúde”, considerando que 
perante a revolução tecnológica do século 
XX, temos de ter capacidade de nos apro-
priarmos do conhecimento e dar-lhe um 
novo sentido, assim como de propiciar si-
tuações de formação que passem pelo di-
álogo, contacto e aprendizagem, apelando 
a uma maior dinâmica da “participação 
de cada um na vida das instituições e nas 
decisões que se tomam na Saúde”.
Também Sampaio da Nóvoa utilizou as 
“mudanças profundas no Portugal con-
temporâneo” como ponto de partida da 
reflexão, identificando alterações “im-
pressionantes” que se registaram ao nível 
da esperança média de vida e novas tec-
nologias da informação e comunicação, 
que transformaram “ambientes e formas 
de vida” e as próprias sociedades. Pre-
senciámos “duas grandes revoluções com 
consequências importantes nos campos 
da Saúde e Educação”, afirmou, refe-
rindo-se à construção do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS) e à nova narrativa so-
bre “o que é ser português”, voltado para 
o conhecimento e educação. Nas palavras 
do candidato presidencial, “Educação e 
Saúde” passaram por um fenómeno idên-
tico, a construção de grandes sistemas 
“dos quais nos orgulhamos” e de grande 
relevância na sociedade do século XXI.
De acordo com o académico, “dar às pes-
soas uma capacidade de se apropriarem 
das dinâmicas educativas e da área da 
Saúde” é a direcção a tomar e, apoiado em Michel 
Serre, afirmou que devido à revolução digital, “que 
nos permite ter todas as bibliotecas do mundo den-
tro do nosso bolso”, “aprendemos hoje de forma 
diferente” e por isso temos a capacidade de nos 
apropriarmos de determinado conhecimento e de 
lhe darmos um novo sentido nos nossos percursos 
de vida. Assim, Sampaio da Nóvoa defendeu que 
temos de inscrever essa capacidade de apropriação 
dos temas educativos no cerne da nossa relação 
com a Saúde. Salientou também a importância de 
propiciar “situações de formação que nos possam 
pôr em diálogo, em contacto, em aprendizagem”, 
fomentando a partilha e investigação. Mas, lem-
brou: “Não há formação cooperada se não existi-
rem instituições sólidas e enriquecidas nos diversos 
planos”. “Tudo isto implica capacidade de inserir 
dimensões de Saúde no espaço público”, concluiu, 
frisando que “inscrever a apropriação e cooperação” 
na participação de cada um na vida das instituições 
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Para terminar, abordou 
a questão do financia-
mento, realçando nova-
mente que “a oncologia é a 
área que mais cresceu nos 
últimos anos”, recordando 
todavia que são moléculas 
inovadoras mas também 
muito caras: “Num fu-
turo próximo teremos de 
olhar como um subgrupo 
especial de introdução no 
mercado, mas também 
de financiamento”. De 
acordo com Hélder Mota 
Filipe, os ‘biossimilares’ 
exercem um papel fun-
damental na sustentabi-
lidade do sistema, assim 
como os genéricos, e, em 
jeito de conclusão, lançou 
alguns desafios à inova-
ção: o desenvolvimento 
da investigação clínica 
em Portugal, em especial 
nas fases precoces e nos 
cuidados primários, dese-
nhar estratégias para a in-
vestigação clínica, incen-
tivar o desenvolvimento 
de novos medicamentos 
em áreas pouco apelati-
vas para a indústria, de-
senvolver estratégias de 
financiamento (a partir 
da partilha de risco e pa-
gamento por resultados), 
colocar em prática novas 
modalidades de acesso 
ao mercado por medica-
mentos que preencham 
verdadeiras lacunas tera-
pêuticas e concertar uma 

estratégia europeia para negociar medicamentos de 
custo muito elevado, como o da hepatite.
Pedro Pita Barros, economista da Saúde, comple-
mentou a exposição anterior com um discurso so-
bre “Formas de Financiamento”. “Sempre que hou-
ver dificuldade com as despesas públicas, haverá 
nas despesas em Saúde”, afirmou logo de início, 
passando a esclarecer as fontes de financiamento 
das despesas públicas em Saúde. Lembrou, no en-
tanto, que por ser uma área que lida com pessoas, 
e com os seus direitos, “ser sustentável é uma res-
trição e não um objectivo”, e sublinhando que o 
realmente importante, e que está acima da neces-
sidade de baixar os custos, é “zelar pela saúde dos 
doentes”.
“O que sabemos”, como deu conta, é que, a par dos 
elevados impostos em vigor no país, os pagamentos 
directos sãos os mais elevados no contexto europeu, 
os seguros privados comerciais uma parte muito 

“Ser sustentável é 
uma restrição e não 
um objectivo”
pedro pita Barros
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saúde bem integradas nas outras políticas e práti-
cas sociais e económicas, um sistema de cuidados 
de saúde bem concebido e centrado nas pessoas, 
adequado aos objectivos e eficiente, e, finalmente, 
recursos humanos adequados, qualificados e a tra-
balhar em equipa para prestar cuidados de saúde 
integrados.  

MensageM de MarCelo rebelo 
de sousa
Na segunda parte da manhã do último 
dia o presidente do CRNOM e presidente 
executivo do Congresso, Miguel Guima-
rães, leu a mensagem do professor Marcelo 
Rebelo de Sousa, que por compromissos 
pessoais anteriormente assumidos não 
pôde realizar a conferência que lhe estava 
destinada: “Acto médico e comunicação so-
cial”. No escrito enviado, considerou que 
esta classe profissional “é um dos pilares da 
sociedade portuguesa” e enfatizou a “im-
portância que os médicos e a sua profissão 
têm, sendo uma “profissão ética por natu-
reza”, que “acrescenta à sua importância a 
obrigação de defesa dos mais altos valores 
das pessoas e da humanidade, lidando com 
a morte e salvando vidas”. Por fim, garan-
tiu que, enquanto Presidente da República, 
caso seja essa a vontade dos portugueses, 
saberá “sempre realçar estes aspectos” e 
“defender o papel, importância  e sacrifício” 
que “em todas as circunstâncias é exigido 
aos médicos portugueses”.

HoMenageM a Paulo 
CunHa e silva
António Araújo, vice-presidente do CR-
NOM, deu a palavra ao ex-secretário de es-
tado adjunto da Saúde e, actualmente, vere-
ador na Câmara Municipal do Porto (CMP), 
Manuel Pizarro, que prestou homenagem 
a Paulo Cunha e Silva, num discurso emo-
cionante que mereceu uma longa ovação de 
pé por parte da mesa e assistência. Manuel 
Pizarro fez um breve resumo da trajectória 
pessoal e profissional deste amigo que par-

tiu “de forma súbita” aos 53 anos e cuja morte cho-
rou “com dor” e continua “a chorar com saudade”.
“Sinto-me como se o estivesse ainda a ouvir, há 
poucas semanas, na abertura da segunda edição [do 
Fórum Futuro]. O tema era a felicidade. Fez então 
um dos mais belos jogos de palavras dizendo que o 
verdadeiro programa político de um autarca é fazer 
a ‘Feliz Cidade’. E continuou: pode parecer algo in-
tangível, mas o que não podemos aceitar é que seja 
inatingível”, partilhou o vereador da CMP. “E em 
apenas dois anos o Porto torna-se uma referência 
de cidade cultural”, recordou, acrescentando que o 
colega e amigo, licenciado em medicina pelo Insti-
tuto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, fez “tudo 

pequena do volume de 
financiamento global, e 
o mais próximo de se-
guros sociais e fundos 
mutualistas é a ADSE.
Pedro Pita Barros con-
clui que, não existindo 
“fórmulas mágicas”, 
“em cada momento há que procurar o melhor ca-
minho”, definindo os princípios que guiam as deci-
sões, incluindo procura, preços e cobertura. Antes 
de abrir a discussão sobre o medicamento à assis-
tência, exemplificando também com o da hepatite, 
ofereceu uma visão de futuro, sustentada no relató-
rio da Plataforma Gulbenkian para um Sistema de 
Saúde Sustentável, “Um Futuro para a Saúde”, que 
também tem a sua assinatura, em que resumiu em 
cinco elementos-chave “um sistema de cuidados 
de saúde sustentável, com um custo acessível tanto 
para o país como para os cidadãos”: uma população 
saudável, comunidades resilientes com uma boa 
rede informal de cuidados, políticas e práticas de 
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o dr. adalberto campos Fernandes, novo 
ministro da Saúde, presidirá amanhã, dia 28 
de novembro, à Sessão de encerramento do 
Xviii congresso nacional de Medicina e do 
iX congresso nacional do Médico interno. a 
sessão está agendada para as 11 horas e irá 
decorrer no Salão nobre do centro de cul-
tura e congressos da ordem dos Médicos, 
no Porto.
a sessão ficará marcada por uma homena-
gem ao médico Paulo cunha e Silva, figura 
determinante na revitalização e dinamiza-
ção cultural da cidade do Porto, recente-
mente falecido. a evocação caberá ao vere-
ador da câmara Municipal do Porto, Manuel 
Pizarro.
o congresso fica marcado pelo encontro dos 
vários Bastonários da comunidade Médica 
de língua Portuguesa (cMlP), do qual resul-
tou a celebração da “declaração do Porto”, 
um protocolo de cooperação na área da 
formação médica, que será firmado, na úl-
tima manhã do evento, entre a ordem dos 
Médicos de Portugal e as várias congéneres 
da cMlP.
esta será ainda uma oportunidade para a 
entrega do prémio de Mérito em gestão dos 
Serviços de Saúde. esta distinção será entre-
gue ao professor Manuel antunes pela mão 
do novo ministro da Saúde.
o momento alto da manhã acontecerá com 
a conferência de encerramento, cuja inter-
venção caberá ao ministro adalberto cam-
pos Fernandes.
Para o presidente da ordem dos Médicos do 
norte, Miguel guimarães, “esta será uma 
excelente oportunidade de ouvir as propos-
tas do novo governo para a área da Saúde”. 
naquela que poderá ser a sua primeira inter-
venção pública, Miguel guimarães acredita 
que “o ministro não perderá a oportunidade 
de revelar à comunidade médica aquelas 
que serão as suas linhas estratégicas e prin-
cipais preocupações para com o sector num 
momento em que, como todos sabemos, os 
médicos se encontram muito desmotivados, 
exaustos e descrentes com o futuro do ac-
tual Serviço nacional de Saúde”.

Novo Ministro da Saúde 
encerra Congresso Nacional 
da Ordem dos Médicos

Nota de Imprensa 27/11/2015

Secção Regional do Norte
Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nas suas palavras finais, Miguel Guimarães, pre-
sidente executivo do Congresso, recordou uma 
vez mais a importância de recolocar na agenda 
política o “Acto Médico”, tema central deste XVIII 
Congresso Nacional de Medicina e IX Congresso 
Nacional do Médico Interno: “A definição do acto 
médico é um imperativo da Constituição da Re-
pública Portuguesa e sobretudo da Lei de Bases da 

isso com recursos escassos, o maior deles 
ele próprio” e elogiando o seu “trabalho per-
sistente, quase obsessivo mas sem qualquer 
proselitismo” e a “alegria” que imprimia em 
todos os momentos. 
“O Paulo apaixonou-se cedo pelo Porto e 
teve muitas ocasiões para demonstrar esse 
seu amor pela cidade. E esta respondeu-lhe 
com a mesma paixão incondicional, por 
isso a sua morte é tão chorada e tão sofrida. 
Acresce que o Paulo era um génio e mais 
ainda um génio bom”, salientou Manuel Pi-
zarro citando as palavras do presidente da 
CMP, Rui Moreira.

Manuel antunes reCebe PréMio 
de gestão da ordeM dos MédiCos
Foi o novo ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes, que, num gesto hono-
rífico, entregou o Prémio de Gestão da Or-
dem dos Médicos ao chefe do Serviço de 
Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra (CHUC), 
Manuel Jesus Antunes, que confessou ser 
uma das personalidades que mais admira 
em Portugal e que “mais tem feito pela de-
monstração de que os médicos são capazes 
de gerir salvaguardando os direitos e inte-
resses dos doentes”. 
Fátima Carvalho, coordenadora nacional 
da Competência em Gestão dos Serviços 
de Saúde da Ordem dos Médicos, resumiu 
o percurso do médico distinguido, enal-
tecendo a referência que é na sua área e o 
significativo trabalho que desenvolveu e 
continua a desenvolver no âmbito da com-
petência em gestão, convidando-o a subir ao 
palco, onde começou por dedicar o prémio à 
sua equipa de trabalho. O cirurgião galardo-
ado mostrou-se honrado em suceder a “uma 
enorme figura da medicina portuguesa”, 
Paulo Mendo, e descreveu o seu interesse na 
gestão como uma “maneira modesta de fa-
zer eco” à máxima do professor Abel Salazar 
de que “o médico que só sabe Medicina nem 
de Medicina sabe”.

sessão de enCerraMento
José Manuel Silva parabenizou o trabalho de Ma-
nuel Antunes e lançou um repto ao novo Ministro 
da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e ao Se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando 
Araújo, também presente na sessão: “Saindo dois 
elementos da direcção do Colégio da Competên-
cia em Gestão da OM, para a gestão da Saúde em 
Portugal, é uma oportunidade de demonstrar quão 
competentes são esses elementos”. “O futuro dirá se 
o Prémio tem valor ou não”, concretizou, realçando 
que “é preciso saber compatibilizar a gestão com a 
humanidade”. 
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Repercussão na comunicação Social

23/11/2015. O presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos foi o convidado da edição da ma-
nhã de 23 de Novembro, na SIC Notícias. Miguel Guima-
rães fez a revista de imprensa do dia, destacando os te-
mas do terrorismo, das aposentações na função pública 
e da transplantação, aproveitando também para fazer 
uma breve apresentação do XVIII Congresso Nacional de 
Medicina.
https://vimeo.com/146629986

26/11/2015. O Presidenteda SRNOM, Miguel Guimarães, 
deu uma entrevista ao Porto24 em que repassou temas 
como o Ato Médico, a morte de Paulo Cunha e Silva e 
outros assuntos ligados ao XVIII Congresso Nacional de 
Medicina.
http://www.porto24.pt/cidade/miguel-guimaraes-o-ato-medico-e-um-imperativo- 
constitucional/

TSF. 28/11/2015
https://soundcloud.com/
nortemedico/20151128-tsf-congresso-
-da-medicina

TVI. 28/11/2015
 https://vimeo.com/147306219

RTP2. 29/11/2015
 https://vimeo.com/147305350

SIC. 29/11/2015
 https://vimeo.com/147305351

Porto Canal. 28/11/2015
 https://vimeo.com/147569106

RTP (direto). 28/11/2015
 https://vimeo.com/147308681

SIC. 29/11/2015
 https://vimeo.com/147305773

CMTV. 29/11/2015
 https://vimeo.com/147568871

Saúde”, afirmou. Considerou também que “temos 
todas as condições para que este novo ministro da 
Saúde e respectivos secretários de Estado possam 
valorizar a Competência em Gestão nas unidades 
de Saúde e, finalmente, colocar isso em termos le-
gislativos”. O presidente do CRNOM manifestou 
ainda toda a disponibilidade para cooperar com o 
executivo nesta “tarefa difícil” que tem pela frente: 
“Curar as feridas recentes do nosso SNS não é ob-
viamente tarefa fácil, mas é verdade que temos de 
centrar mais a Saúde na qualidade do exercício da 

medicina e menos nos números”, acrescen-
tou, apelando à humanização e “valorização 
das pessoas em detrimento das finanças”. 
Posição reforçada por José Manuel Silva, 
que expôs igualmente “toda a disponibili-
dade para colaborar com o Ministério nesta 
missão muito difícil”.

Ministro da saúde garante 
que vai defender o sns “seM 
CrisPação”
Na sua primeira intervenção pública, o 
novo ministro da Saúde e especialista em 
Saúde Pública, Adalberto Campos Fer-
nandes, presidiu ao encerramento deste 
congresso e trouxe uma “mensagem de in-
centivo e de confiança”. “Cabe-nos a todos 
mostrar que é possível compaginar ou equi-
librar uma equação de grande alcance, que 
é a responsabilidade social e orçamental”, 
afirmou, dando conta de que a promoção 
e humanização da Saúde é um “importante 
capítulo no programa do Governo”. O mi-
nistro pediu ajuda aos colegas, enquanto 
“profissionais relevantíssimos” “no sector 
da Saúde em Portugal, para defender o Ser-
viço Nacional de Saúde que, de acordo com 
o mesmo, é antes de mais “defender uma 
medicina de qualidade” e “pré-requisito 
fundamental para uma sociedade mais 
justa e mais equilibrada”. “Nós todos esta-
mos orientados para servir uma coisa só. O 
interesse público e os nossos interesses são 
secundários”, sublinhou Adalberto Campos 
Fernandes, frisando estar ao “serviço dos 
doentes” e da “dignidade humana” e asse-
gurando que vai governar “para todas as 
profissões do sector”.
À margem do congresso, o ministro da 
Saúde admitiu à comunicação social que o  
dossiê das urgências é um dos que está a ser 
reavaliado: “Estamos a estudar e a procurar 
recolher informação necessária para tomar 
uma decisão ponderada que tenha em conta 
o interesse das populações”, afirmou, refe-
rindo-se ao encerramento de onze urgên-

cias, decidido por despacho do anterior Governo 
cerca de uma semana antes, e procurando evitar 
ver repetido o cenário de caos do Inverno passado 
devido à gripe. n

Dossier Especial: XVIII Congresso Nacional de Medicina24



Resolvido um 
problema com 
mais de 40 anos

cooPeRação entRe oS 
PaíSeS da coMunidade 
MÉdica de língua 
PoRtugueSa

A formação profissional como exigência de-
ontológica de atualização permanente dos 
conhecimentos, aptidões e competências 
dos médicos 

O desenvolvimento profissional contínuo e 
a educação médica permanente, enquanto 
garantia da segurança dos doentes e da qua-
lidade dos cuidados que lhes são prestados é 
uma referência incontornável do exercício da 
profissão médica. 

A colaboração no âmbito da formação mé-
dica pós-graduada é, pois, de primordial im-
portância para todas as Ordens dos Médicos 
e entidades com responsabilidades de regu-
lação da profissão médica, tendo em conta 
as suas atribuições e o desígnio de que às 
populações e aos cidadãos sejam prestados 
cuidados de saúde de qualidade, o que só 
é possível se os médicos desenvolverem as 
suas aptidões e competências em centros de 
formação devidamente credenciados. 

Neste sentido a Ordem dos Médicos pode 
agora conceder autorizações temporárias es-
pecíficas para que os médicos dos países de 
língua portuguesa possam realizar estágios 
de formação profissional em Portugal, sendo 
importante que exista reciprocidade e que 
os médicos portugueses possam igualmente 
realizar estágios de formação nos demais pa-
íses de língua portuguesa, em condições de 
igualdade. 

As ligações históricas, culturais e linguísticas 
que unem os médicos de Portugal, Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Mo-
çambique e S. Tomé e Príncipe possibilitam 
que as necessidades de formação pós-gradu-
ada dos médicos destes países sejam satisfei-
tas com qualidade, segurança e em locais e 
serviços idóneos em Portugal. 

Para que sejam concedidas as autorizações, 
deve ser apresentado e validado o plano dos 
estágios profissionais, com indicação do seu 
âmbito, duração e serviços ou unidades onde 
serão realizados, bem como a identificação 
do médico ou médicos especialistas respon-
sáveis pela sua orientação. 

Por outro lado, os estágios apenas poderão 
decorrer em serviço ou estabelecimento de 
saúde considerado como idóneo e com capa-
cidade para o efeito, o qual pode ser do setor 
público, privado ou social. 

Como é objectivo das ordens promover a 
formação dos seus membros e trabalhar em 
conjunto para criar mecanismos e instru-
mentos aptos a tal fim, a concretização de 
protocolos de colaboração para a formação 
recíproca dos seus associados é um deside-
rato que se concilia com suas atribuições e 
simultaneamente realiza o fim último da pro-
moção da saúde e segurança dos doentes e 
da população em geral. 

Porto, 28 de Novembro de 2015

DECLARAÇÃO DO PORTO 
PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL ENTRE A ORDEM DOS MÉDICOS DE PORTUGAL, A ORDEM DOS MÉDICOS 
DE ANGOLA, O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO BRASIL, A ORDEM DOS MÉDICOS 
CABO-VERDIANOS, A ORDEM DOS MÉDICOS DA GUINÉ-BISSAU, A ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS 
DE LÍNGUA PORTUGUESA DE MACAU, A ORDEM DOS MÉDICOS DE MOÇAMBIQUE E A 
ORDEM DOS MÉDICOS DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

Nas sessões de abertura e 
encerramento do XVIII Congresso 
Nacional de Medicina foi assinada a 
Declaração do Porto, um convénio 
de cooperação entre os países da 
Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa (CMLP), pelos dirigentes 
de Portugal, Moçambique, Cabo-
Verde, Brasil, Guiné, São Tomé e 
Príncipe, Angola e Macau. O convénio 
pressupõe acordos de cooperação 
bilateral na área da formação pós-
graduada, sendo que, para José Manuel 
Silva “é para nós particularmente 
relevante podermos propiciar este 
intercâmbio”. Para o director-geral 
da Saúde, Francisco George, “desde 
a assinatura dos acordos de Julho 
de 1974, regulamentados no ano 
seguinte, há mais de 40 anos, que 
temos problemas que nunca foram 
resolvidos, como a questão do exercício 
médico por internos, estagiários, tutela 
de médicos estrangeiros da CMLP”. O 
representante da Direcção Geral de 
Saúde (DGS) comprometeu-se neste 
domínio a facilitar a incrementação dos 
protocolos, relembrando que a DGS se 
ergue “no plano estrutural em quatro 
pilares”: a qualidade (em conjunto com 
a OM), prevenção de doenças, análise e 
relações internacionais, que incluem a 
cooperação.

Ordem dos Médicos
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A polémica continuou a marcar 
os concursos para contratação de 
jovens especialistas, em especial 
no que diz respeito à Medicina 
Geral e Familiar (MGF). Apesar 
de a tutela ter avançado com 
medidas “positivas”, na opinião 
do CRNOM, estas são ainda assim 
“insuficientes” e acarretam 
prejuízos para os doentes, que 
podem ficar sem médico de família, 
para os médicos e para o próprio 
SNS. 

Destaque: Concursos Médicos
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Erros E 
irrEgularidadEs 
pErsistEm
Contratação de jovens 
especialistas para o 
SNS continuou envolta 
em polémica

Os concursos para contratação de jovens 
especialistas para o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) continuaram a dar que fa-

lar. Na edição anterior da Nortemédico (n.º 64) de-
mos conta dos desenvolvimentos ocorridos desde 

a publicação do despacho n.º 
5471-A/2015 até ao comuni-
cado conjunto do CRNOM/
CNMI a 6 de outubro, em que 
era reclamada uma resposta 
urgente da ARS Norte. 
Apesar da cedência, em outu-
bro, do Ministério da Saúde, 
tornando o concurso para as-
sistente de Medicina Geral e 
Familiar (2.ª época de 2015) 
nacional e coordenado pela 
ACSS, esta foi, na opinião 
do CRNOM “positiva mas 
insuficiente”. Isto porque, 



comunicado do conselho 
Regional do norte da ordem 
dos Médicos e do conselho 
nacional do Médico interno
[13 OUT 2015]

depois de várias denúncias institucionais e públicas realizadas pelo 
conselho Regional do norte da ordem dos Médicos (cRnoM) e 
pelo conselho nacional do Médico interno (cnMi), a acSS vem 
anunciar que, por determinação do ministro da Saúde, o próximo 
concurso para assistente de medicina geral e familiar (2ª época de 
2015) será nacional e coordenado pela acSS.
na mesma semana, a administração Regional de Saúde (aRS) do 
norte, e no que respeita ao concurso referente ao despacho 5952-
a/2015, publica finalmente em diário da República o mapa de vagas 
por instituição, por especialidade hospitalar e já com os júris cons-
tituídos. lamentavelmente o aviso de procedimento de recruta-
mento é baseado em legislação já revogada.
o cRnoM e o cnMi lamentam que os responsáveis políticos con-
tinuem a ignorar os graves problemas dos concursos médicos para 
ocupar um lugar de assistente na área de Medicina geral e Familiar 
(MgF), de especialidade hospitalar ou de Saúde Pública.
o anúncio que o próximo concurso para assistente de MgF será 
nacional e coordenado pela acSS, é uma medida positiva mas cla-
ramente insuficiente. os concursos continuam a ser fechados, sem 
qualquer garantia de ausência de conflitos de interesses por parte 
dos júris, e sem critérios de avaliação definidos que valorizem clara-
mente a formação adquirida e que sejam publicados previamente. 
e nada é dito sobre a existência e funcionamento de concursos ins-
titucionais, permitindo que seja continuada a existência selvática e 
sem regras de contratações directas nominativas.
o grau de satisfação e motivação dos jovens médicos nunca foi 
tão baixo, como de resto o demonstram os vários estudos que 
foram realizados recentemente e as elevadas taxas de emigração e 
opção pelo sector privado. Perdem os doentes, os médicos e o SnS. 
ninguém ganha. acreditamos que tudo isto acontece por incompe-
tência dos responsáveis políticos.
incitamos o Ministério da Saúde e a acSS a respeitar os concursos 
médicos reforçando a equidade e transparência de processos. a 
ordem dos Médicos do norte e o cnMi continuam disponíveis para 
ajudar a implementar as soluções adequadas, em defesa dos direi-
tos dos doentes, dos médicos e do SnS.

Porto,	13	de	Outubro	de	2015
O	Conselho	Regional	do	Norte	da	Ordem	dos	Médicos
O	Conselho	Nacional	do	Médico	Interno

concursos médicos – despachos 5952-a/2015 
e 5471-a/2015
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como ficou expresso em 
Comunicado Conjunto  
do CRNOM/CNMI, de 13 
de outubro de 2015, os 
concursos continuam a ser 
“fechados, sem qualquer 
garantia de ausência de 
conflitos de interesse por 
parte dos júris e sem crité-
rios de avaliação definidos 
que valorizem claramente 
a formação adquirida e 
que sejam publicados pre-
viamente”, recordando 
também os problemas daí 
resultantes.
Em nome dos médicos, 
dos doentes e da defesa 
do SNS, em novembro o 
CRNOM voltou à carga 
lamentando publicamente 
que “os responsáveis polí-
ticos da ACSS continuem 
a desprezar os graves 
problemas dos concursos 
médicos para ocuparem 
lugares de assistente em 
MGF”, considerando que 
“os erros e irregularida-
des resultantes do proce-
dimento concursal da 1.ª 
época, e que deixaram de 
fora 20 médicos na região 
Norte”, não estão a ser 
“resolvidos de forma equi-
tativa” (ver Comunicado   
do CRNOM, de 18 de no-
vembro de 2015, na página 
seguinte). Apesar de louvar 
a inclusão desses jovens médicos especialistas no 
2.º concurso de 2015, afirmou que não existindo 
um “aumento proporcional do número de vagas 
na ARS Norte, a ACSS defrauda as expectativas do 
grupo de médicos que concorre agora pela primeira 
vez”, limitando a ambos “a possibilidade de acesso 

ao emprego”. Por fim, mostrou-se disponível para 
“ajudar a implementar as soluções adequadas, refor-
çando a igualdade de acesso, a equidade e transpa-
rência de processos”.

Ministro cede nos 
concursos médicos 

O anúncio que o 
próximo concurso 

para assistente de MGF será 
nacional e coordenado pela 
ACSS é uma medida positiva 
mas claramente insuficiente. 
Os concursos continuam a 
ser fechados, sem qualquer 
garantia de ausência de 
conflitos de interesses…”



19/11/2015. «O presidente da Ordem dos Médicos – 
Norte admitiu ontem que cerca de 20 mil utentes da re-
gião norte ficam sem médico de família».

Repercussão na comunicação Social

comunicado do conselho 
Regional do norte da ordem 
dos Médicos
[18 NOV 2015]

o conselho Regional do norte da ordem dos Médicos (cRnoM) la-
menta que, mais uma vez, os responsáveis políticos da acSS conti-
nuem a desprezar os graves problemas dos concursos médicos para 
ocuparem lugares de assistente em MgF.
de facto, e apesar do procedimento concursal mais recente (e que 
abrange os médicos que obtiveram a sua especialidade na 2.ª época de 
2015) ser nacional e coordenado pela acSS, a realidade é que os erros 
e irregularidades resultantes do procedimento concursal da 1.ª época, 
e que deixaram de fora do SnS 20 médicos da região norte, não estão 
agora a ser resolvidos de forma 
equitativa.
ao permitir que este grupo de 
jovens especialistas seja incluído 
neste segundo concurso de 2015 
(uma medida positiva), sem que 
haja um aumento proporcional do 
número de vagas na aRS norte, a 
acSS defrauda as expectativas do 
grupo de médicos que concorre 
agora pela primeira vez limitando 
para todos os possíveis concorren-
tes (da 1ª e 2ª épocas) a possibili-
dade de acesso ao emprego.
os procedimentos de selecção 
continuam a ser fechados, sem 
qualquer garantia de ausência de 
conflitos de interesses por parte 
dos júris, e sem critérios de avalia-
ção objectivos que valorizem claramente a formação adquirida e que 
sejam publicados previamente.
o grau de satisfação e motivação dos jovens médicos nunca foi tão 
baixo, como de resto o demonstram os vários estudos que têm sido re-
alizados, as elevadas taxas de emigração e opção pelo sector privado.
Perdem os doentes (cerca de 20.000 utentes podem ficar sem médico 
de família), os médicos e o SnS. ninguém ganha.
acreditamos que é possível fazer melhor. no presente e no futuro.
no presente, e para que seja possível manter no SnS todos estes 
jovens médicos de família que concluíram a sua especialidade em 
2015, onde claramente existe uma deficiência marcada e conhecida de 
norte a sul do país, exortamos o Ministério da Saúde e a acSS a con-
templar de imediato mais 10 vagas na aRS norte, respeitando o equi-
líbrio necessário para resolver a inclusão, no mesmo procedimento 
concursal, de dois grupos de médicos do norte que concluíram a sua 
formação em épocas distintas.
no futuro, e sem prejuízo das medidas já apresentadas por diversas 
vezes aos responsáveis políticos, a ordem dos Médicos continua dis-
ponível para ajudar a implementar as soluções adequadas, reforçando 
a igualdade de acesso, a equidade e transparência de processos, em 
defesa dos direitos dos doentes, dos médicos e do SnS.

Porto,	18	de	Novembro	de	2015.
O	Conselho	Regional	do	Norte	da	Ordem	dos	Médicos.
Miguel	Guimarães	(presidente)

concurso médico de Medicina geral e Familiar (MgF) 
- 1ª e 2ª épocas de 2015

Cerca de 20.000 utentes podem ficar 
sem médico de família 

01/12/2015. “Acho que neste momento quer o presi-
dente da ACSS, quer a máquina que habitualmente traba-
lha com ele, não estão em condições de voltar a fazer um 
processo de escolha para a especialidade médica, é uma 
situação completamente inaceitável”, afirmou Miguel 
Guimarães ao Porto Canal. 
https://vimeo.com/147613721

28 Destaque: Concursos Médicos

Os 
procedimentos 

de selecção continuam 
a ser fechados, sem 
qualquer garantia de 
ausência de conflitos de 
interesses por parte dos 
júris, e sem critérios de 
avaliação objectivos que 
valorizem claramente 
a formação adquirida 
e que sejam publicados 
previamente.”

14/10/2015. “Estes concursos não servem os médicos, 
não servem o SNS e não servem os doentes, ou seja, não 
servem ninguém”, afirmou Miguel Guimarães ao Porto 
Canal, referindo-se à abertura de apenas 74 vagas para 
um total de 102 candidatos.
 https://vimeo.com/142528449

15/10/2015. “Os doentes e o SNS são prejudicados pela 
emigração e pela opção dos médicos pelo sector privado”, 
acusou Miguel Guimarães em entrevista ao OJE (O Jornal 
Económico), frisando que a região Norte é a mais afec-
tada pelos atrasos na colocação de recém-especialistas.
http://www.oje.pt/miguel-guimaraes-presidente-crn-ordem-dos-medicos-atrasos-
-nos-concursos-leva-medicos-a-emigrar/

20/10/2015. “Ninguém ganha. Perdem os médicos, perde 
a tutela e, sobretudo, perdem os doentes”, escreveu o 
presidente do CRNOM num artigo de opinião no jornal 
Público.
 http://www.publico.pt/sociedade/noticia/concursos-medicos-todos-perdem-mas 
-ninguem-muda-1711658

18/11/2015. “Mais uma vez os concursos médicos não 
estão a ser bem conduzidos pela ACSS, apesar deste con-
curso agora ser nacional”, afirmou Miguel Guimarães ao 
Porto Canal.
 https://vimeo.com/146249198



Jovens 
especialistas 
em MGF à 
procura de 
soluções 
para os 
próximos 
concursos
Os problemas nos concursos de 
colocação em Medicina Geral 
e Familiar (MGF) levaram 
os recém-especialistas, das 
primeira e segunda fases 
de 2015, a reunirem-se na 
Secção Regional do Norte 
(SRNOM), à procura de uma 
solução para a insuficiência 
de vagas. Algumas das 
reivindicações apresentadas 
foram, entretanto, atendidas 
no último procedimento.

Na sequência da polémica em 
torno da contratação de recém-
-especialistas para o Serviço 

Nacional de Saúde, reuniram-se na SR-
NOM, nos dias 28 de outubro e 18 de 
novembro, muitos dos médicos que fo-
ram afetados, para trocarem impressões 
e procurarem soluções para o problema. 
Sílvia Carvalho, porta-voz do contin-
gente da primeira fase, esclareceu que es-
tes encontros tiveram como principal ob-
jectivo debater propostas para tornar os 

concursos “cada vez mais justos e sem incongruên-
cias”, propostas a fazer chegar, depois, ao Conselho 
Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos Médicos 
e ao Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI). 
Em ambas as sessões foram discutidos tópicos que 
pudessem integrar um documento final, tais como: 
a abertura permanente e actualizada de vagas nos 
concursos seguintes; a gestão e planeamento de 
recursos médicos a nível nacional; a implementação 
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de um concurso único a nível nacional, com en-
trevista; a definição de regras para a constituição 
de júris a nível nacional; a abertura de concurso 
para recém-especialistas com épocas e datas fixas 
imediatamente após a conclusão dos exames de 
fim da especialidade, fechados e destinados a estes 
candidatos, “acabando com as movimentações”; e, 
cumulativamente, a criação de concursos anuais 
abertos que facilitem a colocação de quem ainda 
não conseguiu ser colocado ou procura outro local 
de colocação. Esteve também em cima mesa a ques-
tão da permissão de mobilidade entre ARSs e ULSs, 
bem como os critérios para otimizar a mobilidade 
dos profissionais. 
Na sessão de 18 de novembro marcaram presença 
membros do Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, como Lurdes Gandra e Rui Capucho, 
assim como o presidente da Associação Nacional de 
Unidades de Saúde Familiar (USF-AN), Bernardo 

30 Destaque: Concursos Médicos

Vilas Boas, que foram intervindo sobre os as-
suntos em debate. Rui Capucho lembrou que a 
“forma como se contabiliza a falta de médicos” 
também devia ser tomada em consideração, 
referindo-se aos atuais “subterfúgios estatís-
ticos”. Após terem sido tornadas públicas vá-
rias opiniões sobre, por exemplo, os convites 
para as USF, o dirigente da USF-AN trouxe à 
reflexão o facto de as equipas não serem “tão 
estáveis como a maioria das pessoas pensa”, 
recordando que há grandes movimentações, 
desde os que se reformam aos que querem sair 
ou entrar. 
Além deste grupo, também os médicos de 
MGF que concluíram a especialidade na se-
gunda fase de 2015 contestaram o seu con-
curso de colocação (Despacho n.º 12194-
E/2015) e reuniram-se, a esse propósito, 
igualmente na SRNOM. Em causa estava 
o facto de este procedimento atribuir à re-
gião Norte apenas 51 vagas, quando havia 
63 candidatos disponíveis – somando os 
28 que ficaram excluídos na primeira fase. 
Num encontro realizado a 9 de Novembro, 
e no qual marcou presença o presidente do 
CRNOM, Miguel Guimarães, o vogal Rui Ca-
pucho e a consultora jurídica, Inês Folhadela, 
foi amplamente analisado o conteúdo do des-
pacho e ficou estabelecido o compromisso de 
contestar publicamente as suas limitações, o 
que foi efetivado através de um comunicado 
emitido pelo CRNOM a 18 de novembro (ver 
página 28). Frederico Salgado, um dos cerca de 
30 médicos presentes, considerou “fundamen-
tal” avançar com este protesto, uma vez que, 
assinalou, “ao excluir 12 recém-especialistas 
estaríamos a colocar a descoberto cerca de 20 
mil utentes”. “No Norte temos altíssima capa-
cidade de formação e, como tal, a região deve-
ria ser premiada por isso e não prejudicada”, 
acrescentou. 
As reivindicações dos especialistas de MGF 
das primeira e segunda fases acabaram por ser 

genericamente atendidas no concurso aberto pelo 
Despacho n.º 14426-A/2015, de 3 de dezembro. A 
abertura do procedimento foi bastante célere, pre-
via as 63 vagas pretendidas para a ARS Norte, bem 
como a existência de um júri nomeado a nível nacio-
nal. Neste momento, segundo informou Frederico 
Salgado à Nortemédico, “o procedimento concursal 
ainda não se encontra terminado mas está já numa 
fase final”. Apesar de haver algumas propostas que 
ainda carecem de aprofundamento, Sílvia Carvalho 
mostrou-se satisfeita por se “ter gerado uma mu-
dança neste último mês de 2015”. “O exame para os 
colegas que vão terminar a especialidade em Abril 
de 2016 já vai ser diferente”, exemplifica, “e a tomada 
de posições acerca de concursos fechados ou aber-
tos, a continuação dos convites para integrar USFs 
e a mobilidade dos profissionais entre ARSs serão 
tópicos importantes no futuro próximo e merecem 
urgente discussão”, concluiu. n
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Há muito iden-
tificada pela 
Ordem dos 

Médicos, a possibi-
lidade de não haver 
vagas em número su-
ficiente para todos os 
candidatos ao internato 
médico consumou-se 
este ano. O concurso, 
aberto a 23 de Novem-
bro, previa 1569 luga-
res para um universo 
de 1706 candidatos. 
Deduzidas mais de 20 
desistências, o resul-
tado final foram 114 

médicos que se viram excluídos da possibilidade de 
prosseguir a sua formação complementar. 
Este processo mereceu a contestação do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos desde 
o seu início. Num texto de 23 de Novembro (ver 
página seguinte), Miguel Guimarães lamentava o 
facto de não ter sido dada oportunidade aos candi-
datos de confirmarem, em tempo útil, o mapa final 
de vagas e também não ter sido possível “avaliar 
todas as reclamações apresentadas”. “Para agravar”, 
acrescentava o dirigente, “a plataforma informática 

EstE ano 
não houvE 
mEsmo vagas 
para todos

114 médicos 
excluídos

Foi a notícia que marcou 
a actualidade da classe 
médica no último trimestre: 
114 jovens médicos não 
tiveram colocação no 
concurso de acesso à 
formação especializada. 
As 1500 vagas abertas não 
foram suficientes e a Ordem 
dos Médicos teve de procurar 
soluções alternativas para 
conter a situação. Numa 
reunião realizada na 
SRNOM, que juntou muitos 
dos médicos afectados, a 
Ordem e os sindicatos, foi 
apontada a solução que 
viria, mais tarde, a ser 
considerada pelo Ministério 
da Saúde: os 114 internos vão 
manter o vínculo ao Serviço 
Nacional de Saúde por mais 
um ano. 

te
xt

o 
N

el
so

n 
So

ar
es

 › F
ot

og
ra

fia
 D

ig
ire

po
rt

31Destaque: internato de especialidade



Convocatória

Reunião com os médicos que participaram no 
Concurso de Internato Médico 2015 ou irão 
participar no Concurso de Internato Médico 
2016

Caros colegas,
Durante o concurso do Internato Médico 2015, 
ocorreram, à semelhança do que já tinha acon-
tecido em 2014, problemas graves envolvendo a 
publicação e atualização disfuncional do mapa 
de vagas, da lista de candidatos e a plataforma 
informática.
A forma como todo este processo foi conduzido 
revela incompetência, irresponsabilidade e des-
respeito da ACSS perante os médicos.
Estivemos presentes de Norte a Sul do país nos 
locais de escolha, apoiando e partilhando a re-
volta dos candidatos, pelo desrespeito demons-
trado pela tutela, tendo sido denunciado às ins-
tituições competentes e publicamente as várias 
irregularidades verificadas.
Assim sendo, o Conselho Nacional do Médico In-
terno (CNMI) e os Conselhos Regionais do Norte, 
do Centro e do Sul da Ordem dos Médicos vêm 
por este meio convidar todos os médicos que 
vivenciaram diretamente estes problemas, bem 
como os colegas que participarão no concurso do 
próximo ano (2016) a estarem presentes em reu-
niões a decorrer simultaneamente nas Secções 
Regionais do Norte (Porto), Centro (Coimbra) e 
Sul (Lisboa) na próxima 4ª feira, dia 9 de Dezem-
bro, pelas 21h00. Estarão também presentes a 
Federação Nacional dos Médicos (FNAM), o Sin-
dicato Independente dos Médicos (SIM) e a As-
sociação Nacional de Estudantes de Medicina 
(ANEM).
A Ordem de Trabalhos será a seguinte:
1. Concursos de Internato Médico 2015 e 2016
 a. Mapa de vagas e processo de escolhas
 b. Formas de contestação
 c. Medidas a tomar para o próximo concurso
2. Médicos sem colocação no Internato de 
Formação Específica
3. Dúvidas frequentes
 a. O que fazer se não se escolher vaga
 b. Mudança de especialidade
 c. Prazos para rescisão
 d. Outras questões

O Conselho Nacional do Médico Interno

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

O Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos

O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos

4 de Dezembro de 2015

o mapa (previsional) de vagas para acesso às especialida-
des foi publicado pela administração central do Sistema 
de Saúde (acSS) no dia 22 de novembro de 2015 tendo sido 
anunciado que o processo de escolha iniciar-se-ia às 14h30 
de 23-11-2015, hora essa que viria, no entanto, a ser alterada 
no próprio dia para as 16h00! e em dez (10) dias, 1706 can-
didatos (de acordo com os números e ordenação publica-
dos em 23-11-2015) terão que realizar a sua escolha em cinco 
pontos diferentes do país (as administrações Regionais de 
Saúde do norte, centro e lisboa e vale do tejo e nas Regiões 
autónomas)!
de resto, nem sequer foi dada a oportunidade aos candida-
tos de, em tempo útil, confirmarem o mapa de vagas que, 
como se encontra publicitado no próprio site da acSS, será 
objecto de publicação no diário da República e que, esse sim, 
contemplará o mapa consolidado de vagas. acresce que, 
como demonstra a publicação no próprio dia 23-11-2015, da 
lista de candidatos (revista) para escolha de especialidade, a 
estes também não foi dado qualquer tempo para avaliação 
de reclamações apresentadas.
Para agravar a situação, a plataforma informática para pro-
ceder à escolha de vagas a nível nacional não funcionou 
durante todo o dia 23 de novembro, tendo sido os médicos 
coagidos a procederem à referida escolha utilizando um 
processo manual, gerador de uma pressão inaceitável sobre 
os candidatos e potencialmente causadora de erros graves 
irrecuperáveis.
durante todo este processo a ordem dos Médicos, e nomea-
damente o seu Bastonário, tudo tentou para que o processo 
fosse suspenso durante o tempo necessário até que, e já com 
a plataforma informática em funcionamento, fosse possível 
os médicos escolherem a vaga de especialidade de forma 
serena e tranquila. Foi exercida uma pressão sem preceden-
tes sobre os responsáveis políticos, e nomeadamente sobre 
o presidente da acSS, envolvendo mesmo o Secretário de 
estado da Saúde, mas até ao momento sem sucesso.
a acSS e o seu presidente continuam a tratar os médicos 
como números e não como pessoas. aBSolutaMente 
inaceitÁvel.
Mais uma vez a política desastrosa, desumana e humilhante 
seguida pela acSS continua a ferir profundamente a nossa 
dignidade. É uma ofensa para todos os médicos o desprezo, 
a irresponsabilidade e a prepotência com que nos tratam.
Pessoalmente, e como presidente do conselho Regional do 
norte da ordem dos Médicos (cRnoM), considero esta situ-
ação intolerável e merecedora de uma resposta robusta, dos 
médicos e da sociedade civil.
dada a gravidade da situação, o departamento jurídico da 
SRnoM e o cRnoM ficam desde já disponíveis para apoiar os 
médicos envolvidos nesta candidatura. 
o absurdo das decisões da acSS exige uma mudança ime-
diata na sua liderança. não é possível continuar a dialo-
gar com quem não merece o nosso respeito nem a nossa 
confiança.

Miguel	Guimarães
Presidente	do	Conselho	Regional	do	Norte	da	Ordem	dos	Médicos
Porto,	23	de	Novembro	de	2015

Mapa de vagas e processo de escolha da 
especialidade médica. 

A irresponsabilidade reiterada do 
presidente da ACSS

texto publicado pelo Presidente do cRnoM nas redes sociais
[23 NOV 2015]
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para proceder à escolha de vagas a nível nacional 
não funcionou durante todo o dia 23 de Novembro, 
tendo sido os médicos coagidos a procederem à 
referida escolha utilizando um processo manual”. 
“A Ordem dos Médicos, e nomeadamente o seu 
bastonário, tudo tentou para que o processo fosse 
suspenso durante o tempo necessário até que fosse 
possível os médicos escolherem a vaga de espe-
cialidade de forma serena e tranquila”, sublinhou. 
Numa crítica contundente à Administração Central 
do Sistema de Saúde (ACSS), Miguel Guimarães 
considerou que aquele organismo “continua a tratar 
os médicos como números” e pediu a demissão do 
seu presidente: “O absurdo das decisões da ACSS 
exige uma mudança imediata na sua liderança”. 

O assunto ganhou enorme amplitude 
pública a 4 de Dezembro, dia em que, 
após o preenchimento de todas as vagas 
disponíveis, se percebeu que haveria mé-
dicos excluídos do internato em 2016. 
Os médicos afectados dirigiram-se, em 
protesto, à sede da ARS Norte e à própria 
Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM), onde foram recebi-
dos pelo presidente do Conselho Regio-
nal. Miguel Guimarães disponibilizou-se 
para procurar soluções para o problema, 
sem deixar de lamentar publicamente 
que esta situação tenha ocorrido. “Um 
médico que não tenha uma especialidade 
dificilmente consegue oferecer um bom 
serviço à população e pode ser mais facil-
mente explorado”, alertou à RTP. Nesse 
mesmo dia, o Conselho Nacional do Mé-
dico Interno anunciou a realização de 
três reuniões simultâneas, nas diferentes 
secções regionais da Ordem dos Médi-
cos, para ouvir os internos excluídos e 
desenhar uma solução alternativa.

reunião à ProCura de 
soluções
Foi assim que, a 9 de Dezembro, um 
grande número de actuais e futuros mé-
dicos compareceram no auditório da 
SRNOM para discutir a questão com 
representantes da Ordem dos Médicos, 
do Sindicato dos Médicos do Norte/Fe-
deração Nacional dos Médicos (FNAM), 
do Sindicato Independente dos Médicos 
(SIM) e da Associação Nacional dos Es-
tudantes de Medicina (ANEM). Coube a 
Mariana Brandão, dirigente do Conselho 
Nacional do Médico Interno (CNMI), fa-
zer uma retrospectiva de todo o processo 
e lançar o repto para “o que pode ser feito 
a nível individual e colectivo”, designa-
damente ao nível das negociações com a 
nova equipa do Ministério da Saúde, bem 
como para a necessidade de “prevenir que 
algo de semelhante aconteça em 2016”.
Jorge Silva, representante do SIM no 

Norte do país, classificou de “desastre” todos os 
procedimentos que culminaram nesta situação, 
incluindo a revisão do regulamento do internato 
médico – publicada em 2015 – a qual, fez questão 
de esclarecer, não mereceu qualquer contributo 
dos sindicatos. “Nem o SIM, nem a FNAM foram 
tidos ou achados nesta matéria. E todo o esqueleto 
jurídico do internato está construído com base no 
pressuposto de não haver vagas de especialidade 
para todos e haver, por isso, médicos indiferencia-
dos”, acusou o dirigente. Jorge Silva foi mais longe 
nas críticas e apontou o dedo à Ordem dos Médicos, 
considerando que “devia haver mais transparência 
na atribuição das idoneidades”. “Sabemos que fo-
ram rejeitadas vagas de Medicina Geral no Alentejo 

“A Ordem dos Médicos, 
tudo tentou para que o 

processo fosse suspenso durante 
o tempo necessário até que fosse 
possível os médicos escolherem a 
vaga de especialidade de forma 
serena e tranquila[…] Foi exercida 
uma pressão sem precedentes 
sobre os responsáveis políticos, 
[…], mas até ao momento sem 
sucesso. A ACSS e o seu presidente 
continuam a tratar os médicos 
como números e não como 
pessoas”
Comunicado do presidente do CRNOM 
[23 NOV 2015]
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e que houve problemas seme-
lhantes no Algarve. Mas não sa-
bemos o que aconteceu”, exempli-
ficou o sindicalista, que no final 
da intervenção apontou a possi-
bilidade de impugnar o concurso. 
“Qualquer processo é possível de 
ser travado nos tribunais”. Tam-
bém Merlinde Madureira se mos-
trou bastante consternada com 
este episódio e disse mesmo que 
o facto de esta reunião acontecer 
“constitui uma vergonha para 
todas as instituições envolvidas”. 
A presidente da FNAM recordou 
que a prova efectuada por este 
conjunto de internos era apenas 
de seriação, e não de avaliação 
de conhecimentos, o que pres-
suponha a existência de vagas 
de especialização para todos os 
concorrentes. Logo, acrescentou 
a dirigente, “não é correcto que 
seja no decorrer do concurso que 
os médicos ficam a saber que não 
vão ter acesso à sua formação”. 
Em coerência com esta posição, 
a dirigente sindical confirmou 
aos jovens médicos presentes ter 
pedido a anulação do concurso. 
“Enviei um documento ao Dr. Rui 
Ivo (presidente da ACSS), a dizer 
que só havia uma coisa a fazer: 

suspender o concurso, rever o mapa de vagas e fazer 
novo procedimento”. Merlinde Madureira também 
apontou o dedo à Ordem dos Médicos, dizendo 
desconhecer quais as razões que levaram a impedir 
abertura de vagas de Medicina Geral, e contrariou o 
discurso de haver médicos a mais em Portugal: “Há 

tantos, mas tantos médicos, que eu com 67 anos 
ainda sou requisitada para ir fazer noites de urgên-
cia. Sinceramente, não conheço sítio nenhum do 
país que não se queixe da falta de médicos”. 
Da parte da ANEM, as críticas dirigiram-se à falta 
de planeamento em matéria de demografia médica. 
Alberto Abreu da Silva, presidente da direcção, as-
sumiu que esta realidade era expectável há alguns 
anos: “Desta vez são 114, mas da próxima ainda 
serão mais os que vão ficar de fora, porque o grande 
problema continua a ser o elevado número de alu-
nos que existe nas faculdades”. O responsável con-
siderou que “é preciso atacar a questão de frente”, 
mostrando-se solidário com o problema criado a es-
tes jovens médicos. “Deverá ser exigido ao Governo 
que vos encontre uma vaga. Isto não é uma matéria 
da responsabilidade individual de quem ficou de 
fora, mas sim das entidades que os representam”, 
concluiu. 

114 MédiCos fiCaM no sns
Antes de se ouvirem as intervenções da numerosa 
plateia que encheu o auditório da SRNOM, Miguel 
Guimarães fez um derradeiro sublinhado, desmen-
tindo a ideia de um mau trabalho da Ordem dos 
Médicos nesta matéria. “Os colégios de especiali-
dade fazem um enorme trabalho, visitando os ser-
viços que pedem idoneidade e reavaliando aqueles 
que já a têm”, assinalou, apontando como factor de 
desvalorização do internato “a incapacidade que 
muitos hospitais têm neste momento para formar, 
por falta de quadros”. Sobre o processo dos 114 
jovens médicos, o presidente do CRNOM assumiu 
que “a Ordem não pode travar o concurso” e clari-
ficou uma ideia que viria a ser muito comentada no 
debate: “Não é possível impedir o acesso ao con-
curso por candidatos vindos do estrangeiro, porque 
isso violaria as regras europeias”. No entanto, o diri-
gente subscreveu a ideia defendida pela consultora 
jurídica da SRNOM, Inês Folhadela – que esteve 
presente na reunião a responder às dúvidas dos 
presentes – de solicitar ao Ministério da Saúde uma 
prorrogação do contrato de trabalho em vigor até 31 
de Dezembro de 2016, isto é, por mais um ano. 

solução Provisória enContrada
A solução discutida na reunião de 9 de Dezembro, 
na SRNOM, foi também a que a Ordem dos Mé-
dicos apresentou na reunião com o Ministério da 
Saúde, dois dias depois. E mais tarde, em reunião 
da Comissão Parlamentar de Saúde, de 22 de De-
zembro, o presidente da ACSS assumia que os 114 
jovens médicos teriam o seu vínculo renovado por 
mais um ano, no Serviço Nacional de Saúde. Rui Ivo 
ressalvou que, no entanto, deste contingente de 114 
jovens médicos apenas 28 ficariam colocados nas 
instituições onde cumpriram o Internato do Ano 
Comum em 2015. Os restantes seriam distribuídos 
por um conjunto de instituições que apresentam 
carência de pessoal médico. n



“É da mais elementar justiça que os 114 jovens 
médicos que ficaram sem acesso a uma vaga na 
formação especializada possam continuar a tra-
balhar em equipa no Serviço nacional de Saúde 
(SnS) até se voltarem a candidatar a um futuro 
concurso”. Foi desta forma que o presidente do 
ordem dos Médicos do norte comentou as de-
clarações do presidente da acSS durante a audi-
ção na comissão Parlamentar da Saúde.
no entender de Miguel guimarães, “estes jo-
vens tinham a justa expectativa de aceder a 
uma especialidade médica e, por isso, é natural 
que face a essa impossibilidade seja criada esta 
janela de oportunidade para que continuem no 
SnS, quando o seu contrato acabava no próximo 
dia 31 de dezembro”.
o presidente da conselho Regional do norte 
da ordem dos Médicos (cRnoM) recorda que 
“esta era precisamente a solução que a ordem 
dos Médicos preconizava e defendera junto do 
ministro da Saúde, face à impossibilidade de en-
contrar mais vagas para estes 114 médicos”. “de-
pois do investimento feito pelo País na forma-
ção pré-graduada destes jovens, é importante 
que se tomem medidas para que não sejam 
obrigados a emigrar ou a optar por uma solução 
laboral precária”.
não obstante esta alternativa agora encon-
trada, Miguel guimarães assegura que “é ur-
gente que ordem, acSS e demais instituições 
colaborem no sentido de potenciar o máximo 
de vagas para formação específica nas dife-
rentes especialidades no concurso de 2016, ou 
corremos o risco de ficarem ainda mais médi-
cos impedidos de continuar a sua formação 
específica”.
de resto, recorda o presidente do cRnoM, “a 
ordem dos Médicos do norte já começou a 
visitar também unidades de saúde privadas, 
para avaliar as condições e regimes de traba-
lho, incluindo a análise da existência potencial 
de condições de formação semelhantes às que 
existem no sector público, sem esquecer o pi-
lar fundamental da formação, as carreiras mé-
dicas”. Miguel guimarães considera “essencial 
maximizar as capacidades formativas respei-
tando todas as normas relativas à qualidade da 
formação”.

Formação especializada

Continuidade no SNS de 114 
jovens médicos sem acesso 
a vaga de especialidade é 
medida positiva

Nota de Imprensa 23/12/2015

Secção Regional do Norte
Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt
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24/11/2015. Dezenas 
de médicos internos 
concentraram-se em 
protesto junto às insta-

lações da Administração Regional 
de Saúde do Norte. “É quase terro-
rismo pessoal não ceder ao pedido 
que a Ordem dos Médicos (...) fez 
de adiar o processo da escolha das 
vagas até que plataforma infor-
mática estivesse adequadamente 
a funcionar”, afirmou Miguel Gui-
marães à RTP3, numa reportagem 
onde coube também o testemunho 
de Francisco Mourão, do Conselho 
Nacional do Médico Interno. 
 https://vimeo.com/146769100

 

25/11/2015. “Houve quem se recu-
sasse a escolher nestas condições e 
houve pressões para que o fizessem 
ou perderiam a vez”, denunciou 
Miguel Guimarães em declarações 
ao JN, pedindo a demissão do 
presidente da ACSS.

01/12/2015. Presidente 
do CRNOM voltou a de-
fender a demissão dos 
responsáveis da ACSS. 

“Quer o presidente da ACSS quer a 
máquina que habitualmente traba-
lha com ele não estão em condições 
de voltar a fazer um processo de 
escolha para a especialidade mé-
dica”, afirmou Miguel Guimarães ao 
Porto Canal. 
 https://vimeo.com/147613721

10/12/2015. “Vamos pedir 
que possam continuar a 
trabalhar por mais um ano 
no SNS”, declarou Miguel 

Guimarães ao jornal Público, a propó-
sito dos médicos que ficaram sem vaga 
para internato de especialidade.
 http://www.publico.pt/n1717070

04/12/2015. “Evitar que 
existam médicos sem uma 
especialidade. Porque a 
Medicina nos dias de hoje 

só pode ser exercida nessas circuns-
tâncias. (…) O numerus clausus de 
entrada nas faculdades de medicina 
tem obviamente de ser adaptado aquilo 
que é a capacidade formativa das 
nossas unidades de saúde para formar 
especialistas”, defendeu o Presidente 
do CRNOM em declarações à RTP.
 https://vimeo.com/147861295
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lembrou que “o processo de escolha 
é muito importante” para os médicos 
que acabaram a sua licenciatura e o 
chamado “ano comum”, uma espécie 
de estágio pré-especialidade em que 
percorrem diversas áreas, sob supervi-
são. Perante toda a situação “desagra-
dável”, o responsável defendeu que “a 
máquina da ACSS deve ser substituída”, 
acrescentando que tal vontade já foi 
transmitida “à nova equipa ministerial”. 
Para Miguel Guimarães, “há um misto 
de irresponsabilidade e incompetência” 
naquela entidade, responsável por 
gerir o processo que “já o ano passado 
correu mal”. “Não percebo como este 
presidente da ACSS continua em fun-
ções”, atirou, referindo que tendo em 
conta os vários erros, aquela adminis-
tração devia, pelo menos, “ter adiado o 
processo 24 horas”» (excerto de notícia 
no “Semanário d’O Norte”).
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Este ano, como se temia, mais de uma 
centena de médicos ficou sem acesso a 
uma especialidade. Não por opção pró-
pria, mas por não existirem vagas para 
todos os potenciais candidatos.

Ao longo dos últimos anos, e devido ao au-
mento insustentável do numerus clausus, 
a Ordem dos Médicos alertou por diversas 
vezes e em diferentes circunstâncias, para a 
dificuldade crescente em existirem vagas na 
formação médica especializada para todos os 
jovens portugueses que terminavam os cur-
sos de medicina em Portugal e no estrangeiro.
Este ano, como se temia, mais de uma cen-
tena de médicos ficou sem acesso a uma es-
pecialidade. Não por opção própria, mas por 
não existirem vagas para todos os potenciais 
candidatos.
Tão importante como analisar o comporta-
mento dos responsáveis políticos, que “em-
purram” um grupo de médicos para o exercí-
cio de uma medicina indiferenciada e, como 
tal, sem garantia de qualidade para os doen-
tes, é entender a quem interessa a existência 
de médicos sem especialidade.
Desde logo, a existência de médicos sem es-
pecialidade não interessa nem aos próprios 
nem aos doentes. A sociedade civil quer ter 
acesso a médicos qualificados, especialistas 
ou a cursar uma especialidade, que possam 
orientar e tratar devidamente a sua doença. 
Também não interessa à medicina que, nos 
padrões actuais, fruto de um desenvolvimen-
to sem paralelo nos últimos anos, “obriga” à 
especialização para que possam ser mantidos 
níveis de qualidade elevados. Não interessa à 
Ordem dos Médicos, a principal responsável 
pela qualidade da formação dos médicos em 
Portugal. Não interessa aos Sindicatos Médi-
cos, não interessa às Associações e Socieda-
des Científicas. Não interessa às Associações 
de Doentes.
E também não deveria interessar aos respon-
sáveis políticos. Ou será que existem outros 
interesses que justifiquem a indiferença dos 
sucessivos Governos por esta matéria. Na re-
alidade, ao longo dos anos, os Ministérios da 

Educação e da Saúde foram aumentando de 
forma incompreensível o número de vagas 
para acesso ao curso de Medicina. E sem se 
importarem com o impacto das medidas to-
madas. Entre 1995 e 2014 o numerus clausus 
aumentou 396%, situando-se, desde 2010, 
acima dos 1800 novos estudantes de medi-
cina por ano. O resultado final está à vista e 
tende a agravar-se durante os próximos anos.
Alguns destes médicos irão provavelmente 
emigrar, optando por realizar formação es-
pecializada fora do país. De resto, nos últimos 
quatro anos, e de forma invulgar, emigraram 
centenas de médicos, milhares aposentaram-
-se de forma antecipada e muitos optaram 
apenas pelo sector privado. O que, apesar de 
Portugal ser o 4.º país da OCDE com mais mé-
dicos por mil habitantes (4,3), gera uma per-
cepção real de falta de médicos no SNS (2,6 
por mil habitantes), que o poder político tem 
deliberadamente sido impotente 
para resolver. Isto é, não contra-
ta, em condições normais, uma 
parte significativa dos milhares 
de médicos que se vão formando, 
e estes vão optando por outras 
soluções, dentro ou fora do país. 
Um círculo vicioso que urge que-
brar.
E entretanto, o país continua a 
deitar pela janela fora milhões 
de euros gastos na formação e, 
sobretudo, a prescindir do valor 
insubstituível dos jovens médi-
cos. E porquê? Com que base ou 
fundamentação?
Quando se sabe que todos os 
estudos universitários indepen-
dentes sobre a evolução prospec-
tiva de médicos no nosso sistema 
de saúde indicam que, para as 
necessidades previsíveis face às 
variáveis conhecidas, é necessá-
rio formar cerca de 1200 a 1300 
especialistas por ano, e a nos-
sa capacidade formativa anual 
situa-se actualmente nos 1500 a 
1600 médicos especialistas, o que 
é claramente superior às necessi-
dades previstas, mesmo no pior dos cenários.
As Escolas Médicas estão completamente so-
brelotadas, num overbooking impossível de 
manter. Não têm lugar para todos os estudan-
tes de medicina que lhes são impostos pelo 
Ministério da Educação. Nem nos anfiteatros 
onde são ministradas as aulas teóricas, nem 
nas enfermarias e consultórios, onde não con-
seguem ter lugar. E como pressão adicional, 
os responsáveis políticos fazem-se valer do 
financiamento per capita sobreposto a uma 
austeridade sem limites. Uma vergonha sem 
fim à vista. Nunca as Universidades foram tão 
mal tratadas.

O que leva o poder político a manter uma de-
cisão que é aparentemente lesiva para o inte-
resse público?
A quem interessa que se continue a formar 
muitos mais médicos do que os necessários? 
A quem interessa formar médicos que não 
têm acesso a uma especialidade? Quero acre-
ditar que ao Ministério da Saúde não será, já 
que é sua missão trabalhar para que seja pro-
porcionado aos cidadãos os melhores cuida-
dos de saúde possíveis face às regras da arte.
Interessará ao poder político manter medidas 
populares que permitam obter mais valias 
em resultados eleitorais, em prejuízo do pla-
neamento e organização, que deveriam estar 
subjacentes a uma gestão cuidada dos recur-
sos financeiros e humanos para melhor servir 
os doentes?
Interessará ao poder político continuar a 
beneficiar as empresas de recrutamento de 

médicos e os grandes 
grupos económicos da 
Saúde, com médicos 
sem especialidade, que 
poderão ser contrata-
dos a um preço hora es-
candalosamente mais 
barato?
Interessará ao poder 
político desvalorizar a 
essência da medicina 
para, à semelhança do 
Governo Cubano, mon-
tar um sistema de “es-
cravatura branca”?
Estou em crer que a res-
posta a estas questões 
é negativa. E as motiva-
ções residem noutros 
factores relacionados 
com conhecimento, 
competência e respon-
sabilidade.
Em 2014 a contratação 
de médicos à hora atra-
vés de empresas presta-
doras de serviços, cus-
tou aos cofres do Estado 
mais de 70 milhões de 

euros. Um valor muito superior ao que seria 
gasto se os médicos fossem contratados di-
rectamente.
É urgente tomar medidas no sentido de ade-
quar o numerus clausus às reais necessidades 
do país, analisando a evolução prospectiva de 
médicos no nosso sistema de saúde. Só plane-
ando a médio e longo prazo poderemos evitar 
que, ano após ano, aumente o contingente 
de médicos sem especialidade. E evitar que 
a qualidade dos cuidados de saúde entre em 
regressão profunda.
Haverá vontade política para o fazer?

médicos sEm 
EspEcialidadE: 
o dilEma EntrE 
a qualidadE da 
formação E do 
ExErcício da 
mEdicina

[15 DEZ 2015]. artigo de opinião do Presidente do cRnoM, Miguel guimarães, no jornal online «Porto 24».

Ao longo dos 
últimos anos, 

e devido ao aumento 
insustentável do 
numerus clausus, a 
Ordem dos Médicos 
alertou por diversas 
vezes e em diferentes 
circunstâncias, para a 
dificuldade crescente 
em existirem vagas 
na formação médica 
especializada para todos 
os jovens portugueses 
que terminavam os 
cursos de medicina 
em Portugal e no 
estrangeiro.
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nota de imprensa do conselho Regional do norte da ordem dos Médicos
[12 NOV 2015]

“A ponte entre a academia e a enferma-
ria, traduzida numa formação médica 
especializada de elevada qualidade, está 
cada vez mais ameaçada”. Quem o diz é 
Miguel Guimarães, presidente do Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM).
Numa curta intervenção a propósito do 
estudo divulgado pela ANEM, o presi-
dente da Ordem dos Médicos do Norte 
salienta que “se nada for feito para ade-
quar o número de vagas de Medicina às 
capacidades formativas das escolas médi-
cas e das unidades de saúde para formar 
especialistas, a qualidade dos cuidados 
de saúde irá sofrer uma degradação pro-
gressiva com sério prejuízo dos doentes e 
da economia nacional”.
O estudo apresentado no domingo pas-
sado pela Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina (ANEM) revela que 
as escolas médicas com maior número 
em excesso de ingressos e mais anos de 
funcionamento apresentam uma menor 

satisfação por parte dos estudantes de medicina.
“É absolutamente necessário inverter com urgên-
cia o ciclo negativo que está a afectar a formação 
médica” salienta o presidente do CRNOM. “Neste 
momento os estudantes de medicina estão a ter 
uma formação clínica insuficiente no período crí-
tico em que a mesma deveria ser profissionalizante, 
o último ano do curso”. “De resto, este estudo vem 
reforçar a necessidade imperiosa de manter o Ano 
Comum, como um passo fundamental no acesso à 
formação médica especializada” acrescenta.
Este responsável vai mais longe e assegura que “a 
manutenção do elevadíssimo numerus clausus em 
medicina prejudica a formação pré-graduada, em-
purra centenas de jovens médicos para o exercício 
de uma medicina indiferenciada e ameaça a qua-
lidade dos cuidados de saúde, com consequências 
dramáticas no percurso e formação de muitos dos 
jovens médicos”.
Na verdade, todos os estudos universitários reali-
zados até ao momento sobre as necessidades pre-
visionais de médicos no nosso sistema de saúde 
apontam para um número de cerca de 1200 novos 

De resto, este 
estudo vem reforçar 
a necessidade 
imperiosa de 
manter o Ano 
Comum, como um 
passo fundamental 
no acesso à 
formação médica 
especializada

estudantes de medicina em cada ano em todas as 
escolas médicas portuguesas. Miguel Guimarães 
adverte que “uma renovação anual de cerca de 1500 
jovens médicos, como tem acontecido nos últimos 
anos, é claramente suficiente para suprir as necessi-
dades do país e ainda assim o sistema não consegue 
absorver todos os especialistas formados”.
Para o presidente do CRNOM “a organização do sis-
tema de saúde e, em especial do SNS, não pode de-
pender de vontades políticas estranhas ao bom fun-
cionamento das instituições e estar na dependência 
de campanhas e votos de partidos políticos que ape-
nas querem exercer o poder a qualquer custo como 
tem acontecido ao longo dos anos”. “O investimento 
na formação de médicos tem um custo demasiado 
elevado para a sociedade civil, para que possam ser 
desperdiçados de forma absurda como tem aconte-
cido nos últimos anos”, frisa.
Na parte final da sua intervenção Miguel Guima-
rães reclama “melhores condições de trabalho para 
os médicos, melhor formação, mais segurança e 
mais respeito” e “desafia os jovens médicos a terem 
uma participação mais activa na sociedade civil não 
deixando que sejam outros a tomar as decisões por 
eles”.
Como recentemente afirmou, “a Medicina que tem 
sido promovida pelo Ministério da Saúde nos últi-
mos anos não é a Medicina que queremos para o 
nosso país”. E aproveitou esta oportunidade para 
lançar um desafio ao novo Governo (seja ele qual 
for) afirmando que “ainda estamos a tempo de tra-
var a erosão da formação médica em Portugal, haja 
coragem política para reverter algumas das altera-
ções nocivas que foram sendo implementadas ao 
longo dos últimos anos”.
E terminou invocando a necessidade de “realizar 
um estudo definitivo e detalhado sobre as necessi-
dades em saúde que envolva os diferentes parceiros 
sociais e tenha em conta os estudos já realizados”. 
“Investir nos jovens e na qualidade da formação é o 
caminho a seguir”, salienta o presidente da Ordem 
dos Médicos do Norte. n
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prEsEnça da srnom na comunicação social
destaques de outras intervenções sobre temas da 
actualidade
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07/10/2015. “É 
absolutamente lamentável 
que o IGAS não tenha ido 
mais longe”, “devia ter 
inquirido os conselhos 

de administração e diretores clínicos”, 
defendeu o presidente do CRNOM no 
espaço de opinião do programa 18/20 
da RTP3, referindo-se ao arquivamento 
dos inquéritos relativos às 8 mortes 
ocorridas no Inverno passado perante 
um cenário de grande afluência às 
urgências.
https://vimeo.com/141762889
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Just News ( JN) – Como avalia a 
gestão do Ministério da Saúde ao longo 
do mandato que agora finda?

Miguel Guimarães (MG) – O minis-
tro da Saúde não soube aproveitar as pro-
postas que os vários parceiros sociais foram 
apresentando, nomeadamente a Ordem 
dos Médicos, quer na área dos cuidados de 
saúde primários, quer no que toca a solu-
ções para conter a emigração médica, a saí-
da para o setor privado e a falta de recursos 
humanos e técnicos nalgumas zonas caren-
ciadas. Por exemplo, a política de incenti-
vos apresentada recentemente é medíocre 
e demagógica (125 euros por mês durante 
4 anos, sem garantias da qualidade das 
condições de trabalho) e não motiva um 
profissional altamente qualificado a ocupar 
um lugar numa zona carenciada. A Ordem 
tem cumprido a sua obrigação. Alertou 
antecipadamente para as deficiências do 
SNS, fez sugestões e apresentou propos-
tas concretas para solucionar alguns dos 
problemas identificados mas, infelizmen-
te, o Ministério da Saúde ignorou a quase 
totalidade das propostas apresentadas. O 
seu mandato acabou por ser muito pobre, 

muito centrado nas finanças, desvalorizan-
do as pessoas. Foi, provavelmente, um dos 
piores mandatos de um ministro da Saúde.

JN – O que acha então que mudou 
nestes últimos quatro anos? 

MG – Quando o ministro chegou ao 
Ministério tinha um SNS em crescendo, 
com níveis elevados de qualidade e sem de-
ficiências dramáticas conhecidas. Chegado 
o fim do seu mandato, o SNS já não respi-
ra a mesma saúde. Os indicadores macro, 
habitualmente apresentados pela OCDE, 
estão em queda significativa. Por exemplo, 
de 2010 para 2013, a despesa pública em 
Portugal desceu de 6.9% para 6.0% do PIB, 
enquanto a média dos países da OCDE 
subiu de 6.4% para 6.5%. E isto teve uma 
importância determinante na prestação de 
cuidados à população. Quando se reduz o 
investimento no setor em cerca de 1500 
milhões de euros – a troika tinha proposto 
uma redução de 550 milhões de euros –, 
é evidente que o acesso e a qualidade dos 
serviços são afetados. Apesar da propagan-
da que foi sendo apresentada em forma de 
pequenos indicadores e estudos, a realida-

de é, neste momento, evidente para uma 
grande parte dos portugueses.

JN – Tendo em conta a redução do 
investimento, em que áreas considera 
que a população tem sido mais forte-
mente penalizada?

MG – Estamos numa situação em que 
o importante é aquilo que a população 
sente, e aquilo que a população sente é 
que gasta mais em saúde, ou seja, neste 
momento, e segundo dados da OCDE 
relativos a 2013, 28% das despesas em 
saúde sai diretamente do bolso dos por-
tugueses, para além de todos os impostos 
que pagamos. Isto é um valor muito eleva-
do em relação a outros países, como, por 
exemplo, a França, onde os encargos dire-
tos da população na saúde rondam os 7%. 

JN – E quanto a medidas positivas 
para o setor?

MG – Muito poucas, e que quase se 
centram na política do medicamento. O 
ministro reduziu efetivamente o preço dos 
medicamentos ambulatórios. Com esta 
medida, atingiu um nível de poupança 
elevado para o Estado e também para os 

doentes, sendo que a comparticipação do 
Estado, nalguns casos, diminui de forma 
notória. A compensação com a descida dos 
preços dos medicamentos não impediu, 
na prática, que muitos portugueses conti-
nuem a não comprar todos os que neces-
sitam por não terem dinheiro para o fazer. 

JN – Tudo o que é positivo resume-
-se então à política do medicamento?

MG – Há algumas questões associa-
das, de resto, já abordadas pelo nosso bas-
tonário, mas relativamente às quais tenho 
muitas dúvidas que tenham sido propria-
mente positivas. Por exemplo, o combate à 
corrupção e a transparência de processos. 
É verdade que nos últimos quatro anos 
se falou mais no combate à corrupção, 
foram revelados mais casos, o Ministério 
Público e a Polícia Judiciária fizeram um 
trabalho com mais visibilidade, o que não 
era habitual. Mas será que os verdadeiros 
conflitos de interesse e os grandes focos de 
corrupção foram mesmo eliminados? Será 
que as regras e condutas de transparência 
se tornaram obrigatórias para todas as pes-
soas, a começar pelos políticos que detêm 
o poder? Parece-me que os passos que fo-

ram dados são claramente insuficientes e 
demasiado centrados nos profissionais de 
saúde e, particularmente, nos médicos. De 
resto, em muitas situações, ficou a sensa-
ção negativa do papel que o Ministério da 
Saúde possa ter tido em alguns dos referi-
dos casos. A informatização dos processos 
clínicos, incluindo a prescrição eletrónica, 
foi uma medida positiva, mas atrapalhada e 
desorganizada, embora não seja exclusiva 
deste Ministério da Saúde. 

JN – E a nível dos cuidados de 
saúde primários, acha que o processo 
avançou na medida do previsto?  

MG – A esse nível, foi uma desgraça. 
Acho que o ministro perdeu mesmo a cabe-
ça porque não soube fazer uma gestão ade-
quada daquilo que estava a acontecer – a 
reforma dos cuidados de saúde primários. 
Em primeiro lugar, acabou por não prosse-
guir a reforma nos moldes em que devia ter 
sido continuada, na passagem das USF de 
modelo A para modelo B e não estimulou 
a criação de mais USF modelo A, ou seja, 
aquele que deveria ser o ritmo da constitui-
ção de USF e da transição para modelo B 
não estagnou completamente, mas quase. 

Portanto, quando o primeiro-ministro veio 
dizer que abriram mais USF isso é verdade, 
mas está muito longe do ritmo que estava 
programado e que foi o ritmo que a pró-
pria troika impôs ao Governo português 
e que não foi cumprido. Por outro lado, 
a política restritiva e a forte contenção or-
çamental associadas a uma política social 
instável empurraram milhares de médicos 
para a aposentação antecipada. Mais de 3 
mil médicos saíram do SNS desde 2011. 
Por exemplo, nos últimos anos, reforma-
ram-se cerca de 1500 médicos de família. 

JN – Isso levou a que, no caso da 
Medicina Geral e Familiar, se perdes-
sem muitos médicos de família…

MG – É um facto. E se isso não tivesse 
acontecido, o que é da inteira responsabi-
lidade do Governo, obviamente que todos 
os portugueses teriam neste momento 
um médico de família. 

JN – A juntar a isto ainda temos a 
emigração médica.

MG – A questão da emigração é tam-
bém muito importante. Nos últimos anos, 
emigraram centenas de médicos. Só em 
2014 emigraram quase 400 médicos. Des-
tes, a especialidade mais penalizada foi a 
MGF. Isto significa que também se perde-
ram muitos médicos de família desta for-
ma. Outra situação negativa foi a fuga de 
médicos do SNS para o setor privado. Tudo 
isto tem como fatores principais o enorme 
desrespeito pela profissão médica, con-
dições de trabalho inadequadas ao nível 
da responsabilidade exigida e a existência 
reiterada de concursos médicos e contra-
tações disfuncionais e injustas que não 
respeitam, sequer, a causa pública. Perante 
este quadro, e face à oferta existente nou-
tros países, o Ministério da Saúde teria que 
fazer alguma coisa de diferente e urgente.

JN – Por exemplo?
MG – Por exemplo, fazer os concursos 

de forma diferente (públicos, nacionais, 
rápidos, com júris sem conflitos de interes-
ses, regras claras de avaliação, em que a for-
mação especializada tivesse um peso muito 
importante). Melhorar as condições de 
trabalho, não só ao nível de remunerações, 
mas também em termos técnicos e estrutu-
rais, que permitissem tratar os doentes de 
acordo com as boas práticas médicas. Re-
crutar temporariamente os médicos de fa-
mília que se reformaram antecipadamente, 
pagando-lhes aquilo que se paga aos médi-
cos de família que se encontram no ativo 
no SNS, e não um terço da remuneração, 
como foi proposto e aplicado. O SNS tem, 
neste momento, em formação especializa-
da de MGF muitas centenas de jovens mé-
dicos que, à medida que vão terminando, 
e se forem contratados atempada e devida-
mente, podem resolver o problema da falta 
de médicos de família. 

JN – Quais os tópicos de agenda da 
Ordem, agora que se inicia um novo 
ciclo político?

MG – Investir no SNS (pelo menos mais 
0,5% do PIB, para atingir a média dos países 
da OCDE) e na pequena medicina privada 
de proximidade. Apostar seriamente na pro-
moção da saúde e na prevenção da doença. 
Resolver o problema dos portugueses no 
acesso ao médico de família. Manter e acele-
rar a reforma já iniciada dos cuidados de saú-
de primários. Melhorar substancialmente as 
condições de trabalho dos médicos. Revogar, 
com caráter de urgência, a portaria 82/2014, 
que implementava uma reforma hospitalar 
suicida para o SNS (que, felizmente, não che-
gou a ser aplicada). Redefinir com urgência 
as redes de referenciação e os centros de 
referência, no sentido de implementar uma 
reforma hospitalar que permita reforçar o ca-
ráter universal do SNS, mantendo uma me-
dicina de proximidade de elevada qualidade. 
Enquadrar juridicamente o ato médico, para 
proteção e segurança dos doentes.

JN – O que acha que há a fazer de 
inovador em termos de prevenção e 
promoção da saúde, para além do que 
tem sido feito? 

    MG – Investir uma parcela maior do 
Orçamento de Estado para a Saúde em medi-
das que promovam hábitos físicos e alimenta-
res saudáveis, prevenindo de forma eficaz as 
doenças crónicas (representam 80% do rça-
mento da Saúde) e monitorizar e tratar atem-
pada e corretamente as mesmas doenças, no 
sentido de evitar as suas habituais compli-
cações. Um bom exemplo é a diabetes que, 
apesar de ter tido uma evolução positiva nos 
anos mais recentes, continua a ter um peso 
excessivo no orçamento da Saúde (cerca de 
10%). Se tivermos menos doentes diabéticos 
gastamos menos, mas isso só vai acontecer 
se a promoção e a prevenção forem eficazes. 
Há, pois, que fazer aquilo que muitos países, 
como, por exemplo, a Holanda, já fizeram, 
ou seja, uma parte significativa do orçamento 
da Saúde tem que ser para promover a saúde 
e prevenir a doença. 

JN – Por exemplo, com uma medi-
da que chegou a ser proposta pelo bas-
tonário, que foi taxar os refrigerantes?

MG – Estou perfeitamente de acordo 
com isso. Como se sabe, os refrigerantes, en-
tre outros alimentos, constituem um malefí-
cio para a saúde das pessoas. Naturalmente 
que este tipo de medidas não são fáceis de 
tomar porque há interesses económicos pa-
ralelos, mas tem que haver coragem para as-
sumir uma política sustentada de prevenção 
da doença e de promoção da saúde. Como 
disse anteriormente, é fundamental para a 
saúde e para a economia dos portugueses 
que o orçamento para a Saúde cresça cerca 
de 0,5% do PIB. É um desafio para os diri-
gentes dos partidos políticos. E que deve ser 
encarado com seriedade.

“Este foi, provavelmente, um dos piores mandatos de um ministro da Saúde”
MiGUEl GUiMaRãES, pRESidENtE do CoNSElho REGioNal do NoRtE da oRdEM doS MédiCoS:

Foram muitas as 
questões que, no 
mandato do Governo 
que agora cessa 
funções, agitaram 
o setor da Saúde. 
Desde logo a despesa 
pública em Saúde, 
que desceu de 6,9 
para 6% do PIB, o 
que terá tido impacto 
na contratação de 
médicos, sobretudo 
de MGF, empurrando 
muitos para a 
emigração, não se 
cumprindo assim a 
promessa de atribuição 
de um médico para 
cada português. 
Nesta entrevista, 
o presidente do 
Conselho Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos, Miguel 
Guimarães, acusa 
o ministro de ter 
feito uma política 
de incentivos 
“medíocre”, de ter 
tido um mandato 
muito pobre – “Foi, 
provavelmente, um 
dos piores mandatos 
de um ministro da 
Saúde”, frisa –, de 
fazer subir para 28% 
os encargos diretos 
da população com as 
despesas em saúde, 
segundo a OCDE, 
responsabilizando-o 
ainda pela reforma 
hospitalar “suicida” 
que tentou 
implementar.

JN – Estamos um pouco acima do meio do mandato da atual Direção da 
Ordem dos Médicos. Já pensa no próximo ato eleitoral, que vai eleger um 
novo bastonário?

MG – Ainda temos um bastonário, o Prof. José Manuel Silva, que tem feito um 
excelente trabalho e que, aliás, é reconhecido não só pelos médicos em geral, mas 
também pela própria sociedade civil. Este reconhecimento do trabalho que o nosso 
bastonário tem feito é um desafio para qualquer pessoa que venha a seguir. É um 
desafio porque conseguiu transpor a intervenção da Ordem dos Médicos, da “nossa 
casa”, para a sociedade civil, que hoje ouve mais a Ordem, que acha que é de consi-
derar aquilo que a Ordem vai propondo. Diria que a OM aumentou o seu nível de 
responsabilidade. É evidente que os tempos mudaram, a Saúde e a própria Medicina 
tiveram uma evolução positiva, estavam em crescendo e em pleno desenvolvimento 
e, neste último mandato, o SNS começou a ser ameaçado. E é nesta perspetiva que 
a presença pública da OM ganhou outra dinâmica na defesa dos doentes e do SNS. 

JN – O atual bastonário tem, ao longo do tempo, elogiado muito o traba-
lho da Secção Regional do Norte, nomeadamente a sua própria gestão e inter-
venção no terreno. Por outro lado, o senhor nunca pôs de lado a hipótese de 
se candidatar a bastonário da OM. Tenciona vir a fazê-lo no momento próprio?

MG – Há timings para candidaturas, para campanhas, etc., e, a acontecerem 
candidaturas precoces, o trabalho na Ordem pode sair prejudicado. No entanto, 
entendo que há decisões que têm que ser tomadas em face do evoluir dos acon-
tecimentos a nível interno e externo. Os estímulos existem, há alguma pressão e, 
durante este mês, a decisão terá que ser tomada. Uma candidatura a bastonário tem 
implicações em termos pessoais e profissionais. De qualquer forma, é bom realçar 
que a Secção Regional do Norte fez o trabalho que eu acho que era sua obrigação fa-
zer – acompanhar o trabalho da Ordem a nível nacional e estimular a sua atividade, 
contribuindo para uma intervenção local, regional e nacional que nos dignifique a 
todos. Penso que, nessa perspetiva, conseguimos fazê-lo com eficácia.

Miguel Guimarães anuncia este 
mês se é candidato a bastonário

JN – O Congresso Nacional de Me-
dicina, que se vai realizar de 26 a 28 
de novembro, no Centro de Cultura 
e Congressos da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, à Rua 
Delfim Maia, no Porto, tem como tema 
central o “ato médico”. Qual a razão da 
escolha deste tema?

MG – Com este debate, queremos cha-
mar a atenção da sociedade civil não só para 
o ato médico em si, mas também para toda 
a problemática com ele relacionada. Vamos 
abordar várias questões diferentes, desde 
logo questões éticas e deontológicas, que são 
importantes para as boas práticas médicas – 
note-se que muita da qualidade em saúde 
tem que ver com a deontologia --, questões 
relacionadas com responsabilidade, com 
a importância e lugar das outras profissões 
no ato médico, com a questão do peso e da 
importância da emigração, das aposentações 
antecipadas, do envelhecimento, etc.

JN – A OM introduziu este tema no 
programa, naturalmente, pelo facto de 
ainda haver uma certa indefinição em re-
lação ao ato médico. Como explica isso?

MG – Não se consegue entender. Tal 
como acontece com os farmacêuticos e os 
enfermeiros, que têm o ato farmacêutico 
e o ato de enfermagem perfeitamente de-
finidos, o ato médico também tem de ser 
devidamente enquadrado juridicamente. 
Curiosamente, na revisão estatutária que 
foi feita, o Governo e depois a Assembleia 
da República aceitaram a definição, por 
exemplo, de ato médico dentista e não 
aceitaram que a Ordem tenha definido o 
ato médico. Gostava de saber porquê, ou 
seja: o que é que estas pessoas temem re-
lativamente ao ato médico? Não entendo 
o que vai na cabeça dos políticos -- ainda 
não perceberam que o ato médico não 
protege os médicos, mas sim os doentes. 
É uma questão constitucional.

"ato médico" é tema central do 
Congresso Nacional de Medicina

“Quando o primeiro-ministro veio dizer que 
abriram mais USF, isso é verdade, mas está 
muito longe do ritmo que estava programado 
e que a própria troika impôs ao Governo 
português, e que não foi cumprido.”

Miguel Guimarães | Quando o ministro chegou ao Ministério tinha um SNS em crescendo. Chegado o fim do seu mandato, o SNS já não respira a mesma saúde

Outubro 2015. “Este 
foi, provavelmente, um 
dos piores mandatos de 
um ministro da Saúde”, 
sublinhou o presidente 

do CRNOM numa longa entrevista 
ao Jornal Médico dos Cuidados de 
Saúde Primários, acrescentando que 
“não soube aproveitar as propostas 
que os vários parceiros sociais foram 
apresentando, nomeadamente a Ordem 
dos Médicos”.
http://www.nortemedico.pt/entrevista_drmiguel.pdf

16/10/2015. “É preciso 
um investimento do 
Ministério da Saúde 
nos cuidados de saúde 
que passa por contratar 

as pessoas necessárias”, frisou 
Miguel Guimarães ao Porto Canal à 
margem do 3.º Fórum Nacional de 
Bloco Operatório, onde aproveitou 
para explicar que “ainda há muitas 
falhas ao nível da profissionalização 
dos blocos operatórios” e “dos 
sistemas informáticos”, e que “isto 
pode representar um risco” mas que 
“sobretudo representa um atraso”.
https://vimeo.com/142904744 

26/11/2015. “No SNS há 
falta de médicos, mas 
no país há claramente 
médicos a mais”, 
explicou o presidente do 

CRNOM no Porto Canal.
https://vimeo.com/147742436

7/10/2015. “É 
inacreditável que 
quem tem obrigação 
de investigar não tire 
nenhuma conclusão 

quanto mais não seja sobre a 
responsabilidade do próprio Estado 
português”, afirmou Miguel Guimarães 
em declarações ao Porto Canal.
https://vimeo.com/141802201 

30/10/2015. “O enorme 
desinvestimento realizado 
na Saúde pelo ministro 
Paulo Macedo, associado 
à falta de dignidade com 

que tratou  os profissionais, resultou 
num quadro clínico nada animador 
para o futuro da Saúde em Portugal”. 
Declaração de Miguel Guimarães 
em entrevista ao semanário Vida 
Económica, onde deixou ainda algumas 
considerações sobre o futuro do SNS e 
da profissão médica.
http://www.nortemedico.pt/ficheiro/conteudo/pdf/2015/10/
miguel_guimaraes_vida_economica.pdf

MORTES NAS uRGêNCIAS

MANDATO DE PAuLO 
MACEDO

FALTA DE RECuRSOS 
HuMANOS

FALTA DE RECuRSOS 
HuMANOS

CIRuRGIAS NOS HOSPITAIS 
PúbLICOS

2/11/2015. “Às vezes 
caímos na tentação de 
centralizar grande parte 
no horário no serviço 
de urgência(...) mas a 

estratégia de gestão de recursos 
humanos, de organização dos próprios 
serviços e das unidades hospitalares 
tem que passar por aí também”, 
comentou André Santos Luís, membro 
do CRNOM, ao Porto Canal após 
ser dado a conhecer o relatório do 
Ministério da Saúde que deu conta que 
os hospitais públicos têm capacidade 
para realizar mais 108 mil cirurgias do 
que as que fazem atualmente por ano.
https://vimeo.com/144387246

ATAquES EM PARIS

16/11/2015. “Temos de 
viver numa sociedade 
sem medo e não podemos 
ser reféns destes atos 
terroristas”, defendeu 

Miguel Guimarães na RTP2, abordando 
também a forma como este tema deve 
ser tratado junto das crianças.
 https://vimeo.com/145968868

NEGLIGêNCIA MÉDICA

18/11/2015. “Os 
médicos e enfermeiros 
(...) são constantemente 
pressionados para 
utilizarem menos meios 

de diagnóstico, os meios de diagnóstico 
absolutamente essenciais, e são 
também pressionados a utilizarem os 
tratamentos mais baratos possíveis”, 
referiu o presidente do CRNOM ao Porto 
Canal dando conta das condicionantes 
e explicitando as diferenças entre 
negligência e erro médico.
https://vimeo.com/146249670



REFORMA DO SNS

17/12/2015. “Os hospitais 
têm de começar a publicar os 
resultados dos tratamentos 
dos doentes, por exemplo 
as taxas de cura em doenças 

oncológicas” e “o que diz respeito às 
complicações possíveis, porque isto é que 
permite dotar o doente de informação 
suficiente para que possa, juntamente 
com o seu médico de família, decidir em 
consciência qual o melhor hospital” para 
o tratar, referiu o presidente do CRNOM 
ao Porto Canal.
 https://vimeo.com/149627438

ANúNCIOS A SuPLEMENTOS  
DE CáLCIO

21/12/2015. “São na 
maior parte dos casos 
perfeitamente enganosos 
quando dizem que previnem 
doenças ou tratam 

doenças”, afirmou Miguel Guimarães 
ao Porto Canal, salientando que este 
tipo de produtos não passa pelo crivo do 
Infarmed nem da Entidade Reguladora 
da Saúde. “É profundamente errado e 
devia ser claramente proibido fazer estes 
anúncios”, defendeu.
https://vimeo.com/149784787

FALTA DE RADIOLOGISTAS

23/12/2015. 
“Não é aceitável 
que não haja 
radiologia 24 
horas por dia em 

hospitais de fim de linha, como é o caso 
do Hospital de São João, do Hospital de 
Santo António ou do Hospital de Gaia, e 
até do de Braga e Vila Real”, comentou o 
presidente do CRNOM à RTP3, alertando 
para os “riscos de atraso de diagnóstico e 
até sequelas para os doentes”.
 https://vimeo.com/149884753
 https://vimeo.com/150164278

MORTE NO HOSPITAL  
DE SãO JOSÉ

25/12/2015. “A Ordem dos 
Médicos tem obrigação 
perante este caso, que é um 
caso público, de investigar a 
situação e obviamente abrir 

os inquéritos que forem necessários”, 
sustentou Miguel Guimarães, 
questionado pela RTP3.
https://vimeo.com/150163715

23/12/2015. “Não se 
percebe como é que uma 
cidade como Lisboa não 
tem neuroradiologistas de 
intervenção de prevenção 

para estas situações de acidente vascular 
cerebral”, declarou Miguel Guimarães 
à SIC.
https://vimeo.com/150164411

INTERNOS NAS uRGêNCIAS

28/12/2015. “Um médico que seja 
interno em formação não pode 
exercer funções de especialista”, 
referiu o presidente do CRNOM à 
RTP.
 https://vimeo.com/150185963
 https://vimeo.com/150241754
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REDE DE uRGêNCIAS

24/11/2015. “Estavam 
a desqualificar 
três urgências 
importantíssimas para o 
funcionamento da rede 

de urgências no Norte do país”, referiu 
Miguel Guimarães na análise dos 
destaques da imprensa na RTP3. 
https://vimeo.com/146769670

23/11/2015. “Nada 
foi feito relativamente 
ao funcionamento do 
serviços de urgência 
polivalentes e à 

classificação da tipologia dos serviços 
de urgência, por isso não chamaria a 
isto uma reforma”, expôs o presidente 
do CRNOM ao Porto Canal.
 https://vimeo.com/146780882

24/11/2015. “Parece-me 
da mais elementar 
justiça que o ‘erro’ seja 
corrigido, se é que foi 
erro”, declarou Miguel 

Guimarães à TVI, ainda a propósito da 
reforma da rede de urgências.
 https://vimeo.com/146770203



Com o objetivo de “mi-
nimizar o sofrimento 
dos refugiados que, 

por diversas razões, tiveram que 
abandonar o seu país” e foram 
“obrigados a alterar os seus há-
bitos de vida, deixando para trás 
uma diferente cultura e, muitas 
vezes, as suas próprias famí-
lias” surgiu nas redes sociais 
o movimento ‘Apoio Médico a 
Refugiados’. 
Como nos esclareceu Ana Cor-
reia de Oliveira, coordenadora 
da zona Norte, este projeto “não possui qualquer 
afinidade política, financeira ou religiosa e tem 
como único objetivo permitir a integração saudável 
dos refugiados na nossa sociedade”. “Como médica, 
senti-me solidária com esta causa, pois interage 
com o direito mais básico do ser humano, o direito à 
vida”, contou-nos. Tal como esta médica da àrea da 
Medicina Geral e Familiar, que se solidarizou com a 
causa e se disponibilizou a apoiá-la, em apenas dois 
meses, mais de 500 médicos fizeram o mesmo.
Ana Correia de Oliveira deu conta de que o grupo 
“está dividido geograficamente em três coorde-
nações regionais de modo a permitir uma maior 
abrangência”. “Sou coordenadora da zona Norte, 
o Dr. Carlos Cortes da zona Centro e a Dra. Filipa 
Sá Maia da zona Sul”, explicou, acrescentando que 
“cada região tem coordenadores locais”, de modo 
a “permitir uma atuação de proximidade com as 
instituições que recebem refugiados”. 

‘Apoio 
Médico a 
Refugiados’  
Movimento criado no 
Facebook conta já com 
mais de 500 médicos

“a Prevenção é fundaMental”
De acordo com a coordenadora, pretende-se 
“orientá-los [aos refugiados] de acordo com 
os vários recursos de Saúde disponíveis, or-
ganizando sessões de educação para a saúde, 
apoio médico não urgente e outras situações 
de índole médica e social, sobretudo numa 
base preventiva”. “O próprio conceito de 
prevenção designa a elaboração de medidas 
de atuação, de modo a antecipar barreiras, 
prevenir danos e conflitos. O apoio aos refu-
giados possui barreiras culturais que podem 
dificultar a sua integração na área da Saúde, 
pelo que deve ser programado”, defendeu. 
A médica lembrou que “os refugiados sofre-
ram danos físicos e psicológicos inimaginá-
veis, podendo ser portadores de doenças fí-
sicas e mentais/psicológicas” e afirmou que, 
enquanto médicos, se está “numa posição 
privilegiada para a compreensão destes pro-
blemas” e que os clínicos têm o “dever de 
apoiar todas as causas humanitárias”. 

refugiado vs. Migrante 
eConóMiCo
Porque muitas vezes o termo refugiado é 
confundido com migrante económico. Ana 
Correia de Oliveira considerou importante 
clarificar os conceitos e a abrangência da 
atividade do grupo. “A definição deste úl-
timo pressupõe a existência de interesses 
financeiros, não tendo qualquer relação com 
os motivos que levam os verdadeiros refu-
giados a procurar o nosso país. Apesar da 
situação difícil que o nosso país atravessa, 
a causa humanitária deverá ser prioritária 
e preponderante”, afirmou. “Este grupo tem 
como objetivo apoiar os refugiados identifi-
cados pelas entidades competentes. Está em 
contacto com inúmeras entidades, nomea-
damente o Conselho Português dos Refugia-
dos, Plataforma de Apoio ao Refugiado e Di-
reção Geral da Saúde”, concretizou. É assim 

pretensão do movimento “apoiar essas entidades 
nas necessidades identificadas, de modo a ajudar 
temporariamente os refugiados”, “de acordo com as 
disponibilidades de cada membro do grupo”.
A coordenadora considerou importante frisar que 
“muitos dos médicos que já aderiram ao movi-
mento, apesar da sua pouca disponibilidade pes-
soal e profissional, também auxiliam os portugue-
ses mais carenciados”. “Este grupo traduz o cariz 
humanitário da Medicina, característica essencial 
da arte de ser Médico”, concluiu.

CoMo aderir?
Segundo Ana Correia de Oliveira, “todos os mé-
dicos que queiram aderir a esta causa são bem-
-vindos”, bastando procurar o grupo “Apoio Médico 
a Refugiados” no Facebook. O grupo é exclusiva-
mente constituído por médicos pelo que, na adesão, 
será solicitado o número da cédula profissional. n

Foi fundado nas redes sociais o grupo ‘Apoio 
Médico a Refugiados’ com o intuito de dar 
apoio médico temporário a estas pessoas. A 
Nortemédico foi saber mais sobre este projeto 
de cariz voluntário com Ana Correia de Oli-
veira, coordenadora da zona Norte.
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a década de 50 até ao final da década de 70. Colaborou 
ainda com a Universidade do Estado de São Paulo, no 
Brasil, no ensino da especialidade e na criação do Cen-
tro de Pesquisa de Dermatologia Social. 
Aureliano da Fonseca defendia que a função do 
professor é despertar o interesse dos alunos e aliou 
o enorme gosto pela fotografia ao ensino e prática 
clínica, reunindo dezenas de imagens de patologias 
dermatológicas que apresentava nas suas aulas, e que 
cedeu mais tarde à FMUP. O ilustre dermatologista 
foi membro de várias sociedades científicas e ainda, 
entre 1966 e 1980, consultor da Organização Mundial 
de Saúde para as doenças venéreas. A sua dedicação à 
Medicina foi tal que apenas deixou de acompanhar os 
seus doentes há poucos anos, tendo até sido conside-
rado o clínico mais antigo a exercer a profissão.
Após se retirar, encontrou na escrita a motivação para 
o dia a dia. No entanto, nem toda a literatura que pro-
duziu foi científica, a poesia foi também desenvolvida 
pelo médico portuense. Em 2015 a Secção regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, por iniciativa da revista 
“As Artes Entre as Letras”, acolheu uma homenagem a 
Aureliano da Fonseca, numa cerimónia que assinalou 
o seu centenário e onde foi também apresentado o 
livro “100 Anos Cem Versagens”, uma obra inédita que 
compilou poemas escritos ao longo da sua vida. 
Depois de um século de intensa atividade aos mais 
diferentes níveis, Aureliano da Fonseca faleceu a 16 de 
janeiro de 2016, a pouco mais de um mês de completar 
mais um aniversário. Nesse mesmo dia foi homena-
geado por jovens estudantes com uma serenata de 
tributo no Terreiro da Sé do Porto. n

41

M edicina, música, poesia e fotografia foram 
algumas das paixões de Aureliano da Fon-
seca. Nascido a 25 de fevereiro de 1915 no 

Porto, contribuiu durante um século para o enrique-
cimento das várias áreas a que se dedicou e também 
da própria cidade. 
Após ingressar na Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto (FMUP), onde viria a concluir a licencia-
tura em 1940, contribuiu, em 1937, para a reativação 
do Órfeão Universitário do Porto, cujo interregno de 
atividade se estendia desde 1912. Fortemente ligado à 
música, compôs a conhecida “Amores de Estudantes”, 
letrada por Paulo Pombo e considerada por muitos o 
hino dos estudantes universitários da Invicta. 
Em 1943 tornou-se o primeiro médico reconhecido 
pela Ordem dos Médicos como especialista em Der-
matologia. Do seu curriculum sobressai ainda o facto 
de ter assinado mais de duas dezenas de livros cientí-
ficos e ter organizado o serviço de Dermatologia e Ve-
nereologia no Hospital Militar do Porto. Foi também 
pioneiro na prevenção das doenças venéreas e educa-
ção sexual, a partir das consultas dadas no Dispensá-
rio Central de Higiene Social do Porto.
O seu percurso académico teve continuidade, douto-
rando-se também na FMUP e iniciando funções de 
docência na mesma instituição, que manteve desde 
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AureliAno BAptistA dA FonsecA
1915-2016

“Desde o princípio dos tempos, a vida, pelo 
tempo em sucessiva transmissão, em certo 
tempo ao meu tempo chegou (...)”
Aureliano da Fonseca in «100 Anos Cem Versagens»
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António Araújo

A IASLC, associação que 
promove a investigação na 
área do cancro do pulmão a 
nível mundial, conta agora 
com um membro português: 
o médico oncologista, 
António Araújo no seu 
Comité de Ética. O director 
do serviço de Oncologia 
Médica do Centro Hospitalar 
do Porto (CHP), e reputado 
especialista nesta patologia, 
irá contribuir, entre outras 
funções, para a regulação 
das relações com os decisores 
políticos e com a indústria 
farmacêutica. Num rápido 
olhar sobre a realidade 
do cancro do pulmão em 
Portugal, o também vice-
presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos entende que 
a elevada mortalidade 
desta doença exige uma 
abordagem transversal que 
ultrapassa a mera dissuasão 
do consumo. 

vice-presidente do 
crnom convidado 
para o comité de ética 
da international 
association for the 
study of lung cancer 
(iaslc) 
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(nortemédico) – Como surge esta opor-
tunidade de integrar o comité de ética 
da IASLC [International Association 
for Study of Lung Cancer]?
(António Araújo) – É a consequência do 
esforço que estamos a desenvolver no 
serviço de oncologia médica do Centro 
Hospitalar do Porto [CHP], no sentido 
de o internacionalizar e, por essa via, in-
ternacionalizar a Medicina portuguesa. 
Temos estado presentes nas principias 
reuniões – quer ao nível do cancro do 
pulmão, quer na Escola Europeia de On-
cologia Médica [ESMO], quer mesmo 
na Sociedade Americana de Oncologia 
Clínica – procurando estabelecer uma 
rede de contactos a nível mundial que 
valorize o serviço. Provavelmente, foi 
na sequência de tudo isto que surgiu o 
convite. 

Esse tipo de contactos traduz-se, concretamente, 
em que iniciativas?
Traduz-se, por exemplo, na colocação de uma 
colaboradora minha [Ana Castro] no comité de 
‘young oncologists’ do grupo de cabeça e pescoço 
da EORTC [European Organization for Research 
and Treatment of Cancer]. Traduz-se também em 
colocá-la na comissão organizadora do próximo 
congresso da ESMO, ou na incorporação do CHP 
na ETOP [European Thoracic Oncology Platform], 
uma outra plataforma de investigação do cancro do 
pulmão, de nível europeu.  

Quais são as responsabilidades que vai assumir, 
como membro do comité de ética? 
A comissão de ética tem alguns objectivos especí-
ficos. Desde logo, as responsabilidades éticas de 
todo o relacionamento da IASLC, nomeadamente 
nas relações com a indústria farmacêutica e com os 
decisores políticos. Acresce, ainda, tudo o que se 
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refere às questões éticas que vão ser abordadas na 
reunião anual que a IASLC realiza. Existe também a 
responsabilidade de elaborar relatórios – periódicos 
ou a pedido – sobre questões éticas e de difundir 
estas questões no organismo e pelos seus membros.

Agora que esta ligação se concretiza, gostava de 
trazer a Portugal alguma iniciativa relacionada 
com IASLC? 
Já assumimos algumas responsabilidades na orga-
nização de eventos a nível internacional, designa-
damente num curso pós-graduado de oncologia 
clínica para médicos de Medicina Geral e Familiar 
e jovens oncologistas [OncoGP 2016]. O curso é 
realizado em parceria com colegas espanhóis, mas 
é algo que pensamos abrir a toda a Europa, uma 
vez que se verificou existir muita pouca formação 
básica na área da oncologia – sobretudo quando 

falamos das grandes evo-
luções dos últimos anos, 
nomeadamente ao nível da 
terapia personalizada e da 
imuno-oncologia. Já no âm-
bito da IASLC, não temos 
capacidade estrutural para 
organizar um evento como 
é o seu Congresso Mundial. 
Falta-nos um centro de con-
gressos que permita ter 15 a 
20 mil conferencistas, com 
conferências a decorrer em 
várias salas em simultâneo. 
Mesmo o Centro de Con-
gressos em Lisboa não tem 
essa capacidade. Já tentámos 
trazer o congresso da ESMO, 
mas não temos capacidade 
logística para o fazer. Torna-
-se difícil trazer um evento 
de grande envergadura para 

Portugal, embora não esteja fora dos nossos pen-
samentos trazer a organização de um congresso de 
nível mundial no âmbito da IASLC. 

Num rápido diagnóstico, qual é realidade– em 
prevalência e mortalidade – do cancro do pulmão 
em Portugal? 
É uma das patologias oncológicas mais importantes 
e, neste momento, é mesmo o primeiro cancro a 
nível mundial. Em Portugal é o quarto mais inci-
dente [depois dos cancros da próstata, mama e o 
colo-rectal], mas é o que mais mata. Temos cerca 
de quatro mil novos casos por ano e quase 3600 
mortes por esta patologia. 

Portanto, uma taxa de sobrevivência muito 
baixa…
Aos cinco anos, a sobrevivência global chega apenas 
aos 15%. Embora o panorama esteja a mudar muito 
com estes novos tipos de tratamentos. 
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basta proibir, 
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os impostos 
sobre o tabaco”

A comissão 
de ética tem 

alguns objectivos 
específicos. Desde logo, 
as responsabilidades 
éticas de todo o 
relacionamento da 
IASLC, nomeadamente 
nas relações com a 
indústria farmacêutica 
e com os decisores 
políticos



Quais são os avanços terapêu-
ticos mais significativos?
O cancro do pulmão tem conhe-
cido grandes avanços ao nível tera-
pêutico. Depois da quimioterapia 
citostática clássica, começaram a 
surgir medicamentos mais indi-
cados para determinados tipos de 
histologia. No início da década de 
2000 surgiu a terapia personali-
zada em que começamos a identi-
ficar alterações genéticas do tumor, 
para as quais iam surgindo armas 
terapêuticas. Estamos a individu-
alizar o tratamento a cada doente 
e a cada tumor, pelo que os medi-
camentos vão sendo aplicados a 
um número de doentes cada vez 
menor. Nos últimos três anos, sur-
giu um novo campo de tratamento, 
designado por imuno-oncologia 
que parece, essa sim, conseguir 
tratar um número muito maior de 
doentes com menor número de 
efeitos laterais, e dando um tempo 

de sobrevivência muito longo. Como é lógico, tudo 
isto tem de ser adaptado ao doente que temos pela 
frente, percebendo o seguinte: primeiro, que não 
existe nenhum tratamento universal; segundo, que 
devemos estudar, se possível, as alterações genéticas 
dos tumores e, no caso de encontrarmos alguma 
alteração, aplicar um tratamento mais dirigido; ter-
ceiro, se não houver mutações genéticas, eventual-
mente, propor imunoterapia ao doente. 

Pela sua incidência, podemos dizer que o cancro 
do pulmão configura um problema de saúde 
pública?
Sem dúvida. Temos que ter em mente que temos 
mais casos de mortes por cancro do pulmão do 
que por acidentes de viação e de considerar que 
70% dos novos doentes se apresentam em esta-
dios localmente avançados ou metastáticos. Apenas 
30% dos casos identificados são precoces ou muito 
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precoces e desses 30% só uns 10 ou 15% é que são 
operáveis. Nos doentes operáveis, um doente que 
esteja em estadio 1A, a sobrevivência aos 5 anos é 
de apenas 60%, porque a doença reaparece com 
muita frequência. E devemos valorizar estes da-
dos sabendo que a doença está intimamente ligada 
ao consumo de tabaco e que, portanto, existe um 
meio muito simples de prevenir esta doença - Não 
Fumar. Isto é de tal maneira verdade, que os estu-
dos publicados demonstram que, por cada cinco 
cigarros fumados, induz-se uma mutação genética 
no epitélio brônquico. Um indivíduo que fume um 
maço de cigarros por dia condiciona no seu epité-
lio brônquico quatro mutações genéticas. Algumas 
delas vão sendo reparadas pelo organismo, mas há 
uma ou outra que escapa. E é o somatório destas 
mutações que acabam por determinar o desenvol-
vimento do cancro. 

Existem diferenças entre um cancro do pulmão 
num fumador e num não-fumador?
Existem diferenças significativas, particularmente 
a nível do número e do tipo de mutações genéticas 
presentes. Num doente não fumador, normalmente 
a carcinogénese está na dependência apenas de uma 
mutação genética, tornando possível individualizar 
o tratamento e obter respostas duradouras. Nos tu-
mores dos fumadores, habitualmente existem mui-
tas mutações genéticas, o que dificulta o direciona-
mento do tratamento e agrava o prognóstico. Assim, 
a etiopatogenia e as características são diferentes, 
com factores preditivos e de prognóstico distintos, 
o que implica atitudes terapêuticas diversas. Subli-
nho-lhe que, à partida, o prognóstico de um cancro 
do pulmão de um não fumador é melhor que o de 
um fumador, simplesmente por este facto.

É adepto de uma legislação mais restritiva relati-
vamente ao consumo de tabaco? 
Temos tido uma acção grande a esse nível. Acho 
que devemos sempre lutar – a sociedade em geral 
– pela diminuição do consumo do tabaco, e isso 
passa por uma acção transversal. Não basta proi-
bir o consumo ou aumentar os impostos sobre o 
tabaco. Temos de começar pela educação em fase 
escolar, incutindo nas crianças que fumar não é 
saudável, não traz nada de acrescido, e que para 
celebrar a vida não é preciso fumar. Segundo, tentar 
facilitar o acesso a consultas de cessação tabágica, 
por exemplo incentivando as empresas a oferecê-las 
aos seus funcionários; em terceiro lugar, compar-
ticipar, se possível, os medicamentos que ajudem 
à cessação tabágica; quarto, aumentar os impostos 
sobre o tabaco – e acreditamos que ainda é possível 
aumentar mais o preço, sabendo que esse é um dos 
factores mais dissuasores ao início do consumo e, 
finalmente, como é lógico, proibir o consumo em 
locais fechados. 

Cuja lei constituiu um avanço em termos de le-
gislação nacional. 
Um grande avanço, sem dúvida, nomeadamente 
como medida de protecção dos não fumadores. A lei 
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proibir, 

ou aumentar os 
impostos sobre 
o tabaco. Temos 
de começar pela 
educação em fase 
escolar, incutindo 
nas crianças que 
fumar não é saudável, 
não traz nada de 
acrescido e que para 
celebrar a vida não é 
preciso fumar



CRNOM congratula-se com 
nomeação do Prof. António Araújo 
para o Comité de Ética da IASLC

o conselho Regional do norte da ordem dos Médi-
cos (cRnoM) congratula-se pela nomeação do seu 
vice-presidente, Prof. doutor antónio araújo, como 
membro do comité de Ética da iaSlc - international 
association for the Study of lung cancer.

o Prof. doutor antónio araújo é director do serviço de 
oncologia médica do centro Hospitalar do Porto e um 
dos mais reputados especialistas nacionais em can-
cro do pulmão, área em que se dedica à investigação 
translacional e clínica, com enfoque nos mecanismos 
moleculares de resistência e progressão da doença.

em 2010, dando sequência a esta diferenciação, fun-
dou a Pulmonale – associação Portuguesa de luta 
contra o cancro do Pulmão, mantendo-se como pre-
sidente desta organização que se dedica à intervenção 
preventiva e à sensibilização pública.

esta indicação para o mais prestigiado organismo in-
ternacional de investigação na área do cancro pulmo-
nar reitera a qualidade e competência profissional do 
Prof. doutor antónio araújo, prestigia a classe médica 
portuguesa e valoriza a ordem dos Médicos, enquanto 
instituição que também beneficia do seu contributo.

o cRnoM felicita pessoalmente o seu vice-presidente 
e deseja-lhe os maiores sucessos no cumprimento 
desta nova missão profissional.

o conselho Regional do norte da ordem dos Médicos

Porto, 10 de dezembro de 2015

Nota Interna 12/12/2015

Secção Regional do Norte
Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

45

dificulta o consumo, mas actua fundamentalmente 
como medida de protecção de quem não fuma. 

A associação a que preside, a Pulmonale tem tido 
uma acção contínua nessa matéria. Em que fase é 
que se encontra esse projecto? 
Temos, de facto, desenvolvido um grande trabalho a 
este nível e privilegiamos este conjunto de interven-
ções que acabei de enunciar. Estamos nas escolas, 

com acções periódicas e continuadas 
de sensibilização; temos tentado fazer 
o mesmo para os adultos, nomeada-
mente através de um protocolo esta-
belecido com o IEFP, com formação de 
formadores e utentes; temos tentado 
alertar os decisores para a necessidade 
de aumentar o preço do tabaco, facilitar 
a consulta de cessação e comparticipar 
os medicamentos. Finalmente, temos 
feito um reconhecimento de empresas 
livres de tabaco, através da atribuição 
da designação de “Empresa Azul”, o 
que leva a que as empresas possam de-
senvolver um conjunto de acções de 
sensibilização junto dos seus funcioná-
rios, facilitando-lhes o acesso a consul-
tas de cessação tabágica.

Quais são os projectos para os pró-
ximos anos? 
Um dos projectos é alargar este con-
ceito da “Empresa Azul”, levando a que 
as companhias de seguros entendam 
as vantagens deste reconhecimento e 
apresentem algum incentivo às em-
presas, nomeadamente através da di-
minuição da joia do seguro de saúde. 
Queremos que seja uma estratégia win-
-win, em que ganha a empresa, os seus 
funcionários, a companhia de seguros 
e a própria sociedade. A Pulmonale é 
uma associação nacional, que tem ac-
ções a decorrer em Lisboa e no Porto 
e uma das pretensões é alargar a sua 
acção a outros pontos do país. Temos 
centenas de associados, mas queremos 

também apostar no reforço deste número, alar-
gando a nossa base de apoio e financiamento. 

Foi convidado a desenvolver o serviço de onco-
logia médica do Centro Hospitalar do Porto. O 
que é que já conseguiu fazer nestes dois anos de 
trabalho e o que pretende fazer no futuro? 
O serviço sofreu uma grande mudança nos últimos 
dois anos, que teve por base três pilares essenciais: 
assistência, investigação e formação. A nível assis-
tencial, o serviço abriu-se ao exterior, permitindo 
uma fácil referenciação de doentes oncológicos e 
aumentado muito o número de consultas. Aumen-
tamos o número de colaboradores, estamos a or-
ganizar o serviço por áreas de patologia e, mais do 
que isso, estamos a levar o hospital a criar unidades 
transversais de tratamento por patologia. Com isto, 
estamos a mudar o compromisso do hospital com 

IASLC
a iaSlc – international asso-
ciation for the Study of lung 
cancer (iaSlc) – é a única 
organização mundial dedi-
cada ao estudo do cancro do 
pulmão. Fundada em 1974 e 
sedeada em denver, no es-
tado americano do colorado, 
a associação integra mais de 
quatro mil especialistas nesta 
patologia, de 90 países. o pre-
sidente eleito da iaSlc é o es-
pecialista italiano giorgio Sca-
gliotti. a instituição valoriza e 
estimula o conhecimento da 
doença na comunidade cien-
tífica, classe médica e socie-
dade civil, sendo responsável 
pela realização anual de um 
congresso mundial e pela 
edição do Journal of thoracic 
oncology. 

o doente oncológico. No âmbito da investigação, 
temos uma unidade para ensaios de fase 2 e de fase 
3, com pessoal dedicado e, além disso, criamos uma 
unidade de investigação básica e translacional com 
estreitas relações com a universidade. Finalmente, 
na área da formação, temos um peso grande na 
pré-graduação, com um módulo de oncologia na 
disciplina de Medicina II no 5.º ano do mestrado 
integrado do ICBAS. No próximo ano lectivo, penso 
que disponibilizaremos uma disciplina opcional 
no 6.º ano, de Oncologia Clínica. Damos também 
formação pós-graduada com o internato de oncolo-
gia médica, damos apoio ao internato de Medicina 
Interna e de MGF, e temos internos do Ano Comum 
no nosso serviço. Como referi no início, organiza-
mos anualmente um curso pós-graduado de onco-
logia clínica para MGF e jovens oncologistas, curso 
que é acreditado pela Universidade do Porto, com o 
patrocínio da Ordem dos Médicos, e muito prova-
velmente vai ser reconhecido a nível europeu já no 
próximo ano. n

International Association for 
the Study of Lung Cancer
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patologista 
mais influente 
do mundo

O fundador e presidente 
do Instituto de Patologia 
e Imunologia Molecular 
da universidade do Porto 
(IPATIMuP) foi escolhido 
como o mais influente 
patologista do mundo, numa 
votação promovida pela “The 
Pathologist”, uma revista 
online da especialidade. À 
Nortemédico Sobrinho Simões 
revelou-se “muito contente” 
com a distinção e defendeu que 
é “fundamental fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance para 
proteger o SNS”, explicitando 
até as medidas que considera 
“indispensáveis” tomar.

texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida



https://thepathologist.com/the-power-list-2015/Distinção de Sobrinho 
Simões é motivo de honra 
para Ordem dos Médicos 
do Norte

a eleição do Prof. doutor Sobrinho 
Simões como o patologista mais in-
fluente do mundo é uma distinção que 
muito orgulha o conselho Regional 
do norte da ordem dos Médicos, que 
vê assim reconhecida a qualidade e o 
mérito de um dos seus mais reputados 
associados.
esta distinção tem ainda maior impor-
tância dado que a escolha do Prof. dou-
tor Sobrinho Simões foi feita por mais 
de uma centena de patologistas mun-
diais, através de um desafio lançado 
pela revista internacional especializada 
the Pathologist.
Fundador e director do iPatiMuP – ins-
tituto de Patologia e imunologia Mole-
cular da universidade do Porto, Manuel 
Sobrinho Simões fez um trabalho pio-
neiro na área do cancro da tiroide em 
Portugal e na noruega, e tem-se desta-
cado no apoio à formação de patologis-
tas em todo o mundo.
ao Prof. doutor Manuel Sobrinho Si-
mões, o conselho Regional do norte 
da ordem dos Médicos endereça as 
maiores felicitações e votos para que 
o seu exemplo e dedicação sirvam para 
incentivar mais jovens estudantes de 
medicina a enveredar pela investigação 
e por esta importante especialidade 
médica.

o conselho Regional do norte da or-
dem dos Médicos
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Quem são os patologis-
tas mais influentes 
do mundo?” Foi esta 

a questão lançada pela revista 
britânica “The Pathologist”. 
Dois meses depois, em dezem-
bro de 2015, apuraram-se os 
resultados e o número 1 saía 
do Porto. É bem conhecido dos 
médicos do Norte e dos médi-
cos portugueses, mas não só, 
já que o reconhecimento e in-
fluência de Manuel Sobrinho 
Simões vão além fronteiras. 
Entre outras razões que te-
rão conduzido à sua distin-
ção, constam ter contribuído 
“mais do que qualquer outra 
pessoa para a visibilidade da 
patologia na Europa” e “para o 
diagnóstico clínico de cancro 
da tireoide”, sendo que “pato-
logistas de hospitais de todo o 
mundo seguem as suas regras 
nas suas rotinas diárias”. Se-
gundo a revista da especiali-
dade, os inquiridos justifica-
ram ainda o motivo da opção 
com o facto de apoiar “jovens 
patologistas oriundos de todo 
o continente europeu”.
Por ocasião desta distinção, a 
Nortemédico procurou saber a 
sua opinião sobre a dimensão 
internacional do Instituto de 
Patologia e Imunologia Mole-
cular da Universidade do Porto 
(IPATIMUP), que fundou e 
preside, o estado da Patologia 

em Portugal e a atualidade e futuro da Saúde, Edu-
cação e Investigação no nosso país.

(nortemédico) – Como vê a distinção que lhe foi 
atribuída pela revista The Pathologist?
(Sobrinho Simões) – Confesso que fiquei muito con-
tente, sobretudo pela distinção ter sido o resultado 
de uma votação entre “pares” de todo o mundo. 
Penso que essa votação reflete em parte a minha 
ação como Secretário Geral e Presidente da Socie-
dade Europeia de Patologia durante muitos anos 
e o nosso envolvimento no treino de internos de 
patologia da Europa Oriental, América do Sul, Ásia 
e África. Atenção que fui escolhido como “o mais 

influente” e não o como “o melhor”. Aliás, entre os 
outros 99 nomeados há 60 ou 70 que são melhores 
patologistas do que eu.

Pensa que esta votação se traduzirá de forma 
positiva na Patologia em Portugal?
Penso que sim, até porque a Prof. Fátima Carneiro, 
diretora do Serviço de Anatomia Patológica do Cen-
tro Hospitalar de São João, a que pertenço, também 
faz parte da lista dos 100 nomeados. Isto é, o Hos-
pital São João (em articulação com a Faculdade de 
Medicina e o IPATIMUP) é a única instituição com 
dois nomeados. Curiosamente, o “representante” 
brasileiro, Prof. Jorge Reis Filho, atualmente em 
Nova Iorque, doutorou-se e especializou-se con-
nosco. A divulgação destes factos contribuirá segu-
ramente para aumentar a visibilidade da Anatomia 
Patológica portuguesa e para reforçar a autoestima 
dos profissionais (anátomo-patologistas e técnicos 
de anatomia patológica).

Como está esta área no nosso país?
A situação é muito difícil devido ao número insu-
ficiente de anátomo-patologistas em Portugal. Esta 
escassez, que não é exclusiva do nosso país, traduz 
a inexistência de uma política proativa de recruta-
mento de internos e profissionais e o aumento da 
emigração desses profissionais para a Europa e a 
América do Norte,  sobretudo. Entre nós observa-se 
também a migração dos anátomo-patologistas das 
instituições públicas para laboratórios privados, o 
que tem vindo a enfraquecer a capacidade dos Ser-
viços de Anatomia Patológica dos hospitais centrais 
assegurarem um treino pós-graduado de qualidade. 
E está a limitar a possibilidade desses Serviços fun-
cionarem como unidades de referência multi-espe-
cializada capazes de assegurar as indispensáveis 
segundas-opiniões nos casos difíceis ou controver-
sos. Confesso que me sinto muito triste com esta 
evolução da Anatomia Patológica portuguesa pois 
a qualidade dos nossos profissionais (médicos e 
técnicos) é melhor do que a dos nossos colegas na 
maioria dos países da União Europeia, a traduzir a 
existência de escolas notáveis de patologia em Lis-
boa (Prof.s Jorge Horta e Cortez Pimentel), Coimbra 
(Prof. Renato Trincão) e Porto (Prof.s Amândio Ta-
vares e Daniel Serrão).

O IPATImuP e o seu contributo para a sua fun-
dação e evolução foram destacados pela publi-
cação. Como arrancou este projeto e quando 
atingiu uma dimensão internacional? 
O IPATIMUP foi criado em 1989 como Associação 
Privada sem Fins Lucrativos de Utilidade Pública, 
vocacionada para a investigação clínico-patológica 



e a investigação  funda-
mental em oncobiologia, a 
pós-graduação académica 
e profissional e a prestação 
de serviços de diagnóstico 
em patologia oncológica 
humana. O IPATIMUP 
atingiu uma dimensão in-
ternacional em finais do 
séc. XX e assim se manteve 
até aos dias de hoje. Atu-
almente faz parte, com a 
Universidade do Porto, o 
IBMC e o INEB, do I3S – 
Instituto de Investigação e 
Inovação em Saúde. A ex-
pressão internacional do 
IPATIMUP mede-se, por 
exemplo, através da verifi-
cação de que desde 2008 
a Universidade do Porto se 
coloca anualmente entre 
as instituições mundiais 
com maior número de ci-
tações de artigos científicos 
em cancro do estômago e 
cancro da tireoide. O IPA-
TIMUP realiza anualmente 
para hospitais e institui-
ções de cancro de todo o 
mundo várias centenas de 
exames de consulta diag-
nóstica em anatomia pato-
lógica, patologia molecular 
e genética.

Como vê, na atualidade, 
o estado da Saúde, Edu-
cação e Investigação em 
Portugal? Que melhorias 
preconizaria? 

Embora esteja longe de estar bem, a Saúde aguen-
tou-se melhor nos anos de crise do que o Ensino 
Superior e a Ciência.  O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) tem sobrevivido razoavelmente apesar de 
múltiplas e variadas ameaças e continua a constituir 
o núcleo fundamental do nosso Sistema de Saúde. 
Parece-me fundamental fazer tudo o que estiver 
ao nosso alcance para proteger o SNS através de 
uma estratégia coerente de reforço dos seus pilares. 
Das diversas medidas indispensáveis destacaria as 
seguintes:

• Clarificar as relações entre a medicina pública e 
a medicina privada,  impedindo a promiscuidade e 
o parasitismo e otimizando as sinergias potenciais.
• Implementar, finalmente, o famigerado sistema 
informático “de” saúde centrado no doente, efi-
ciente e tendencialmente universal.
• Consolidar a Rede de Cuidados Hospitalares cor-
rigindo a assimetria da sua organização. Temos de 
ter menos e melhores hospitais, com maior autono-

mia de gestão das unidades públicas – e correspon-
dente responsabilização –  e com distintos graus de 
diferenciação, enquadrados pela ansiada rede de 
referenciação nacional.
• Desenvolver a Rede de Medicina Geral e Fami-
liar e a Rede de Cuidados Integrados, esta última 
em articulação com o chamado terceiro setor. A 
definição de uma organização tripolar clara faci-
litará a monitorização e a avaliação dos diferentes 
setores e permitirá alguma descentralização das 
Redes de Medicina Geral e Familiar e de Cuidados 
Integrados.
• Progredir na colaboração entre o Ministério da 
Saúde e o Ministério da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, permitindo a criação de  Hospitais 
Universitários com estatuto apropriado e dando 
substância aos recém-criados Centros Académicos 
de Medicina com os seus Institutos de Investiga-
ção Biomédica e os Centros de Saúde e Hospitais 
afiliados.
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Embora esteja 
longe de estar 

bem, a Saúde aguentou-se 
melhor nos anos de crise do 
que o Ensino Superior e a 
Ciência”

Enquanto 
anatomo-

patologista  sinto-me e 
comporto-me como médico 
embora não seja clínico. 
A investigação serviu-me 
ao longo dos anos para 
melhorar a minha 
competência profissional 
no domínio do diagnóstico, 
da docência universitária 
e do treino de jovens (e 
menos jovens) patologistas”

BIO
natural do Porto, Ma-
nuel Sobrinho Simões é 
professor da Faculdade 
de Medicina da univer-
sidade do Porto (FMuP), 
fundador e presidente do 
iPatiMuP e patologista 
no centro Hospitalar de 
São João. licenciou-se 
em Medicina em 1971 
pela FMuP, iniciando no 
mesmo ano a sua car-
reira como professor de 
anatomia Patológica. em 
1979 completou o dou-
toramento em Patologia 

com uma dissertação pioneira sobre cancro da tireoide 
e partiu para a noruega, onde realizou o pós-doutora-
mento no norsk Hydros Fund for cancer Research. vol-
tou à universidade do Porto em 1980 como professor 
associado, passando em 1988 a professor catedrático. 
chefe de serviço no Hospital de São João, fundou o iPa-
tiMuP em 1989, liderando ainda hoje este importante 
centro de investigação e diagnóstico na área do cancro. 
ao longo da sua carreira já foi homenageado com várias 
distinções, entre elas o Prémio Bordalo (1996), o Prémio 
Seiva (2002) e o Prémio Pessoa (2002). em 2004 foi agra-
ciado com a grã-cruz da ordem do infante d. Henrique, 
tornando-se cinco anos mais tarde comendador da or-
dem do Mérito Real da noruega. n
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A questão do título desta 
entrevista é o desafio que 
Constantino Sakellarides 
pretende lançar no II 
Congresso do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). 
O evento decorre no Porto, 
nos dias 18 e 19 de Março 
de 2016 e, de acordo com o 
presidente da Fundação 
para a Saúde - SNS, será 
tudo menos um debate 
tradicional, onde vai 
caber a apresentação de 
um ensaio – designado 
por Porto Saúde – que 
reúne cerca de 50 
testemunhos sobre a 
cidade, a sua cultura 
e a forma como esses 
aspectos se reflectem no 
sector. Nesta entrevista, 
o professor universitário 
faz ainda uma leitura do 
momento que atravessa o 
sistema público e defende 
um maior enfoque no 
“trajecto” dos utentes.   

“Que 
modernização 
precisa o SNS 
para responder 
ao que se espera 
ser o Porto do 
futuro?”



(nortemédico) – O que motivou a 
Fundação para a Saúde - SNS a es-
colher o Porto como cidade anfi-
triã deste II Congresso do Serviço 
Nacional de Saúde?
(Constantino Sakellarides) – Permita-
-me, antes de mais, esclarecer o que 
é a Fundação para a Saúde - SNS: é 
uma organização vocacionada para 
uma abordagem cultural à necessi-
dade de modernizar o SNS. Não é 
uma organização técnica, política 
ou profissional. É uma organização 
de natureza cultural, que põe em 
questão como, no mundo de hoje, se pode moder-
nizar o sistema público. Quanto ao Congresso, re-
alizamos o primeiro em Lisboa e foi um evento de 
base, isto é, serviu para descrever a situação actual 
do SNS e quais os desafios que se colocam. Uma 
abordagem, digamos assim, “clássica”. Pensamos, 
portanto, que o segundo congresso teria de ser 
diferente. 

E que diferenças são essas? 
Bom… facilmente esta discussão sobre o SNS de-
genera em slogans. É uma “importante conquista 
da democracia portuguesa”, sim senhor; é muito 
importante para os portugueses, é sim senhor; tem 
muitas virtualidades, tem sim senhor; tem defeitos 
que precisam ser corrigidos, tem sim senhor; mas 
não se pode estar sempre a dizer o mesmo. 

E convém discutir em sentido mais concreto…
Com certeza! O SNS deve ser um desafio perma-
nente. Achamos, por isso, que o II Congresso deve-
ria ser diferente: em vez de nos concentrarmos na 
construção do objecto SNS, porque não fazermos 
de outra forma? Vamos à cidade e perguntamos que 
cidade é? Qual é a sua história, como apareceram as 
suas instituições, quais foram os profissionais que 
a marcaram, quais são as perspectivas em relação 

ao futuro e, uma vez colocadas es-
tas questões, devemos perceber que 
resposta deve dar o SNS. E começa-
mos pelo Porto, por razões que se 
vão tornar evidentes quando o livro 
“Porto Saúde” for publicado. Olhar 
para a cidade, para a sua história, 
para a sua cultura, para as institui-
ções, para os seus pensadores e fa-
zer a pergunta: que modernização 
precisa o SNS para responder ao que 
se espera ser o Porto do futuro?

Como é que se vai construir o 
Congresso? Que temas serão 
tratados? 

O Congresso vai ter quatro partes, 
com uma construção simples. A 
primeira diz respeito à Europa. Nós 
temos consciência, hoje, de que as 
instituições portuguesas – mesmo as 
de protecção social – são muito in-
fluenciadas por aquilo que se faz na 
Europa e, por isso, vão estar pessoas 
com experiência europeia e que co-
nhecem o país. Uma segunda parte 
tem a ver com o chamado ‘capital 
humano’ do SNS. O capital mais im-
portante não são os edifícios, não é 
a tecnologia… São as pessoas que lá 
trabalham. E essas pessoas sofreram, 
nos últimos anos, circunstâncias pe-
nosas, viram cortadas as suas remu-
nerações e viram degradar-se as suas 
condições de trabalho. Pode dizer-
-se que perdemos capital humano no 

SNS e tal aconteceu sem se reagir muito em relação 
a isso. Foi uma hemorragia silenciosa! Portanto, 
temos primeiro de estancar a hemorragia, e depois 
recuperar. A terceira parte tem a ver com a cidada-
nia: como é que os portugueses se relacionam com 
o SNS? O cidadão sente-o como seu ou sente que ele 
caiu do céu? A quarta parte é o “Porto Saúde”, cuja 
finalidade é trazer essa discussão genérica para a ci-
dade concreta. O “Porto Saúde” é um livro bastante 
original – não conheço nenhum outro com estas ca-
racterísticas – que cruza a cidade com a saúde, com 
a cultura, com as pessoas. Não é um livro técnico 
sobre os hospitais, ou centros de saúde. 

A apresentação dessa obra foi uma forma de va-
lorizar o evento? 
Sobretudo foi uma forma de mobilizar as pessoas. 
Em vez de falarmos de coisas abstractas, vamos 
falar da cidade, com o contributo de pessoas de 
reconhecida competência nos vários aspectos. Fala-
mos do ‘Porto hoje’, do que é a saúde hoje em dia na 
cidade; depois temos uma parte sobre a história da 
cidade, desde a idade média até ao final do século 
XIX; depois temos um texto sobre a origem das 
instituições de saúde da cidade, como começaram 
as faculdades, os hospitais, com uma secção de-
dicada a quatro figuras que foram excepcionais e 

“Achamos, 
por 

isso, que o II 
Congresso [do 
Serviço Nacional 
de Saúde] 
deveria ser 
diferente”
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multidimensionais. Pessoas da Medicina, 
da Ciência, mas também da intervenção 
cívica e até das Artes. O primeiro é Ri-
cardo Jorge, o segundo Abel Salazar, o 
terceiro é Corino de Andrade e o quarto, 
Albino Aroso. Foram pessoas importan-
tíssimas na sociedade portuguesa, com 
influência política e cultural, que dão um 
cunho mais íntimo a este trabalho. 

Qual é, na sua perspectiva, a grande 
marca distintiva da Saúde no Porto?
Há um aspecto que me parece crucial 
e que é retratado no livro: nos últimos 
15/20 anos, apareceram instituições in-
tegradoras, que deixam um campo ou 
disciplina específica para serem multi-
disciplinares. Estou a falar, por exemplo, 
do IPATIMUP, do IBMC, do próprio IC-
BAS. Mas também do Health Cluster, do 
Instituto de Saúde Pública do Porto ou da 
Associação Nacional de USF. Por razões 
que não aprofundamos, estas instituições 

foram-se construindo de um modo que não ocorreu 
em nenhuma outra parte do país. Esta proliferação 
de instituições que têm um perfil integrador, de 
cooperação entre várias pequenas entidades. É o 
salto para fora da quinta, para fora do meu territó-
rio. É um salto para criar escala e dimensão. É um 
movimento muito característico do Porto, pela sua 
intensidade e grandeza.

Como voz activa em matéria de 
política de saúde, e atendendo a 
que estamos em início de nova 
legislatura, lanço-lhe um de-
safio: qual seria a primeira me-
dida a tomar no SNS? 
É difícil responder. Entramos 
num novo ciclo, que normal-
mente associamos – e com razão 
– a um momento de esperança e 
a uma nova oportunidade. Existe 
uma nova equipa no Ministério 
da Saúde, por sinal bastante qua-
lificada e, como tal, as expectativas estão elevadas 
– o que é sempre pesado para as pessoas que têm 
de concretizar essas expectativas. Sabemos também 
que o Governo prepara um conjunto de medidas 
que serão anunciadas nos próximos meses, e por-
tanto estamos a falar de vários aspectos.

Logo, não podemos escolher uma em específico…
Sim, é difícil escolher! Posso defender, não uma 
medida, mas uma ideia que me parece importante 
nesta fase. No passado, tivemos um SNS que co-
meçou a ser construído num mundo diferente do 
actual, em que a doença aguda era o centro do sis-
tema: a pessoa adoece, tem uma resposta e fica bem. 
Mas a sociedade evoluiu. Quando o SNS foi consti-
tuído, nasciam 180 mil portugueses por ano. Agora, 
nascem pouco mais de 80 mil. A sociedade enve-
lheceu. E o SNS que responde a cuidados agudos, 
pontuais, é uma coisa do passado. Nós precisamos 

de um SNS que acompanhe pessoas com doença de 
evolução prolongada. A esta transição deve corres-
ponder também uma adaptação no próprio SNS: 
não estar tão virado para a resposta a doenças agu-
das, ou para as suas organizações, mas mais virado 
para o trajecto das pessoas quando vão procurando 
determinado tipo de respostas. É bom que haja um 
SNS, porque ele permite esses trajectos, as pontes 
e portos onde o utente pode parar. Mas mais im-
portante do que isso é a qualidade e o conforto dos 
trajectos que as pessoas percorrem para conseguir 
traduzir isso em respostas de continuidade. Julgo 
que esse vai ser o grande desafio do futuro do SNS e 
é evidente que o actual Governo tem condições para 
iniciar este caminho. Mas o caminho é longo, não se 
vai esgotar em dois ou três anos. 

O que defende é centrar o sistema no doente, 
como tantas vezes se ouve defender? 
Não apenas no doente, mas também nas pessoas 
que não estão doentes. Nós vamos vivendo e temos 
coisas a resolver em relação à nossa saúde, pelo que 
importa conseguir prever os momentos difíceis. 
Actuar preventivamente. 

A questão é: o que falta para que isso seja feito? 
Todos os especialistas estão de acordo com o 
princípio, mas a transformação continua, Go-
verno após Governo, por fazer…
Há várias razões para que isso aconteça. Primeiro, 
é um desafio formidável fazer essas transforma-

ção. Porquê? Porque são precisos novos 
instrumentos – que hoje estão mais fa-
cilitados, devido à evolução das tecno-
logias de informação e comunicação, 
mas que não eram possíveis há alguns 
anos atrás. Era possível gerir hospitais 
e centros de saúde, mas não era pos-
sível gerir o trajecto das pessoas. Hoje 
já é possível. Depois, os ciclos políticos 
são muito curtos para fenómenos de 
grande extensão e complexidade como 
este. Veja-se o exemplo do Governo an-
terior: o Dr. Paulo Macedo chegou ao 
Ministério da Saúde sem ter contribu-

ído para o programa que o seu partido apresentou 
para o sector. O que quer dizer que os partidos não 
se preparam para ser Governo; preparam-se para 
ter o Poder. E isto é tão complexo, que quando o 
ministro se apercebe onde está, já está numa fase 
em que o circuito lhe permite fazer muito pouco. 
O Governo actual tem uma vantagem: a pessoa 
que hoje é ministro da Saúde [Adalberto Campos 
Fernandes] coordenou o programa do seu partido. 
O ensinamento disto é que os partidos, em parceria 
com a Academia e com a Sociedade Civil, têm de 
mudar de vida e não podem pensar que, uma vez 
tomado o Poder, é que vão pensar no que vão fazer. 
O mundo de hoje, de forma geral, e a complexidade 
do sector da Saúde, em particular, não permite que 
isso aconteça desta forma. n

“O SNS que 
responde a 

cuidados agudos, 
pontuais, é 
uma coisa do 
passado”

Vamos à 
cidade e 

perguntamos que 
cidade é? Qual é a 
sua história, como 
apareceram as 
suas instituições, 
quais foram os 
profissionais que a 
marcaram, quais 
são as perspectivas 
em relação ao 
futuro (...)? E 
começamos pelo 
Porto”
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Ao piano, Pedro Bur-
mester abriu a ceri-
mónia onde mais de 

quinhentos jovens médicos 
cumpriram a tradição que 
marca a entrada na profissão, 
o Juramento de Hipócrates. 
Para a sessão promovida pela 
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos dia 6 de 
dezembro, na Sala Suggia da 
Casa da Música, o músico, 
que já foi premiado múltiplas 
vezes, colaborou com pres-
tigiados maestros nacionais 
e internacionais e trabalhou 
com artistas como Mário Lagi-
nha e Bernardo Sassetti, esco-
lheu um programa composto 
por peças de Bach, Mozart e 
Beethoven.
Dando destaque à relação 
existente entre “a essência 
da música e a intimidade da 
consciência de ser médico”, 
Miguel Guimarães, presidente 
do CRNOM, iniciou o seu dis-

curso. Sem poupar críticas à forma como se proces-
sou o concurso de acesso ao internato médico de 
2016, afirmou que estamos a viver um momento 
“particularmente complexo” na formação médica 
em Portugal, descrevendo como “indigna e abusiva” 
a forma como os jovens médicos que estiveram en-
volvidos na escolha da especialidade foram tratados 
pela ACSS. Lamentou ainda profundamente “que 
114 médicos não tenham tido a possibilidade de 
continuar a sua formação específica, ao não terem 
tido acesso a uma especialidade”. De acordo com 
o dirigente do CRNOM, durante os últimos quatro 
anos o Ministério da Saúde, liderado por Paulo Ma-
cedo, “foi aquele que mais desqualificou e desres-
peitou os médicos e a Medicina”, tendo governado 

A Casa da Música voltou a ser, 
dia 6 de dezembro, a Casa dos 
Médicos, ao acolher na Sala 
Suggia mais de 500 jovens 
médicos e seus familiares 
por ocasião do Juramento 
de Hipócrates.  Porque esta 
cerimónia “acontece num 
momento particularmente 
complexo da formação 
médica em Portugal”, como 
referiu o Presidente do 
CRNOM, os discursos dos 
dirigentes da Ordem dos 
Médicos ficaram marcados 
por duras críticas ao último 
executivo e ao modo como 
se processou o concurso de 
acesso ao internato médico 
de 2016.
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Vagas a menos ou 
candidatos a mais?

formação 
médica 
EspEcializada 
Em dEstaquE

“A qualidade e 
evolução permanente 
da medicina 
portuguesa necessita 
do contributo ativo 
dos jovens médicos, do 
vosso contributo.”
Miguel Guimarães
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“com base apenas nos números, sem qualquer res-
peito pelas pessoas”. O dirigente apontou o dedo ao 
facto de não ter sido “valorizada nem promovida” 
a qualidade da medicina e dos cuidados da saúde, 
ao enfraquecimento da relação médico-doente e à 
consequente desumanização, à centralização dos 
cuidados de saúde nos grandes hospitais e à passi-
vidade em relação ao “enquadramento jurídico do 
ato médico”. Nas suas palavras, “recuperar o tempo 
perdido e as feridas infligidas ao SNS não é tarefa 
fácil”, e “reanimar a qualidade e humanização da 
Medicina” não só “é uma obrigação de todos nós” 
mas “a nova missão para a Saúde”. 

55

CorresPonderá a PerCeção 
de falta de MédiCos a uMa 
realidade?
Após expor alarmantes números que dão 
conta de que “emigraram centenas de médi-
cos, milhares aposentaram-se de forma an-
tecipada e muitos optaram apenas pelo setor 
privado”, Miguel Guimarães concluiu que “a 
resposta é simples: faltam médicos no SNS, 
e de várias especialidades”. Mas contrapôs: 
“O país tem em geral mais médicos que os 
necessários, embora exista desequilíbrio, 
por falta de planeamento e organização do 
trabalho, em algumas especialidades e re-
giões”, e lançou um apelo: “Temos que, com 
carácter de urgência, e com base em dados 
objetivos e fundamentados, que já existem, 
informar a sociedade civil e o poder político, 
e exigir a redução do numerus clausus para 
cerca de 1500 a 1600 estudantes de medi-
cina por ano”. “É a única forma de garantir 
a qualidade da formação pré-graduada e da 
formação médica especializada, e evitar a 
existência de centenas de médicos indife-
renciados no sistema de saúde”, defendeu. 
Ao mesmo tempo, salientou a necessidade 
de “exigir ao poder político melhores con-
dições de trabalho, incluindo remunerações 
dignas e adequadas ao nível da responsabi-
lidade” que os médicos têm na sociedade, 
de modo a tornar apelativo optar pelo ser-
viço público de saúde. “Haja vontade e bom 
senso e o SNS pode ter os médicos de que 
necessita”, finalizou.

A “acesa discussão sobre o mapa de va-
gas para as especialidades” prolongou-se à 
intervenção do bastonário da Ordem dos 
Médicos, que presidiu à cerimónia.  Recor-
dando igualmente que “114 candidatos” 
ficaram sem acesso à especialidade, consi-
derou que a “ACSS produziu um comuni-
cado final vergonhoso, mentiroso e incom-

petente, que bem demonstra como a sua estrutura 
de decisão e organização tem de ser rapidamente 
mudada para bem da Saúde de todos nós e do bom 
funcionamento do Ministério da Saúde”. Questio-
nou, então, qual o problema, “vagas a menos ou 
candidatos a mais?”. “A ACSS e os que querem en-
trar exigem mais vagas custe o que custar, (...) os 
que já entraram exigem menos vagas e afirmam que 
em muitas especialidades já não conseguem fazer 
uma formação de qualidade”, expôs. “Alguns hospi-
tais não querem abrir mais vagas para não pagarem 
mais salários, outros querem mais vagas para terem 
carne para canhão”, “para preencherem escalas de 

São imensos os 
desafios e combates 

que se colocam aos médicos 
e aos doentes”
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“Sejam exigentes na 
defesa da qualidade 
da formação 
médica e procurem 
adquirir o máximo 
de conhecimento 
e de competências 
técnicas durante 
a formação. Um 
médico com boa 
formação académica 
e especializada tem 
sempre emprego 
garantido em 
qualquer parte do 
mundo”
Miguel Guimarães



com menor qualidade, devido ao excesso de alu-
nos internos” e também porque “estamos a formar 
médicos muito acima das necessidades do país”. 
“Há candidatos a mais”, “o que pedimos é o mesmo 
tratamento que têm outros cursos: que se definam 
capacidades formativas em função da capacidade de 
formação pré e pós-graduada”, concretizou.
Dirigindo-se em concreto aos “novos colegas”, pa-
rabenizou-os por este momento que marca “o fim 
de um percurso e o início de outro”. “Assumis li-
vremente um profundo compromisso ético para o 
vosso futuro como médicos”, referiu, dando-lhes as 
boas vindas à “mais escrutinada, complexa, sensí-
vel, exigente, algo invejada, gratificante, profissão 
do mundo”. Foi ainda salientada a necessidade de 
“cultivar o lado humano e sensível”: “Se querem 
ser bons médicos, leiam e absorvam, aprendam 
com livros como ‘Retalhos da Vida de um Médico’ 
e o ‘Homem Disfarçado’ de Fernando Namora, ‘A 
Nova Medicina’ de João Lobo Antunes, o ‘Duplo’ 
de Dostoievski”, entre outros, “que muito nos ensi-
nam sobre ser doente e ser médico”. E concluiu: “O 
melhor médico será aquele que conseguir associar 
o conhecimento científico com a empatia e a capaci-
dade de comunicação”, apelando ainda a que sejam 
“cidadãos de corpo inteiro, participativos, reivin-
dicativos”: “Sem esse papel político não consegui-
remos maximizar a nossa mais nobre missão, que 

é defender o legítimo 
direito dos nossos doen-
tes a terem acesso a uma 
medicina qualificada”.

PersistênCia 
e resiliênCia: 
eleMentos 
essenCiais Para 
enCarar o futuro 
CoM Confiança
Nos discursos dos di-
rigentes da Ordem dos 
Médicos, foi deposi-
tada esperança na nova 
equipa do Ministério 
da Saúde, liderada por 
Adalberto Campos Fer-
nandes. Ainda antes dos 

novos médicos efetuarem o juramento solene, com 
forte carga simbólica por marcar o início da sua ati-
vidade, teve a palavra Fernando Araújo, secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde. “As pessoas são o 
primeiro e o mais importante ativo do país”, “apos-
tar na valorização do capital humano é condição 
fundamental para um país moderno e sustentável”, 
afirmou Fernando Araújo. “O setor da Saúde é pro-
vavelmente aquele que nas últimas décadas tem 
conhecido uma maior modernização e evolução 
tecnológica”, lembrou, defendendo que “a procura 
constante do conhecimento e a aquisição e aprofun-
damento de técnicas e competências são fundamen-
tais para garantir mais e melhor Saúde para todos”. 

urgência deficitárias”, 
“colocando em causa 
a qualidade da for-
mação, a segurança 
dos doentes e a saúde 
mental dos internos”, 
argumentou.
No seu entender, e 
baseado em números 
factuais, “desde há vá-
rios anos que estamos 
a formar médicos es-
pecialistas a um ritmo 
que é o dobro do nú-
mero de médicos que 
se reformam”. Tudo 
isto acontece, lembrou 
José Manuel Silva, ao 
mesmo tempo que 
centenas de médicos com excelente formação pré 
e pós graduada estão a sair para o estrangeiro, e 
que outros tantos clínicos se reformam antecipada-
mente ou optam por trabalhar no setor privado. Isto 
porque, acrescentou, “foram ativa e propositada-
mente desqualificados, maltratados e diabolizados”. 
“Se queremos mais médicos no SNS é imprescindí-
vel que o atual Ministério da Saúde tome medidas 
concretas que compensem e tornem minimamente 
atrativa a difícil, dura e mal-remunerada carreira 
médica pública. Do anterior ministério apenas 
veio demagogia”, afirmou. O bastonário também 
apontou a redução do numerus clausus como so-
lução, “pois corremos o risco de formar médicos 
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“A ACSS produziu um 
comunicado final 
vergonhoso, mentiroso e 
incompetente, que bem 
demonstra como a sua 
estrutura de decisão e 
organização tem de ser 
rapidamente mudada para 
bem da Saúde de todos nós 
e do bom funcionamento do 
Ministério da Saúde”
José Manuel Silva



Sobre as apostas do governo que integra, destacou o 
relançar do “investimento na ciência, na inovação, 
na educação, na formação e na cultura”. Recordou 
que o SNS foi uma grande conquista do estado so-
cial, considerando que “tem sido gerador de ganhos 
assinaláveis que nos colocaram ao nível dos me-
lhores países da Europa e do mundo”, “reduzindo 
muitas das desigualdades que durante séculos nos 
marcaram”. “É fundamental aperfeiçoar a gestão 
dos recursos humanos e promover a valorização 
dos profissionais de saúde”, assim como adotar “po-
líticas inteligentes voltadas para o desenvolvimento 
profissional”, acrescentou. A cooperação e aposta 
em “medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença, reforçando os modelos de governação” fo-
ram também mencionadas como caminho a seguir 
em direção à sustentabilidade e tomada de “deci-
sões clínicas que defendam o doente”, mas também 
o interesse público, tentando sempre “manter e me-
lhorar os padrões de qualidade”.
O secretário de Estado Adjunto e da Saúde termi-
nou com palavras de confiança e otimismo aos no-
vos médicos, afirmando que “a persistência e resili-
ência são elementos essenciais para ultrapassar as 
dificuldades e encararem o futuro com confiança”. 
“O SNS confia em vós, na vossa formação de ex-
celência, e estará disponível para vos acompanhar 
neste caminho”, terminou. 
A cerimónia concluiu com a leitura dos princípios 
hipocráticos e a entrega da cédula profissional.

dePoiMentos
“O culminar de seis anos de muito estudo, traba-
lho”, mas também de “foco, dedicação e força” foi 
como Joana Marques, jovem médica formada na 
FMUP, descreveu o momento do Juramento de Hi-
pócrates na Casa da Música. “É um dia muito feliz 
para mim e para a minha família, que sempre me 
deu muito apoio”, contou. Uma sensação comum 
aos vários colegas de profissão. Para Beatriz Araújo, 
diplomada pela Universidade da Beira Interior, “o 
sentimento, para além da felicidade que é notória 
entre todos, é de satisfação por ter completado um 
ciclo de seis anos de grande sacrifício, em que ab-
dicamos de muito”. “No meu caso, sou do Porto e 
estive seis anos a estudar na Covilhã. Não é fácil, 
mas consegui superar as dificuldades e correu tudo 
bem. Sentimo-nos completos e realizados. É uma 
fase muito importante e é uma cerimónia que con-
cretiza tudo”, explicou. A realidade vivida no país 
não está fácil, e a jovem médica não afasta poder vir 

a encontrar no estrangeiro as oportunidades que 
por cá não surjam. “Futuro? Vou pensar no futuro 
sem medo de ir para o estrangeiro, se for necessário. 
Não será por falta de oportunidades certamente, 
nem por falta de vontade. Há pouco estávamos a 
conversar sobre a possibilidade de fazermos volun-
tariado nos Jogos Olímpicos – até já nos inscreve-
mos – e o espírito é esse: o futuro está à nossa frente. 
Gostava muito de seguir ortopedia, se não for pos-
sível repete-se o exame ou vai-se para o outro lado. 
Temos de manter sempre um objetivo”, defendeu. 
Por marcar o início da atividade como médico e 
receber a cédula profissional, Jonatas Garcez, for-
mado na FMUP, realçou que este é “um momento 
simbólico que deve ser sempre respeitado e que 
não deve perder a sua identidade”. “Ao longo da 
nossa carreira devemos ter presente este dia, todos 
os dias”, afirmou. Também para a colega de facul-
dade, Maria João Serra, o juramento marca o com-
prometimento em como irão “dedicar a atividade 
profissional a ajudar as outras pessoas”, algo “fun-
damental” perante os grandes desafios que se colo-
cam à prática da Medicina, ainda mais em tempo de 
austeridade. Ainda assim, muitos jovens médicos 
acreditam na possibilidade de vingar profissional-
mente em Portugal. “Do ponto de vista pessoal, 
estou otimista quanto ao meu futuro e à escolha da 
especialidade. Mas é óbvio que todos estes factos 
mais recentes levantam alguma preocupação, so-
bretudo no que diz respeito ao futuro da profissão. 
Acho que nos devemos sempre preocupar com os 
nossos colegas e com o estado da profissão que pra-
ticamos. Estarei preocupado, independentemente 
das boas perspetivas que tenho a nível pessoal. Não 
tenho nada definido, digamos que há um conjunto 
de especialidades que tenho em mente”, concreti-
zou Jonatas Garcez. n
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04/12/2015. “É importante que estes jovens que concluí-
ram a sua licenciatura (…) sejam acarinhados e motivados 
para ficar a trabalhar em Portugal, a trabalhar no Serviço 
Nacional de Saúde”, frisou Miguel Guimarães.
 http://justnews.pt/noticias/507-jovens-medicos-fazem-o-juramento-de-hipocrates-
-num-momento-critico-da-formacao-medica/#.VoQHrMCLQy4

07/12/2015. “Os jovens médicos lesados têm o direito 
a pedir ao Poder Político o acesso à formação especia-
lizada. O país não pode continuar a deitar pela janela 
fora os milhões gastos na formação e prescindir destes 
jovens médicos”, apontou Miguel Guimarães referindo-
-se ao caso dos 114 médicos que ficaram sem acesso à 
especialidade.
http://i.imgur.com/FpsPO4Z.jpg
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formação pré-graduada e da for-
mação médica especializada” e 
evitar que existam centenas de 
médicos sem especialidade no 
sistema de saúde”. 
Num breve introito ao estado da 
Saúde e à importância do con-
tributo dos jovens “para ajudar 
a cicatrizar as feridas mais ou 
menos profundas que foram 
infligidas ao nosso Sistema de 
Saúde, e em particular ao SNS, 
nos últimos anos”, Miguel Guimarães teceu duras 
críticas ao anterior Governo. “Para além das conse-
quências óbvias do desinvestimento realizado, tra-
duzidas em degradação das condições de trabalho, 
sucessivos cortes salariais, sistemas informáticos 
disfuncionais, aumento dos casos de violência con-
tra profissionais de saúde e constantes alterações 
legislativas no que respeita ao acesso à aposenta-
ção, a exploração do trabalho e das capacidades dos 
profissionais de saúde, e em especial dos médicos, 
atingiu níveis inaceitáveis”, denunciou, destacando 
o aumento “de forma desmesurada da pressão na 
relação médico-doente, com imposição de tempos 
de consulta absurdos e sobreposição de tarefas” e a 
“abusiva” utilização dos médicos internos de espe-
cialidade “para tapar um sem número de “buracos”. 
“É essencial que os jovens que agora vão receber 
a sua cédula profissional e iniciar o Internato do 
Ano Comum sejam acarinhados e motivados para 
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Mais de uma centena de médicos, maiori-
tariamente formados na Escola Superior 
de Ciências da Saúde da Universidade do 

Minho, rumaram ao Auditório Vita, em Braga, a 20 
de dezembro para cumprir a tradição do Juramento 
de Hipócrates. 
Para Patrícia Martins, formada na Universidade do 
Minho, é bastante positivo que esta cerimónia que 
“marca o início da atividade profissional” seja tam-
bém feita em Braga: “Acho que é bom fazermos o 
juramento aqui, porque é a nossa cidade de estudo, 
onde tiramos o curso”, explicou. Apesar da incli-
nação pela Medicina Geral e Familiar, ainda não 
há certezas para o futuro e confessa que a “falta de 
vagas” para o internato é uma preocupação. “As Es-
colas formam cada vez mais médicos, muitos mais 
dos que podem depois dar continuidade à formação 
pós-graduada nos hospitais e centros de saúde. É 
mesmo importante tomar medidas quanto a isso”, 
defendeu.
A necessidade de ultrapassar este problema foi foco 
na intervenção do presidente do CRNOM, que con-
siderou que “os concursos e processos de recruta-
mento e escolha foram reiteradamente conduzidos 
de forma irresponsável e incompetente, originando 
disfunções graves, com reflexo no futuro dos jovens 
médicos, como de resto aconteceu recentemente no 
processo de escolha da especialidade”. A seu ver, 
é imperativo “exigir a redução do numerus clausus 
para cerca de 1500 a 1600 estudantes de medi-
cina por ano” de forma a “garantir a qualidade da 

O Auditorio Vita, no centro de braga, 
voltou a ser palco do Juramento de 
Hipócrates naquela cidade. A 20 de 
dezembro cumpriu-se a tradição 
e foram dadas as boas vindas 
a mais de cem novos médicos. 
Nas intervenções dos dirigentes 
da Ordem dos Médicos tiveram 
destaque os muitos desafios que 
os jovens médicos têm pela frente 
e foi sublinhada a importância 

de humanizar os cuidados de 
saúde e motivar os médicos a 
permanecerem em Portugal, 
preferencialmente no SNS. Foram 
ainda reiteradas as críticas ao 
anterior Governo e à forma como se 
processou o concurso de acesso ao 
internato médico de 2016.

“Um momento 
particularmente 
complexo na formação 
médica em Portugal”

texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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“O país não pode 
continuar a 
deitar pela janela 
fora milhões 
de euros gastos 
na formação 
e, sobretudo, a 
prescindir do valor 
insubstituível dos 
jovens médicos”
Miguel Guimarães



ficarem a trabalhar em Portugal, 
e preferencialmente no SNS. O 
país não pode continuar a dei-
tar pela janela fora milhões de 
euros gastos na formação e, so-
bretudo, a prescindir do valor 
insubstituível dos jovens médi-
cos”, concretizou. 
Bruno Barbosa, jovem médico 
também formado em Braga, que 
aqui fez o juramento solene, 
concorda com essa necessidade 
e vê este problema com inquie-
tação: “Atualmente o futuro 
é muito incerto, podemos não 
ter vagas, podemos ter de emi-
grar, que é uma realidade cada 
vez mais presente”, afirmou, 
defendendo que é importante 
“reduzir o numerus clausus das 
faculdades”.

“saibaM ouvir os 
doentes e olHá-los nos 
olHos”
Foi com “alegria, orgulho e 
admiração” que Álvaro Pratas 
Balhau Pereira, presidente do 
Conselho Distrital de Braga da 
Ordem dos Médicos, deu as 
boas vindas aos “novos colegas”, 
descrevendo este como “um dia 
de festa”. “Sei que não foi fácil”, 
acautelou, “mas conseguiram”. 
“Tenho a honra e a satisfação de 
dar os meus sinceros parabéns 
por terem escolhido esta pro-
fissão”, afirmou, acrescentando 
que “vão sentir que ser médico 
é uma profissão muito exigente, 
difícil, sensível, mas ao mesmo 
tempo, a mais gratificante do 
mundo”. Álvaro Balhau Pereira 

recordou ainda que o conhecimento médico está 
sempre em evolução e que “por isso terão de estudar 
toda a vida”. Por fim, deixou um apelo a que “se-
jam pessoas humanas”, “saibam ouvir os doentes e 
olhá-los nos olhos”. Parafraseando Érico Veríssimo, 
terminou dizendo que, “antes de tudo, a Medicina é 
um ato de amor”.

o MédiCo CoMo “uM HoMeM boM, 
Perito eM MediCina”
O último discurso coube ao bastonário da Ordem 
dos Médicos que, numa intervenção em sintonia 
com a do dirigente do Distrito Médico, lembrou 
que o juramento representa um profundo “com-
promisso ético” para o futuro como médicos.  “A 
vida é feita de oportunidades e responsabilidades: 
duas características que ireis encontrar conjugadas 
ao mais alto nível do exercício da medicina”, “como 
médicos tereis a oportunidade de tratar, curar e 

auxiliar pessoas em sofrimento físico e/ou espiri-
tual, e a responsabilidade de fazer sempre bem e 
aplicar o estado da arte, de nunca errar negligen-
temente e de respeitar aqueles que nos procuram”, 
afirmou. “Não é nada fácil”, advertiu, lembrando 
também que a ciência está em constante evolução 
e que têm de se guiar pela “rigorosa deontologia 
médica”, “sob pressão constante de uma sociedade 
cada vez mais despersonalizada e mercantilista”.
Aludindo à obra do século XVII “O Médico Político”, 
de Rodrigo de Castro, em que o autor define o mé-
dico como “um homem bom, perito em Medicina”, 
José Manuel Silva salientou que é esperado que se-
jam capazes de entrelaçar “as qualidades humanas, 
o respeito, a honestidade, a boa comunicação e a ex-
cecional capacidade técnico-científica”. “Ireis agora 
descobrir o quão difícil, stressante e imprevisível é a 
vida de um médico”, sublinhou, fazendo referência 
ao constante  contacto com a “volatilidade da vida”, 
“medos” e “doenças”, “frustrações e tristezas de se-
res humanos frágeis”.
Terminadas as intervenções, a cerimónia ficou con-
cluída com a leitura dos princípios hipocráticos e a 
entrega das cédulas profissionais. Para Diana Ro-
cha, que tirou o curso em Santiago de Compostela, 
Espanha, este é “sem dúvida o pilar do que aí vem” 
e as palavras que disseram “devem ser refletidas” 
e estar “sempre presentes durante toda a carreira”. 
Opinião partilhada pela colega Cláudia Freitas, gra-
duada pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS), que descreveu este momento como 
“o afirmar da profissão”. “Por todo o percurso que 
passámos ao longo dos seis anos é como se fosse um 
culminar de todo o trabalho”, contou. Apesar dos 
obstáculos que tem pela frente, e que foram bem de-
senvolvidos nas alocuções, tenta pensar “de forma 
positiva procurando tirar o maior partido possível 
das oportunidades que são dadas”. n
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Braga
A Casa do Povo de 
Tadim acolhe hoje, 
pelas 13h00, um 
almoço solidário para 
utentes carenciados.

Ordem dos Médicos do Norte
tem esperança no novo Governo

 rita cunha

O 
presidente da Or-
dem dos Médicos 
do Norte mostrou-se 
ontem esperançoso 

com a atuação do Minis-
tério da Saúde recente-
mente eleito, esperando 
que consiga «recuperar o 
tempo perdido».

Num discurso de for-
tes críticas ao antigo mi-
nistro da Saúde, Miguel 
Macedo, acusando o seu 
Governo de ter sido «o 
que mais desrespeitou os 
médicos», não tendo pro-
movido a qualidade da 
Medicina e «centralizado 
os cuidados de saúde nos 
grandes hospitais públi-
coso e privados», Miguel 
Guimarães vincou a pri-
meira intervenção pública 
do novo Ministério como 
um «sinal de esperança». 

«Expressou uma atitu-
de diferente da que nos 
governou durante quatro 
anos, com uma política 
mais próxima dos doen-
tes e dos profissionais de 
saúde tendo em vista a 
preservação do código ge-

Miguel Guimarães teceu duras críticas ao Ministério da Saúde liderado por Miguel Macedo
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nético do nosso Serviço 
Nacional de Saúde (SNS)», 
disse o responsável.

Miguel Guimarães, que 
falava na cerimónia do 
Juramento de Hipócra-
tes, perante os 210 novos 
médicos que concluíram 
a sua formação superior 
no último ano, defendeu 
que, para que o SNS man-
tenha a robustez de outros 
tempos, é necessário re-
clamar «melhores condi-
ções de trabalho e remu-

nerações dignas».
 «As alterações legis-

lativas dos últimos anos 
apenas vieram reduzir 
drasticamente as despe-
sas no setor e os profis-
sionais de saúde têm sido 
bodes expiatórios», acu-
sou, lembrando algumas 
das consequências do de-
sinvestimento: cortes sa-
lariais, aumento dos casos 
de violência contra pro-
fissionais de saúde e um 
agravamento das condi-

ções de trabalho.
Aos jovens, lembrou 

que o seu papel na socie-
dade «vai muito para além 
de serem médicos». «A 
qualidade da medicina 
portuguesa precisa do vos-
so contributo porque sem 
jovens o SNS fica mais po-
bre e fragilizado», referiu 
Miguel Guimarães.

A cerimónia contou 
ainda com a intervenção 
de Álvaro Pratas Balhau, 
presidente do Conselho 
Distrital de Braga, que deu 
os parabéns aos jovens 
médicos por terem esco-
lhido uma profissão tão 
exigente e sensível mas, 
também, «a mais gratifi-
cante de todas». «Não se 
esqueçam de que o co-
nhecimento médico é in-
finito», lembrou.

Já José Manuel Silva, 
bastonário da Ordem dos 
Médicos, alertou os pre-
sentes para os obstácu-
los de uma profissão que 
obriga a lidar com a dor. 
Por outro lado, vincou a 
importância da comuni-
cação com o doente.

O BICMINHO encerra 
hoje a campanha de 
angariação de livros, 
que vão ser doados à 
Oikos.

Jovens médicos, familiares e amigos encheram o Auditório Vita
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«(...)	Miguel	Guimarães	vincou	a	primeira	intervenção	
pública	do	novo	Ministério	como	um	“sinal	de	esperança”.	
“Expressou	uma	atitude	diferente	da	que	nos	governou	
durante	quatro	anos,	com	uma	política	mais	próxima	
dos	doentes	e	dos	profissionais	de	saúde	tendo	em	vista	a	
preservação	do	código	genético	do	nosso	Serviço	Nacional	
de	Saúde	(SNS)”,	disse	o	responsável.»
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natal da 
ordEm:

A “Magia do Natal” voltou à 
SRNOM a 12 de dezembro, com 
a Festa de Natal que este ano 
chegou a mais de mil e trezentas 
crianças e proporcionou um dia 
inesquecível aos mais pequenos, 
com histórias cantadas, 
palhaços, ‘beat box’, dança, 
pinturas faciais e muita alegria 
e presentes. 
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uma 
tradição em 
crescimento

As crianças 
traduzem 

o espírito de Natal, 
de solidariedade, de 
alegria, de felicidade, 
melhor que ninguém. 
É verdadeiramente 
emocionante”
Miguel Guimarães
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MensageM de natal  
do Presidente do CrnoM

Estimados Colegas,

Em época de celebração da família, da amizade e da 
vida e de definição de planos para o Novo Ano, venho 
agradecer todo o apoio que ao longo deste ano sem-
pre nos transmitiram.
A Saúde precisa de profissionais que dignifiquem a 
medicina e que valorizem o compromisso ético e hu-
manista que o acto médico representa.
É no exercício da nossa profissão que, em primeiro lu-
gar, defendemos os Doentes e a Saúde, e valorizamos 
a medicina em que acreditamos quando decidimos 
ser médicos.
Desejo-vos um Feliz Natal e um Novo Ano em que 
a Saúde, a Paz e a Felicidade, possam ser as compa-
nheiras sempre presentes na vossa caminhada em 
direcção à concretização dos vossos sonhos.

Miguel Guimarães
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O Centro de Cul-
tura e Congres-
sos (CCC) da 

SRNOM transformou-
-se, a 12 de dezembro, 
para dar vida a mais uma 
Festa de Natal, dividida 
em três sessões, pela qual 
passaram cerca de 1300 
crianças e seus familiares. 
“É para nós um motivo 
de grande orgulho, uma 
honra, podermos contar 
com tantas crianças aqui”, 
afirmou o presidente do 
CRNOM, Miguel Gui-
marães, após a primeira 
sessão. “As crianças tra-
duzem o espírito de Na-
tal, de solidariedade, de 
alegria, de felicidade, me-
lhor que ninguém. É ver-
deiramente emocionante”, 
acrescentou.
À entrada, as crianças fo-
ram recebidas numa pas-
sadeira vermelha por pa-
lhaços, pandas e pássaros, 
princesas e, como não po-
deria deixar de ser, tam-
bém pelo Pai e Mãe Natal. 
O espetáculo começou 
com os mais pequeninos 
sentados no grande ves-
tido da contadora de his-
tórias, em que “cada trapo 
tem uma história diferente 
que os meninos escolhem 
com os dedinhos mági-
cos”. Terminadas as “má-
gicas histórias de papelão” 
com sapos, porquinhos e 
lebres como protagonistas 
e até com patinagem, foi 
tempo de um momento 
de dança que contagiou as 
crianças, com muitos pu-
los. “O que eu mais gostei 
foi a dança”, contou-nos a 
pequena Maria que veio 
acompanhada da avó, Ma-
ria Geraldes, que “trouxe a 
neta principalmente para 
ela conviver”.
Os palhaços Totó e Puré 
asseguraram um mo-
mento de grande diver-

são, magia, malabares e muitos risos, e encanta-
ram uma outra Maria pequenina, que veio pela 
primeira vez ao Natal da Ordem e não escondia o 
sorriso rasgado. A mãe, Isabel Guerra, contou-nos 
que veio “para experimentar e sobretudo para lhe 

proporcionar um momento diferente nesta época 
especial”, uma missão que considerou cumprida.
As crianças e adultos que encheram o Salão Nobre 
puderam ainda assistir a um momento de ‘beat box’, 
proporcionado por Rubinho, que gerou uma onda 
de palmas em volta da interpretação de temas como 
o genérico do Noddy e Floribella. Depois de uma 
hora de espetáculo, e da dança voltar a animar os 
presentes ao som de músicas como “Last Christ-
mas”, “choveram” confettis e foi hora de um dos 
momentos mais aguardados: abrir os presentes. Em 
simultâneo, agora na galeria do CCC, continua-
ram a decorrer atividades diversas, como moldagem 
de balões, pinturas faciais por princesas, como a 
Branca de Neve e Elsa, e jogos de imitação com os 
palhaços e até mesmo com um Boneco de Neve. No 
meio de toda esta agitação, Carlos Herdeiro, que 
veio com os filhos, já habituais nesta festa, disse-nos 
que “gostam sempre de vir a esta festa” e que para 
o ano cá estarão novamente, para ajudar a compor 
esta que é já uma tradição consolidada na SRNOM. 

esPírito solidário

Mais uma vez o espírito natalício da SRNOM foi 
estendido a “um grupo de crianças mais desfavore-
cidas, do Centro de Acolhimento de Campo Lindo, 
para que pelo menos durante este dia possam sentir 
esta felicidade da época de Natal”, explicou-nos o 
presidente do CRNOM. Miguel Guimarães apro-
veitou para deixar um apelo a “que durante o ano 
todo se mantenha este espírito de solidariedade e 
fraternidade”, que considerou “absolutamente es-
sencial para melhorar as pessoas como um todo, o 
nosso dia a dia, a situação em que nos encontramos, 
e conseguirmos transmitir às pessoas com quem 
normalmente convivemos alguma felicidade e so-
bretudo para transmitirmos essa mesma felicidade 
aos doentes com que todos os dias lidamos”. n



te
xt

o 
In

ês
 Fe

rr
ei

ra
 › F

ot
og

ra
fia

 D
ig

ire
po

rt

Magia do  
Natal invade  
Viana do 
Castelo
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Dado o sucesso do 
ano anterior, a sede 
do Distrito Médico 
de Viana do Castelo 
voltou a ser palco de 
uma festa de Natal 
para as crianças, 
evocando o espírito 
natalício próprio da 
quadra e arrancando 
gargalhadas a todos 
os presentes, dos mais 
pequenos aos mais 
graúdos.

O Distrito Médico 
de Viana do Cas-
telo promoveu 

pela segunda vez, a 8 de de-
zembro, uma Festa de Natal 
dedicada aos filhos e netos 
dos médicos aí inscritos.
O Palhaço Totó, encarnado 
por Sérgio Judite, propor-
cionou um espetáculo in-
terativo com malabares, 
monociclo, humor e muita 

magia à mistura. Com a “mão no ar, dedo no nariz e 
língua de fora”, dezenas de crianças ficaram encan-
tadas com a capacidade de, juntas, com um toque 
de “perlimpimpim”, fazerem aparecer e desaparecer 
objetos. Numa tarde bem passada, que contou com 
duas festas repletas de gargalhadas, houve também 
espaço para a moldagem de balões e pinturas faciais 
e, claro, para os presentes e fotografia com o Pai 
Natal. 
 Keyla Cardoso “trouxe os filhos, Roger e Helena, 
com quatro e dois anos”, e o mais velho confessou 
ter gostado muito, em especial do Totó. “Com cer-
teza volto para o ano, achei muito interessante”, 
contou-nos a mãe. Também Miguel Franco veio 



acompanhado da “com-
panheira e f i lhos”, 
“com dezasseis, doze e 
três anos”: “Gostámos 
imenso, foi muito bem 
organizado e desfrutá-
mos bastante”, afirmou. 
“Gostei do Pai Natal, 
deu-me uma prenda”, 
disse o filho mais pe-
quenino, Gabriel, que 
correu entusiasmado 
para nos mostrar o que 
ele e as “manas” recebe-
ram. Também a Cata-
rina, que veio acompa-
nhada da avó, Maria da 
Conceição, admitiu ter 

gostado de ver o famoso senhor de barba branca e 
em especial do brinquedo que recebeu, “para fazer 
tranças”.
Jorge da Veiga Torres, presidente da Mesa da As-
sembleia do Distrito Médico de Viana do Castelo, 
explicou-nos que se trata de uma iniciativa, adotada 
no ano passado, que pretende, à semelhança do 
que acontece no Porto, promover “uma festa para 
as crianças” e fomentar entre os colegas o hábito de 
frequentar “este edifício, com poucos anos”: “Que-
remos fazer coisas que os chamem cá”, concretizou. 
Para esta festa trouxe “o neto e a mulher” e não 
escondeu o sorriso ao afirmar que gostou de ver 
o pequeno tão “participativo com o Totó”. “Ele é 
expansivo e gosta destas coisas, quando soube que 
vinha cá ficou logo todo eufórico”, concluiu. n

É uma 
tradição 

que adotámos 
desde o ano 
passado. No 
Porto o nosso 
Conselho Regional 
já há vários anos 
promove uma 
festa para as 
crianças, de modo 
que também 
quisemos trazer 
os colegas e 
família à nossa 
sede”
 Veiga torres
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Cerca de três mil 
pessoas ruma-
ram ao Coliseu 

do Porto no serão de 25 
de novembro para a cele-
bração do 190.º aniversá-
rio da Faculdade de Me-
dicina da Universidade 
do Porto (FMUP), “uma 
das instituições mais em-
blemáticas do país”, como 
descreveu Carina Cal-
deira, rosto do Porto Ca-
nal que, em conjunto com 
Tiago Girão, apresentou a 
gala comemorativa.
Num primeiro momento, 
subiram ao palco dezenas 
de pessoas numa coreo-
grafia que evocou os pri-
mórdios da fundação da 
Real Escola de Cirurgia 
do Porto, em 1825, ainda 
no reinado de D. João VI. 

Esta apresentação introdutória foi complementada 
por três vídeos relativos a estes “190 anos de histó-
ria com futuro”, percorrendo desde o início do en-
sino médico-cirúrgico até às apostas da atualidade 
e passando pela edificação das instalações junto 
ao Hospital de Santo António, criação da própria 
Faculdade de Medicina, Hospital Escolar do Porto 
e Centro de Investigação Médica. No seu discurso, 
Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da Universidade 
do Porto, salientou que “à data da sua fundação, a 
UP era apenas constituída por duas faculdades: Ci-
ências e Medicina”, pelo que a FMUP “é um dos pi-
lares mais sólidos” da instituição, “contribuindo de 
forma extraordinária para o seu desenvolvimento 
nos domínios do ensino, da investigação, da inova-
ção e dos serviços à comunidade”. Realçou também 
a cooperação com o “Hospital de São João, a mais 
importante unidade hospitalar do país”, a “quali-
dade pedagógica”, “sofisticação técnica” e “multidis-
ciplinaridade científica” da Faculdade de Medicina 
“ao nível das grandes instituições europeias”, bem 
como o “notável contributo” para a renovação gera-
cional da classe médica em Portugal.

FMUP
Gala no Coliseu 
assinala os 190 anos 
da intituição

O Coliseu do Porto encheu-
-se, a 25 de novembro, de 
milhares de estudantes, do-
centes e ilustres figuras da 
área da Medicina e da vida 
social da cidade do Porto, 
para celebrar as dezanove 
décadas que passaram desde 
a criação da Real Escola de 
Cirurgia do Porto. António 
Pinho Vargas, be-Dom e 
Pedro Abrunhosa foram al-
guns dos músicos que trou-
xeram ritmo e vida a esta 
Gala. 
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Esta 
gala, que 

hoje nos junta, 
celebra a coesão 
institucional, 
o ambiente 
universitário de 
confiança e projeta 
a esperança num 
futuro maior”
maria amélia Ferreira



através da ciência, da educação e da cultura, dado 
que uma sociedade só pode atingir elevados pa-
tamares civilizacionais se todos os cidadãos, sem 
exceção, tiverem níveis de desenvolvimento pessoal 
que lhes permitam uma plena autorrealização”, afir-
mou, dando conta de que a Universidade do Porto 
e a FMUP, que descreveu como “instituição de refe-
rência internacional que muito dignifica a cidade, 
a região e o país”, têm aqui um papel fundamental, 
assim como no outro grande objetivo: “consagrar a 
cidade do Porto como uma centralidade mundial 
na geração e difusão do conhecimento”. É neste 
sentido que, sublinhou Guilhermina Rego, a Câ-
mara Municipal, a Universidade do Porto e a FMUP 
têm cooperado com vista à promoção da cultura e 
literacia científicas potenciada pelo programa ‘Porto 
Cidade de Ciência’. 

Cidadão Honorário Porto 
Cidade de CiênCia
Na cerimónia, José Luiz Amaral foi homenageado 
com o título de Cidadão Honorário Porto Cidade 
de Ciência. O anestesiologista e professor da Uni-
versidade Federal de São Paulo presidiu, entre 2005 
e 2011, à Associação Médica Brasileira e em 2012 
foi eleito para dirigir a Associação Médica Mundial 
(WMA), entidade que agrega 97 países, represen-
tando nove milhões de médicos. “Ao lado dos por-
tuenses aqui expresso profunda gratidão, honrado 
recebo e guardo também o Porto no meu coração”, 
agradeceu o médico luso-brasileiro quando subiu 
ao palco, colocando-se ao dispor para tornar rea-
lidade o sonho comum “de um mundo solidário, 
prevalente em igualdade”. 
Maria Amélia Ferreira, diretora da FMUP foi quem 
proferiu o último discurso da noite. Na sua inter-
venção frisou que é fundamental projetar o futuro: 
“A nossa responsabilidade maior é a de garantir que 
deixamos para a próxima geração uma FMUP mais 
próspera e mais forte do que aquela que herdámos”. 
Uma tarefa que “não é fácil” tendo em conta os 
“desafios sociais, demográficos, ambientais e tec-
nológicos”, referiu, recordando a forte concorrência 
e queda do financiamento público. A dirigente des-
tacou também o “talento” dos estudantes, que colo-
cam a faculdade “na posição cimeira de acesso à for-
mação médica em Portugal”, e os esforços que têm 
vindo a ser efetuados para “construir uma equipa 
docente de elevado nível internacional, assim como 
um ambiente estimulante, apoiado nas atuais e mo-
dernas infraestruturas físicas e tecnológicas”. Por 
fim, relevou ao nível da pesquisa clínica a impor-
tância dos projetos do Centro Europeu de Medicina 
Translacional, Centro de Simulação Biomédica do 
Norte e Centro de Investigação Clínica. 
A Gala que abriu “a década que traçará o caminho 
para o Bicentenário da FMUP”, como referiu Amélia 
Ferreira, culminou com o concerto do último artista 
convidado, Pedro Abrunhosa, que começou com 
“Se Eu Fosse Um Dia O teu Olhar” e de imediato 
colocou os milhares de pessoas presentes de pé e a 
dançar. n

Porque festa que é festa tem música, esta 
foi uma componente intercalada com as 
partes históricas e discursos institucio-
nais, garantindo a animação da assis-
tência. O primeiro momento musical da 
noite ficou a cargo de António Pinho Var-
gas, que garantiu um espetáculo de piano 
ímpar e se mostrou feliz por participar nas 
comemorações da FMUP. “A Medicina é 
uma das ciências que mais tem evoluído”, 
com o objetivo de “tratar as pessoas” e 
“criar melhores condições de vida”, de-
fendeu, ressalvando que é algo de que 
“nem todas as ciências se podem gabar”. 
Nesta cerimónia pisaram também o palco 
o grupo “Be-Dom”, que proporcionou um 
momento alternativo de boa disposição 
e interação com a audiência e até com os 
apresentadores, e os Grupos de Fados, 
Coro e Tunas da FMUP que, entre outros 
trabalhos, interpretaram “Verdes Anos” 
de Carlos Paredes, “Serenata às Donzelas” 
e o poema “Maria” de Antero de Quental, 
que serviu também de homenagem à dire-
tora da faculdade, Maria Amélia Ferreira. 
“Da última vez que me fizeram isto [uma 
serenata] foi para pedir um adiamento da 
tese, por isso estou para ver o que vem 
aí”, brincou a dirigente da FMUP quando 
subiu ao púlpito.

Nesta Gala, teve também a palavra Guilhermina 
Rego, vice-presidente da Câmara Municipal do 
Porto (CMP), que leu o discurso de Rui Moreira, pre-
sidente da CMP, que também marcou presença mas 
teve que se ausentar. “Um dos objetivos nucleares 
do atual executivo da CMP tem sido precisamente 
uma aposta clara na promoção do conhecimento 
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A Casa de Saúde da 
boavista foi a primeira, de 
um conjunto de unidades 
de saúde privadas do Norte 
do País a serem visitadas 
pelo Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), à 
semelhança do que tem 
acontecido nos últimos 
anos com hospitais e 
centros de saúde do setor 
público.

Com a visita à 
Casa de Saúde 
da Boavista, 
realizada a 15 

de dezembro, o CRNOM 
deu início a um conjunto 
de visitas a hospitais pri-
vados do Norte do País. 
O objetivo é avaliar as 
condições de trabalho 
dos médicos, o acesso aos 
meios complementares 
de diagnóstico e terapêu-
tica, e entender se reúne 
as condições exigidas pela 
Ordem dos Médicos para 
que lhe seja reconhecida 
a idoneidade e atribuídas 
capacidades formativas 
para receber internos de 
formação especializada. 

“Temos neste momento em Portugal um problema 
no acesso a vagas de especialidade, nomeadamente 
nos hospitais públicos, estamos também, por isso, 
a verificar se existem ou não nestes hospitais con-
dições de idoneidade e capacidade formativa para 
ajudar a colmatar essas dificuldades”, referiu Miguel 
Guimarães, presidente do CRNOM, no final da vi-
sita, em declarações à comunicação social. Lem-
brou, no entanto, que estas visitas nada têm que ver 
com as que são permanentemente realizadas pelos 
colégios de especialidade, responsáveis pela avalia-
ção das idoneidades e capacidades formativas dos 
serviços para a formação no âmbito do internato 
médico: “Só estamos a tentar perceber o sentido e 
orientação dos recursos humanos” nas unidades de 
saúde privadas, afirmou.
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Visita	à	Casa	de	Saúde	da	Boavista		

Ordem dos Médicos visita 
hospitais privados

a ordem dos Médicos do norte tem ma-
nifestado ao longo dos últimos anos uma 
preocupação marcada com a qualidade 
dos cuidados de saúde prestados à po-
pulação portuguesa, a que se associa ac-
tualmente a existência de médicos sem 
especialidade.

neste contexto, e à semelhança do que 
aconteceu no passado, o conselho Re-
gional do norte da ordem dos Médicos 
(cRn) decidiu encetar um conjunto de 
visitas a hospitais privados, que terá início 
amanhã (dia 15) pelas 10h00, na casa de 
Saúde da Boavista (Porto).

durante a visita irão ser avaliadas a exis-
tência de condições gerais para forma-
ção médica especializada. da mesma 
forma, irão ser avaliadas as condições de 
trabalho dos médicos e o acesso a meios 
complementares de diagnóstico e tera-
pêutica, equipamentos, materiais clínicos 
e dispositivos médicos.

adicionalmente, a visita incluirá uma ava-
liação das condições de funcionamento e 
recursos humanos existentes ao nível do 
serviço de urgência, internamento, con-
sulta externa, bloco operatório e unida-
des de cuidados intermédios e intensivos. 
[…]

Nota de Imprensa 14/12/2015

Secção Regional do Norte
Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

atividade ClíniCa teM CresCido 20% 
ao ano
 Numa reunião inicial com a direção clínica desta 
unidade de saúde privada – João Carlos Mota, di-
retor clínico, e Francisco Serdoura, diretor adjunto 
– e com a irmã Lúcia Gomes, subdiretora do con-
selho de direção, em representação da Irmã Mara 
Norberta Pereira Neves, diretora, foram expostas 
algumas apostas e preocupações. O facto da cidade 
ter crescido e a entrada principal da instituição ter 
ficado “de costas voltadas” foi um dos aspetos tidos 
como preocupação, assim como a necessidade de 
melhorar a acessibilidade e continuar a moderni-
zação. De acordo com João Carlos Mota, a atividade 
clínica “tem crescido” cerca de 20% ao ano, tendo 
registado 50 mil consultas em 2013, 60 mil em 
2014 e esperando-se, à data da visita, que até ao 
final de 2015 totalize cerca de 75 mil consultas. 

Um crescimento que, segundo 
o diretor clínico, também se 
verificou ao nível das cirur-
gias. Como pontos fortes da 
Casa de Saúde da Boavista 
apontou ainda o serviço de 
urgência, com atendimento 
24 horas por dia para adul-
tos e atendimento urgente 
pediátrico todos os dias da 
semana entre as 9h e as 21h, 
e o serviço de cirurgia car-
diotorácica, com um volume 
de 130/140 cirurgias ao ano. 
Miguel Guimarães realçou, 
como aspeto positivo, o facto 
de “o bloco operatório funcio-
nar de acordo com as regras, 
existindo equipas distintas 
e rotinadas por cada sala do 
bloco”. A abrangência de es-
pecialidades, sendo a Cirur-
gia Maxilofacial a única em 
falta, foi outro dos pontos 
destacados, assim como ter 
um médico intensivista em 
permanência na Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI), 
que pode dar apoio ao serviço 
de urgência, e de a UCI – com 
três camas – receber doentes 
de outras instituições, sendo 
referência do Hospital de 
Santa Maria - Porto. 

“instalações 
notáveis” Mas seM 
quadro MédiCo 
PróPrio
Apesar das excelentes condi-
ções verificadas, tendo a visita 
passado por quase todas as 
facilidades da Casa de Saúde 

da Boavista, como explicou Miguel Guimarães, 
“este hospital não tem propriamente um quadro 
médico”, “específico, próprio”, ou seja fica “fora de 
questão esta Casa de Saúde poder oferecer forma-
ção médica especializada, não só por não ser um 
objetivo seu mas também porque não tem capaci-
dade para isso”. “As pessoas que cá trabalham, mui-
tos médicos e enfermeiros, trabalham em regime 
parcial, são pessoas que normalmente trabalham 
no setor público e que trabalham também aqui no 
setor privado”, elucidou. O responsável clarificou, 
todavia, que nem todas as unidades do setor pri-
vado funcionam desta forma, exemplificando com 
o Hospital da Luz, em Lisboa, e afirmando que há 
várias instituições deste tipo com quadros próprios, 
pelo menos em algumas especialidades.
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Jornal Médico. 15/12/2015
«O presidente da Ordem 
dos Médicos/Norte disse 
hoje que a Casa de Saúde da 
Boavista, Porto, tem registado 
“uma quebra acentuada” do 

número de doentes operados no âmbito da denominada 
“produção acrescida” para combate às listas de espera».

País ao Minuto. 15/12/2015
 «“Isto significa que ou os 
hospitais públicos estão a dar 
saída em tempo correto a todos 
os doentes que têm que operar 
ou alguma coisa de estranho se 
estará a passar”, sublinhou o 
responsável».

Porto Canal. 15/12/2015
https://vimeo.com/149179791

Porto Canal. 15/12/2015
 «Miguel Guimarães considerou 
tratar-se de uma situação 
“anormal”, uma vez que “o 
número de doentes inscritos no 
Serviço Nacional de Saúde para 

cirurgia continua elevado, com muitos doentes à espera”.

Jornal de Notícias
16/12/2015
«O presidente da Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos visitou ontem a 
Casa de Saúde da Boavista para 
se inteirar da possibilidade de 

aquela unidade privada dar formação especializada a 
médicos internos. A falta de um quadro médico próprio 
(…) deixa a hipótese “fora de questão”».

operados fora do horário dos médicos e pagos cirur-
gia a cirurgia], é semelhante”, concretizou.

Cuidados HuManizados e aPoio 
soCial
A humanização do contacto com os doentes foi tam-
bém lembrada na reunião, com Francisco Serdoura 
a afirmar que as “donas da casa” são enfermeiras e 
que isso se reflete “na qualidade da assistência ao 
doente”. Também o presidente do CRNOM elogiou 
a “experiência e capacidade de administração” das 
irmãs, considerando que entendem melhor como 
atuar que administradores que só olham para os 
números. Porque esta “casa histórica” incorpora 
também uma vertente de apoio social, a irmã Lúcia 
Gomes convidou o dirigente do CRNOM a visitar a 
área onde diariamente são oferecidas mais de 150 
refeições a pessoas necessitadas. “Quem precisa, 
vem”, afirmou a subdiretora, explicando que a Casa 
de Saúde conta com cozinha e produção alimentar 
própria, a partir das estufas, ainda que limitada.  
Miguel Guimarães descreveu mais tarde à comuni-
cação social este trabalho como “notável”, frisando 
o facto de não ter qualquer tipo de apoio por parte 
do Estado. n

Repercussão na comunicação Social

“quebra aCentuada” 
nas Cirurgias 
eM “Produção 
aCresCida”
Em declarações à comunica-
ção social, o presidente do 
CRNOM deixou também o 
reparo de que esta institui-
ção tem registado “um decréscimo muito grande” 
no número de doentes operados no âmbito da deno-
minada “produção acrescida” para combate às listas 
de espera, mas que “o número de doentes inscritos 
no Serviço Nacional de Saúde para cirurgia conti-
nua elevado, com muitos doentes à espera”.  “Isto 
significa que ou os hospitais públicos estão a dar 
saída em tempo correto a todos os doentes que têm 
que operar ou alguma coisa de estranho se estará a 
passar”, defendeu. “Terá de ser verificado se nos ou-
tros hospitais privados na mesma situação, ou seja 
também inscritos em produção acrescida [doentes 
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do CNMI na região Norte mostrou-se expectante 
relativamente aos erros que marcaram o processo 
de escolha em anos anteriores. “Situações que nos 
desagradaram, como a publicação de um mapa de 
vagas completo a menos de 24 horas da escolha, são 
altamente indesejáveis para este ano. É importante 
que o Ministério da Saúde perceba que os jovens 
médicos têm direito a conhecer qual a especialidade 
a que se candidatam e a escolherem em consciên-
cia”, considerou a responsável, que antecipava já em 
Outubro uma realidade que acabou por se confir-
mar: “Talvez seja o primeiro ano em que o número 

de vagas disponíveis não será equi-
valente ao número de candidatos”. 
Contudo Mariana Brandão assumiu 
que a Ordem dos Médicos e o CNMI 
“fazem um esfoço imenso para identi-
ficar todas as capacidades formativas 
que existem”. 
Representante do Conselho Regional 
do Norte (CRNOM) nesta sessão de 
abertura, Lurdes Gandra felicitou a 
organização pelas 10 edições realiza-
das e recordou algumas das diligên-
cias que a Ordem dos Médicos tem 
promovido em defesa da qualidade 
formativa dos profissionais, como 
as intervenções contra a abertura de 
novas faculdades e o aumento do nu-
merus clausus, procurando “caminhar 
no sentido de haver um planeamento 
integrado de formação pré e pós-gra-
duada”. “Mantivemos a cooperação 
com o Ministério da Saúde, continu-
ando a definir e a actualizar os pro-
gramas das diferentes especialidades 
médicas, bem como a atribuir as ido-
neidades formativas. Nessa perspec-
tiva, assumimos o compromisso de 
optimizar as capacidades formativas, 
sem comprometer a qualidade da for-
mação”, assinalou a dirigente. 
Lurdes Gandra frisou também a in-
tenção da Ordem em manter o Ano 
Comum, por considerar tratar-se 
de “um período de formação abso-
lutamente imprescindível para a 
qualidade e segurança do exercício 
autónomo da Medicina”. Da mesma 
forma, sublinhou, “defendemos um 
novo modelo de prova nacional de 
acesso ao internato, realizado por 
um júri especializado”. Finalmente, a 
dirigente do CRNOM disse entender 
que o repto lançado ao Ministério da 
Saúde no sentido de definir as reais 
necessidades de recursos humanos 
para o sector público nos próximos 

cinco anos é um exercício fundamental também 
para a formação de médicos. “Só assim será possível 
planear uma solução sinérgica e positiva, dando 
resposta às necessidades do país”, concluiu. n
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A edição 2015 do mostrEM – Mostra de 
Especialidades Médicas trouxe muitas 
centenas de jovens internos à SRNOM, 
para três dias de apresentação, entre 19 
e 21 de Outubro. Na sessão de abertura, 
Mariana brandão, do CNMI, defendeu 
ponderação e consciência na hora de 
se escolher uma especialidade. Da 
parte do Conselho Regional do Norte, 
Lurdes Gandra sublinhou a intervenção 
da Ordem dos Médicos em defesa da 
qualidade na formação pós-graduada. 

Ponderação e 
consciência na 
escolha 

mostreM 2015

A  dirigente do Con-
selho Nacional do 
Médico Interno 

(CNMI), Mariana Bran-
dão, fez as apresentações 
da décima edição do mos-
trEM na SRNOM e deixou 
um incentivo pedagógico 
aos mais de 300 colegas 
presentes no auditório: 
“Uma vez que esta esco-
lha vai definir uma grande 
parte da vossa prática no futuro, é importante que 
seja ponderada, em consciência e que mereça muita 
dedicação da vossa parte”. 
A mais de um mês do concurso, a coordenadora 
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começa hoje, no 
Porto e em lisboa, 

a Mostra de especiali-
dades Médicas (mos-
treM) 2015, um evento 
que reúne centenas de 
jovens médicos que vão 
iniciar o seu trabalho e 
formação numa espe-
cialidade médica em 
Janeiro de 2016.
o mostreM tem como 
objetivo primordial au-
xiliar os jovens médicos 
internos no processo 
de escolha de espe-
cialidade (formação 
específica): para isso, 
tem a participação de 
médicos mais expe-
rientes, que apresen-
tam os programas de 
formação, os aspetos 

práticos e respondem a dúvidas sobre cada uma das 
especialidades.
o mostreM é organizado pelo conselho nacional do Mé-
dico interno (cnMi) em colaboração com os conselhos 
Regionais do norte, centro e Sul da ordem dos Médicos.
iniciou-se de 14 a 16 de outubro em coimbra e irá decor-
rer de 19 a 21 de outubro, em simultâneo, no Porto e em 
lisboa.
este ano, este evento toma particular importância dado 
que, pela primeira vez, irão existir menos vagas para a 
realização de especialidade médica do que candidatos 
às mesmas, devido à abertura excessiva de vagas nos 
cursos de Medicina durante a última década e ao atin-
gimento do limite de vagas na formação pós-graduada.
assim, iremos ter jovens médicos que não poderão rea-
lizar uma formação diferenciada no seu país, tendo por 
isso duas opções: trabalhar como médicos indiferencia-
dos ou emigrar.
isto constitui-se, por isso, como um retrocesso face aos 
esforços desenvolvidos nas últimas décadas, que permi-
tiram uma especialização e formação crescente dos mé-
dicos portugueses, com consequente melhoria da quali-
dade da assistência clínica, que levaram aos excelentes 
resultados apresentados pelo Serviço nacional de Saúde.

esta ausência de diferenciação dos médicos conduzirá 
a uma diminuição da qualidade da prática clínica, uma 
vez que estes jovens médicos não terão acesso a forma-
ção pós-graduada nem supervisão ou orientação do seu 
trabalho.
Por outro lado, tem-se assistido também a uma desgo-
vernação completa dos concursos de colocação de re-
cém-especialistas: os concursos têm sido feitos a nível 
regional (e não nacional, como seria mais adequado), 
continuam a ser fechados, sem qualquer garantia de 

ausência de conflitos de 
interesses por parte dos 
júris e sem critérios de 
avaliação definidos que 
valorizem claramente 
a formação adquirida e 
que sejam publicados 
previamente.
desta forma, o grau de 
satisfação e motiva-
ção dos jovens médicos 
nunca foi tão baixo, le-
vando a elevadas taxas 
de emigração e opção 
pelo sector privado. Per-
dem os doentes, os mé-
dicos e o Serviço nacional 
de Saúde.
assim sendo, convidam-

-se os jornalistas para a abertura do mostreM 2015, na 
próxima segunda-feira, às 9h00, em lisboa, no auditório 
da ordem dos Médicos e às 14h30, no Porto, no Salão 
nobre do centro de cultura e congressos da Secção Re-
gional norte da ordem dos Médicos.
damos ainda nota que o cnMi terá disponíveis para pres-
tar quaisquer esclarecimentos à comunicação Social o 
seu coordenador nacional, dr. edson oliveira (em lisboa), 
e a coordenadora regional do norte, dr.ª Mariana Bran-
dão (no Porto).
Para mais informações, podem também consultar o site: 
https://mostrem.wordpress.com/.

Arranca hoje a Mostra de Especialidades 
Médicas (mostrEM) 2015 
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Pela primeira 
vez, irão 

existir menos vagas 
para a realização de 
especialidade médica 
do que candidatos às 
mesmas […]
Iremos ter jovens 
médicos que não 
poderão realizar 
uma formação 
diferenciada no 
seu país, tendo 
por isso duas 
opções: trabalhar 
como médicos 
indiferenciados ou 
emigrar.”

Tem-se 
assistido 

também a uma 
desgovernação 
completa dos 
concursos de 
colocação de recém-
especialistas […]
O grau de satisfação 
e motivação dos 
jovens médicos 
nunca foi tão 
baixo…”

Nota de Imprensa 19/10/2015

Secção Regional do Norte
Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt
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A SRNOM associou-se à organização do IV 
CNIAC e acolheu a sessão de abertura no 
dia 9 de Outubro, que contou, entre ou-

tras intervenções, com o testemunho do presidente 
da primeira comissão organizadora do evento, Rui 
Araújo. O jovem médico recordou que o CNIAC 
nasceu “quase sem sabermos”, com base numa 
mensagem simples: “Mais do que saber, falta es-
paço para o saber fazer”. A ponte entre a academia 

e a profissão foi, assim, a primeira grande 
motivação deste CNIAC, que, na perspec-
tiva do seu mentor, terá contribuído para 
a união inter pares. “Em Medicina nada se 
faz isoladamente e tenho a imodéstia de 
pensar que esta organização contribuiu 
para que os médicos sejam mais unidos”, 
assinalou Rui Araújo. 
Focando-se na “grande responsabilidade” 
que as faculdades têm em matéria de for-
mação contínua, a directora da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) considerou que a transição para 
o Ano Comum é um “objectivo partilhado” 
por todas as entidades envolvidas e, como 
tal, a sua manutenção será defendida pela 
sua instituição. Maria Amélia Ferreira de-
fendeu que os internatos devem ser um “ga-
rante de qualidade”, que incluam o acesso 
à investigação e estimulem “competências 
essenciais ao médicos, como o raciocínio 
crítico e o saber pensar”. “As instituições 
devem contribuir para que, todos juntos, 
cheguem à melhor orientação”, concluiu. 
Miguel Guimarães, por sua vez, lamentou 
que o Ano Comum esteja “a ser colocado 
em causa pela tutela”, uma vez que se trata 

de uma fase “absolutamente decisiva na formação 
dos jovens médicos”. “Vocês vão ter autonomia após 
o Ano Comum e, por isso, esta discussão é funda-
mental para o vosso futuro”, acrescentou. O presi-
dente do CRNOM deixou duas prioridades relati-
vamente ao futuro desta etapa inicial da formação 
médica pós-graduada. A primeira, assumiu o diri-
gente, passa por colocar a Ordem a “discutir a orga-
nização e formação do IAC”, uma vez que subsistem 
muitas queixas quanto à “pouca importância e aten-
ção que os serviços atribuem aos internos”. A se-
gunda prioridade visa garantir o acesso a uma espe-
cialidade: “Vocês têm o direito e a responsabilidade 

«Não foram vocês 
que aumentaram 
o numerus 
clausus»

IV Congresso 
Nacional do Ano 
Comum

Em defesa dos internos, 
Miguel Guimarães 
recordou no IV Congresso 
Nacional do Ano Comum 
(CNIAC) que não foram 
os jovens médicos que 
aumentaram as vagas 
nas escolas médicas, pelo 
que lhes é devido um 
acesso à formação pós-
graduada. O presidente da 
Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) associou-se à 
organização do evento 
e participou em dois 
momentos do programa.
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de exigir ao poder político 
essa possibilidade. Não 
foram vocês que aumen-
taram o numerus clausus, 
como tal, têm direito a ace-
der a uma especialização, 
sem a qual hoje ninguém 
pode exercer Medicina 
responsavelmente”. 

fuga de Cérebros 
No terceiro dia do IV 
CNIAC debateu-se o fu-
turo dos jovens médicos, 
numa mesa-redonda inti-
tulada “E depois da espe-
cialidade?”, e o presidente 
do CRNOM voltou a mar-
car presença como orador 
convidado. Miguel Guima-
rães falou, uma vez mais, 
na necessidade dos inter-
nos “exigirem” a formação 
complementar e também 
focarem-se na “qualidade” 
como factor de estabilidade 
profissional. O responsável 
abordou também a pro-
blemática da emigração, 
lembrando que “hoje não 
há barreiras para os jovens 
médicos” e isso pode cons-
tituir uma desvantagem 
para um país que “não está 
a conseguir acompanhar o 
nível médio dos países eu-
ropeus em termos de con-
dições de trabalho, em ge-
ral, e de remunerações em 
particular”. “Portugal terá 
de tomar medidas urgen-
tes para ficar com os me-
lhores valores em sua casa”, 
defendeu. 
Representante do Sindi-
cato Independente dos 
Médicos, Marco Travanca 
deixou um alerta à jovem 
plateia presente no audi-
tório da FMUP: “Estamos 
sujeitos a ataques cada vez 
mais frequentes, de quem 

está interessado em defender outros interesses que 
não propriamente os que devem ser os objectivos do 
nosso trabalho”. Essa foi, confessou, a razão que o 
fez juntar-se ao movimento sindical e intervir para 
que algo possa melhorar no futuro. “Quero tam-
bém deixar uma mensagem de esperança, de que 
as coisas são cíclicas e hão-de melhorar. Mas, neste 
momento, temos de estar muito atentos”, concluiu. 
Artur Osório, presidente da Associação Portu-
guesa de Hospitalização Privada (APHP) reiterou 

a intenção, já por si manifestada noutros fóruns, 
de ver o sector privado acolher internos e formação 
pós-graduada. “É desejável que os hospitais pri-
vados tenham uma estrutura própria e um corpo 
médico próprio”, acrescentou o gestor hospitalar 
e líder do grupo Trofa Saúde, que falou sobretudo 
sobre a evolução do sector privado nos últimos 
anos, com a ressalva de que o nosso país regista 
ainda uma décalage considerável relativamente a 
outros parceiros europeus. “A quota de mercado 
dos hospitais privados ainda é muito pequena em 
Portugal, está na casa dos 12%. Na Alemanha é 
de 60%”, exemplificou. Para Artur Osório, o cres-
cimento que se tem verificado apoia-se num novo 
perfil de procura, com doentes “muitos mais in-
formados e exigentes”, num estímulo à “concor-
rência e qualidade” e na “grande qualidade mé-
dica” de que o país beneficia. Contudo, o líder da 
APHP não deixou de contestar as “muitas teias ide-
ológicas” que “ainda existem no SNS” e que, na 
sua opinião, impedem o mercado de funcionar. 
Noutro âmbito, a directora da FMUP falou do in-
teresse que muitos alunos vêm demonstrando em 
realizar o seu internato no estrangeiro e recordou 
que “a primeira prova de qualidade para quem quer 
ter a oportunidade de sair é na faculdade”. Ou seja, 
para Maria Amélia Ferreira é importante que os mé-
dicos percebam, ainda na Universidade, que “têm 
de ser os melhores na sua profissão” e que isso se 
vai reflectir no reconhecimento das competências 
que é realizado noutros países, sublinhando que a 
Medicina “é uma profissão global”. Finalmente, a 
convidada reconheceu o excesso de alunos nas es-
colas médicas nacionais, frisando, no entanto, que 
o problema “só vai ser corrigido quando alterarem 
o modelo de financiamento”, que se baseia precisa-
mente no número de estudantes. 
Já Paulo Andrade, do Sindicato dos Médicos do 
Norte/FNAM transmitiu à audiência as virtualida-
des do sindicalismo, particularmente no que diz 
respeito às garantias laborais dos internos. Sem re-
jeitar a “forte componente ideológica” destas organi-
zações, o representante lembrou que se opõem “for-
temente à indiferenciação médica” e que são “fortes 
defensores do SNS e das carreiras médicas”. Nesse 
sentido, reforçou, o movimento sindical “entende 
que o caminho do futuro é o da especialização” e 
que será um factor decisivo para a estabilidade labo-
ral dos médicos. Para finalizar, deixou um apelo aos 
jovens e futuros médicos para que “se empenhem 
na participação pública”, evitando serem “governa-
dos por gente pior que vós”. 
Esta sessão, moderada por Lúcia Gonçalves, jorna-
lista da SIC, contou ainda com três depoimentos es-
peciais de jovens médicos portugueses que optaram 
por cumprir o seu internato e respectiva formação 
pós-graduada em países estrangeiros. n
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No Dia Mundial 
de Luta Con-
tra a Sida, 1 de 

dezembro, o Salão No-
bre da SRNOM acolheu 
as V Jornadas Nacionais 
Ético-Jurídicas da Infeção 
VIH/SIDA. O presidente 
do CRNOM, Miguel 
Guimarães, que presidiu 
também a este evento, 
salientou, na sessão de 
abertura, que se trata de 
um “tema importante”, 
sendo relevante falar so-
bre “educação, economia, 
sustentabilidade e direi-
tos das pessoas”, como 
receberem tratamento ou  
recusá-lo e verem prote-
gidas as suas informações 
pessoais. 
Ponciano Oliveira, vo-
gal do conselho diretivo 

da ARS-Norte, descreveu estas jornadas como um 
evento “pleno de oportunidade”, considerando que 
“os Direitos Humanos e o caminho percorrido no 
âmbito do conhecimento do tratamento da infeção 
VIH/SIDA” tornam cada vez mais emergente a preo-
cupação com a qualidade de vida dos doentes. “Não 
é só relevante no plano da saúde individual, releva 
também no plano da qualidade moral, cívica, pes-
soal e afetiva”, afirmou, acrescentando que se torna 
necessário discutir os recursos mais “socialmente 
integrantes e custo-efetivos”, ou seja, “discutir o 
acesso ao tratamento e à humanização desse tra-
tamento”. Recordou, todavia, que a prevenção é a 
chave e que é da “aproximação dos doentes infe-
tados ao sistema de saúde que depende o conheci-
mento e o controle da infeção”. Evocando a descida 
acentuada de indivíduos infetados verificada entre 
2013 e 2014, disse que é “motivo de satisfação” e 
que se deve a “uma política de prevenção bem su-
cedida”, sublinhando a importância da introdução 
de ferramentas de deteção, como os testes rápidos 
instituídos nos centros de saúde. Ressalvou, no en-
tanto, que “há ainda um longo caminho a percor-
rer”, nomeadamente “dificuldades a ultrapassar” e 
medidas a implementar.

V Jornadas 
Nacionais Ético-
Jurídicas da Infeção 
VIH/SIDA

VIH/SIDA: 
“A cura 
está na 
prevenção”

Prevenção foi a palavra-
-chave das V Jornadas Na-
cionais Ético-Jurídicas da 
Infeção VIH/SIDA, reali-
zadas no Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM a 1 de 
dezembro. Data em que se as-
sinala o Dia Mundial de Luta 
Contra a Sida, com o objetivo 
de alertar as populações para 
a necessidade de prevenção 
contra esta infecção, que em 
Portugal foi diagnosticada a 
mais de trinta mil pessoas.
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5as	Jornadas	Nacionais	Ético	Jurídicas	sobre	Infecção	VIH/Sida	

Burocracia não pode deixar os 
doentes com VIH/Sida sem acesso 
a apoios imprescindíveis 
o presidente do conselho Regional do norte da 
ordem dos Médicos (cRnoM) mostrou-se hoje 
extremamente preocupado com a falta de apoios 
para os projectos sociais de apoio aos doentes com 
o vírus do viH/Sida. Miguel guimarães garante que 
“é inadmissível que por questões burocráticas cerca 
de 1500 pessoas fiquem sem apoios que são essen-
ciais para o seu dia-a-dia e para terem, em muitos 
casos, um mínimo de qualidade de vida”.
o responsável da ordem dos Médicos do norte 
mostra-se incomodado com as notícias vindas a 
público este fim-de-semana e que revelam que cer-
ca de uma dezena de associações de apoio social a 
seropositivos podem ficar sem verbas no final des-
te ano por ainda não terem sido lançados os con-
cursos que lhes permitem ter acesso a mais apoios 
financeiros.
“os doentes não podem ser prejudicados porque 
Ministério da Saúde e o da Segurança Social não 
se entendem sobre quem deve ou não apoiar estas 
instituições”, assevera Miguel guimarães. “estamos 
a falar de pessoas para quem o trabalho destas as-
sociações é imprescindível, pessoas que dependem 
deste auxílio”.
Para o presidente da ordem dos Médicos do nor-
te “é imperioso que se definam os procedimentos 
para que não suceda de novo esta indefinição que 
não interessa a ninguém e onde os doentes são, 
como sempre, os principais prejudicados”.
esta matéria será com certeza abordada no de-
correr das 5as Jornadas nacionais Ético Jurídicas 
da infeção viH/Sida que amanhã se realizam no 
Salão nobre do centro de cultura e congressos 
da SRnoM e que assinalam o dia Mundial de luta 
contra a Sida.
a iniciativa, subordinada ao lema “o viH/Sida: a 
educação, a economia e o direito”, é organizada 
pela Fundação Portuguesa a comunidade contra 
a Sida (FPccSida), centro de direito Biomédico e 
associação Portuguesa de Bioética, e conta com a 
colaboração da Secção Regional do norte da ordem 
dos Médicos.
a sessão de abertura está marcada para as 12h:30 
e contará com a presença da presidente do ca da 
Fundação Portuguesa “a comunidade contra a 
Sida”, o director do departamento de ciências So-
ciais e Saúde da FMuP e o presidente do conselho 
Regional do norte da ordem dos Médicos. a inscri-
ção é gratuita. […]

Nota de Imprensa 30/11/2015

Secção Regional do Norte
Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nesta sessão de abertura, 
Rui Nunes, presidente da 
Associação Portuguesa de 
Bioética, salientou a “ele-
vadíssima relevância” do 
VIH/SIDA, uma vez que 
constitui um tema “preo-
cupante do ponto de vista 
ético-jurídico”. “Alavanca 
as principais preocupa-
ções da ética médica, da 
ética social e da formula-
ção de políticas públicas”, 
reiterou. No seu entender 
“ já há leis modernas e 
atuais”, mas é necessá-
rio que haja rigor no seu 
cumprimento.  Rui Nunes 
lembrou as intervenções 
da manhã, que nos con-
vidam a “ref letir sobre 
as políticas públicas, da 
relação com os profissio-
nais de saúde e do sistema 
de saúde com os doentes 
com VIH/SIDA”, e lamen-
tou que ainda não se te-
nha realizado um “debate 

plural e participado sobre o sistema que queremos 
e sobre o figurino de priorização ética que defende-
mos para o país e para o futuro”. “Espero que ainda 
se venha a realizar”, concretizou.
José Martins Nunes, presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar e Universitá-
rio de Coimbra, começou por aludir à “sociedade 
dinâmica” em que vivemos. “O mundo está em 
mudança também porque a investigação médica é 
muito acelerada”, asseverou, destacando, contudo, 
que “aos cidadãos compete a enorme responsabili-
dade de alertar a sociedade e de cumprir o dever” 
que tem perante ela, referindo-se à prevenção e 
sublinhando que a responsabilidade não é só do 
Estado, mas também dos cidadãos.
Dada a palavra a Filomena Frazão de Aguiar, pre-
sidente do Conselho de Administração da Funda-
ção Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”, a 
dirigente realçou o papel das Organizações Não 
Governamentais (ONG), pioneiras na luta contra a 
SIDA e cada vez mais “sofisticadas e independen-
tes”. Frisando que são importantes “motores de 
desenvolvimento da sociedade”, defendeu que têm 
“maior facilidade em atuar no terreno que estrutu-
ras oficiais” e que têm uma boa relação custo-bene-
fício, sendo rentáveis e sustentáveis. Para Filomena 
Frazão de Aguiar, é também necessário travar uma 
luta contra a discriminação, uma “causa de todos 
nós”,  sobre a qual “é urgente refletir”.
Por fim, foi Carina Parente, psicóloga responsável 
pelo CAPS VIH/SIDA – um Centro de Apoio Psicos-
social a pessoas infetadas e afetadas pela doença que 
aposta em força na prevenção, desenvolvendo um 
trabalho de aproximação às escolas – que interveio. 

Dando exemplos da ação do seu Centro, focou-se 
em particular no apoio domiciliário “com médico 
infecciologista, enfermeiro e psicólogo”, “a seniores 
VIH positivos, acamados ou com mobilidade redu-
zida”, ou com comprovadas dificuldades financei-
ras. Projeto que conta com o apoio dos Bombeiros 
Voluntários e que teve início em Coimbra, mas que 
já chegou entretanto ao Porto. n
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“Há ainda um 
longo caminho 
a percorrer, mas 
temos motivos de 
satisfação”
Ponciano Oliveira
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Osvaldo Correia, “uma 

referência da Derma-
tologia”, como o des-

creveu o organizador, Jaime Mi-
lheiro, foi o palestrante do 48.º 
Convívio Científico da CMEP, 
realizado a 2 de outubro na sala 
de conferências da SRNOM. O 
tema da sessão foi “Medicina 
Preventiva, Longevidade e Pele”, 
uma matéria muito atual tendo 
em conta que, como salientou 
Jaime Milheiro, “nunca se mor-
reu tanto por melanoma como 
nos dias de hoje”. 
O dermatologista, com mais de 
130 artigos científicos publica-
dos, muitos deles em revistas in-
ternacionais, começou por afir-
mar que, ao contrário do que se 
possa pensar, aconselha a “fazer 
exposição solar” mas, ressalvou, 
é preciso “saber conviver” com 
a estrela maior, recomendando 
o início e final do dia como as 
ocasiões indicadas. 
Perante uma interessada assis-

tência, Osvaldo Correia falou sobre grupos de risco, 
genética e ambiente, e apontou o “desgaste rápido” 
associado a algumas profissões como entrave à lon-
gevidade, deixando no ar a questão: “Estarão os 
médicos neste grupo?”. Dada a pesada carga laboral, 
o especialista considerou que, para uma elevada 
percentagem de colegas, onde se incluiu, a resposta 
será afirmativa.
O Diretor Clínico do Centro de Dermatologia Epi-
dermis sublinhou ainda que a prevenção – seja pri-
mária, secundária ou terciária – é essencial para que 
haja longevidade, indicando a rotina e alimentação 
saudáveis e a toma de medicamentos de prevenção 
e tratamento precoce como o caminho a seguir. 
Contrapôs, no entanto, que vivemos no tempo dos 
“alimentos de aviário” e alertou para as iatrogenias 

Hidratação: 
fundamental à 
longevidade da 
pele 

Sobrevive 
o que se 

consegue adaptar, 
não é por acaso que 
à hora do almoço os 
animais vão dormir 
para a sombra”
osvaldo correia
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“Medicina Preventiva, 
Longevidade e Pele” 
foi o assunto abordado 
no 48.º Convívio 
Científico organizado 
pela Clínica Médica 
do Exercício do Porto 
(CMEP) em parceria 
com a Secção Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM). 
O orador convidado 
foi o conhecido 
dermatologista Prof. 
Doutor Osvaldo Correia.



“Exercício, Saúde e Fatores Epigenéticos” 
estiveram em debate na SRNOM a 6 de no-
vembro, no âmbito do 49.º Convívio Cien-
tífico promovido pela CMEP em parceria 
com a SRNOM, numa sessão liderada por 
um dos mais reputados especialistas nacio-
nais em Medicina Desportiva, José Gomes 
Pereira, e que atraiu várias dezenas de pes-
soas à SRNOM. 
Recorrendo às palavras de Robert Sallis, 
Gomes Pereira comparou o exercício fí-
sico aos fármacos, apontando-o como uma 
“forma económica, relativamente segura 
de nós provocarmos alterações no nosso 
equilíbrio interno”. Defendeu também que 
pode ser usado “em todas as doenças, ex-
ceto em fases agudas” e que apresenta be-
nefícios também em baixas intensidades, 
destacando a redução do risco cardiovascu-
lar. “Não se conhece a dose [indicada para 
prescrição], mas reconhece-se que tem este 
potencial benéfico”, concluiu.
De seguida, o especialista e ex-nadador de 
competição, que representou Portugal nos 

Jogos Olímpicos de 1976, fez uma breve exposição 
sobre o importante papel do músculo na regulação 
do metabolismo, “o único tecido que conseguimos 
aumentar através da estimulação”.
Exemplificando com o caso da seguradora norte-
-americana Kaiser Permanente, que inclui o exercí-
cio físico como sinal vital, deu conta de que 33% do 
seu orçamento se destina a apenas 6% dos segura-
dos, detentores de três fatores de risco (como hiper-
tensão, tabagismo, obesidade, diabetes e colesterol), 
ao passo que pouco mais, 36% do orçamento, é 
atribuído a 72% dos segurados, saudáveis. 
“O exercício e dieta são comportamentais”, reiterou, 
afirmando que “se transmitem e alteram a nossa 
condição epigenética/fenótipo”, que é construído. 
O ex-diretor clínico do Sporting Clube de Portugal 
sublinhou a importância da Educação para a Saúde, 
que segundo o mesmo é “a grande responsável pela 
mudança de comportamentos”, tendo transfor-
mado as pessoas de hoje ao conceder-lhes maior 
longevidade. O orador lembrou, todavia, que “em 
termos históricos o conceito de epigenética foi-se 

Efeito 
epigenético 
do exercício 
em debate

e os perigos da polime-
dicação, dando como 
exemplo a problemática 
dos genéricos.
Relativamente ao en-
velhecimento, o es-
pecialista abordou o 
cronoenvelhecimento, 
ligado à genética, e o 
fotoenvelhecimento, re-
lacionado com os raios 
ultravioleta, frisando 
que foi uma “luta” até se 
conseguir que o Insti-
tuto Português do Mar e 
da Atmosfera disponibi-
lizasse essa informação 
que dita as boas ocasi-
ões para se apanhar sol 
(índice UV abaixo de 6). 
Ainda respeitante ao fa-
tor ambiente, sublinhou 
a influência da polui-
ção, um “tema quente, 
de que cada vez mais se 
vai ouvir falar”.  O pa-
lestrante versou ainda 
sumariamente sobre 
idade e pele, idade e mu-
cosas e idade e faneras 
– cabelo, pelo e unhas 
– e brincou: “A partir de 
certa idade ou se adapta 
a brancura ou a pintura”.
A renovação celular, 
função barreira, res-
posta imune e produção 
de suor, sebo e vita-
mina D foram algumas 
das funções da pele 
humana que declinam com a idade enumeradas 
pelo especialista. Após introduzir as características 
histológicas da pele humana envelhecida aos ní-
veis da epiderme, derme e anexos, falou ainda das 
particularidades clínicas da pele fotoenvelhecida, 
como a pigmentação irregular: “Quando falam em 
‘manchas da idade’ costumo dizer que a idade é 
igual na face interna e externa do braço”, afirmou, 
despertando a reflexão. Deu ainda como exemplos 
as rugas, falta de elasticidade, equimoses fáceis, 
comedões, carcinoma basocelular e espinocelular 
e a secura, explicando que “a pele seca é frequente 
com a idade”, e tem como “consequência frequente 
o prurido”, mais intenso no inverno.
Para a prevenção e tratamento de sinais de envelhe-
cimento, Osvaldo Correia deixou alguns conselhos, 
desde a proteção solar (com chapéus, roupa e filtros/
ecrãs minerais fotoprotetores) ao recurso a antioxi-
dantes e a tratamento hormonal. Rejeitando alguns 
mitos, defendeu ainda a toma de “banhos rápidos 
diários, não muito quentes” sem esquecer a indis-
pensável hidratação. n
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Na primeira sexta-feira de 
novembro, o 49.º Convívio Científico 
da CMEP teve o reputado especialista 
em Medicina Desportiva José Gomes 
Pereira como orador.

A terapia do 
exercício é uma 

mensagem de saúde 
pública”
josé gomes pereira
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alterando”, sendo que atualmente se considera se-
rem as mudanças hereditárias no fenótipo transmis-
síveis “aos descendentes mas sem se alterar o DNA”. 
Gomes Pereira falou ainda sobre o “efeito regulador 
epigenético” do exercício, afirmando que “aumenta 
a plasticidade do cérebro”.
Pretendendo, como referiu, não “dar uma aula” an-
tes conduzir um diálogo com colegas, trouxe ao de-
bate algumas questões polémicas de várias investi-
gações, que sugerem que a intensidade do exercício 
pode mutar os genes.
Antes de dar a palavra à assistência trouxe à con-
versa o caso da irisina, hormona descoberta por 
cientistas da Universidade Harvard, nos Estados 
Unidos, que durante a atividade física é capaz de 
transformar tecido adiposo branco em castanho, 
mais benéfico. n

Evolução e 
desafios da 
transplantação 
cardíaca em 
debate 
Manuel Antunes, diretor do Serviço 
de Cirurgia Cardiotorácica do Centro 
Hospitalar e universitário de Coimbra 
(CHuC) recentemente distinguido 
pela Ordem dos Médicos com o Prémio 
de Mérito em Gestão de Serviços de 
Saúde, foi o convidado especial do 50.º 
Convívio Científico da Clínica Médica 
do Exercício do Porto com apoio da 
SRNOM.

limpou a lista de espera em pouco tempo” e “aniquilou 
esse problema”. “Estes encontros são momentos exce-
lentes” não só pelo convívio mas pelas “pessoas ilus-
tres que aqui trazem”, observou Carlos Mota Cardoso 
ainda antes da intervenção de Manuel Antunes.
Com praticamente todos os lugares da Sala de Confe-
rências da SRNOM preenchidos por dezenas de pes-
soas, o cirurgião distinguido no final de novembro 
pela Ordem dos Médicos com o Prémio de Mérito em 
Gestão de Serviços de Saúde começou por explicar que 
“quando não há possibilidade de tratamento conven-
cional, a transplantação cardíaca oferece uma sobre-
vivência ótima aos pacientes em insuficiência cardíaca 
terminal”. De acordo com o orador, doentes termi-
nais que não sobreviveriam um ano passam a ter dez 
com qualidade: “Ao fim de um ano mais de noventa 
porcento dos doentes não tem restrições”, afirmou. 
Ressalvou, no entanto, que esta atividade abarca pro-

blemas como o custo, morbilidade significativa 
a longo prazo e elevado número de candidatos 
ao mesmo tempo que se verifica uma “notória 
diminuição do número de dadores”. Como pas-
sou a explicar, a diminuição da oferta de dado-
res tem levado a ampliar os critérios de seleção, 
alterando o respetivo perfil do mesmo.
Partindo de um breve resumo, o especialista 
falou sobre o caminho percorrido desde a pri-
meira transplantação cardíaca humana, reali-
zada em 1967 em Cape Town por Christiaan 
Barnard. Explanou também algumas diferenças 
entre países, defendendo que em Portugal te-
mos das leis “mais favoráveis de todo o mundo”, 
e recordou que a primeira transplantação deste 
tipo feita no nosso país foi em 1986 pela equipa 
de Queirós e Melo no Hospital de Santa Cruz. 
Lembrou igualmente que, ainda que os hos-
pitais de Santa Marta e São João tenham ini-
ciado atividade pouco mais tarde, o número de 
transplantações cardíacas feitas em Portugal 
entre 1992 e 2002 satisfez menos de 20% das 
necessidades. Como deu conta, foi neste con-
texto, e porque nenhum dos doentes do CHUC 
referidos para transplantação tinham sido ope-
rados, que surgiu em 2003 o Centro de Cirurgia 
Cardiotorácica do CHUC, liderado pelo pró-
prio. “Numa década passamos a ser os que mais 
transplantamos”, referiu, acrescentando que a 
sua existência veio estimular o crescimento dos 
outros Centros. Manuel Antunes esclareceu que 
“tem que se fazer o ‘matching’ perfeito” entre o 
dador e recetor, intervindo características como 
o peso e sexo. Após desvendar um pouco da 
forma de trabalho da sua equipa, que faz a co-
lheita dos órgãos e segue mais tarde os doentes, 
concluiu a sua exposição com alguns olhares 
sobre o futuro. Confessou já ter pensado que 

a “assistência ventricular mecânica” pudesse vir a ser 
o futuro, uma ideia ultrapassada por si, e falou sobre 
o modo de funcionamento do coração artificial to-
talmente implantável, explicando ainda que se está a 
trabalhar num coração artificial biológico. n

“Transplantação cardíaca 
em Portugal e no Mundo: 
Passado, presente e fu-
turo” foi o tema abordado 
por Manuel Antunes no 
50.º Convívio Científico 
da CMEP em parceria 
com a SRNOM, realizado 
na primeira sexta-feira de dezembro, dia 4. Um 
“convidado que muito nos honra” e “uma verda-
deira referência a nível mundial” foram as pala-
vras utilizadas por Jaime Milheiro para descrever 
o diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do 
CHUC, lembrando que conduz uma “equipa que 

Ao fim de um 
ano mais de 

noventa porcento 
dos doentes não tem 
restrições”
manuel antunes



Estudantes de Braga, Covilhã, Coimbra, 
Lisboa e Porto assistiram a 11 de outubro 
à sessão formativa “Influenciar Decisões”, 

dirigida pelo presidente do CRNOM, Miguel Gui-
marães, no âmbito do XI MedSCOOP, iniciativa da 
responsabilidade da Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina (ANEM) e que se realizou no 
Hotel Montemuro, em Castro Daire.
Liderança, lóbi, gestão e negociação foram algu-
mas das palavras-chave que conduziram o diálogo 
com os futuros médicos. “Para influenciar decisões 
normalmente é preciso ter poder”,  afirmou o pre-
sidente do CRNOM, identificando fatores coercivos 
como o financeiro, projeto (neste caso propostas 
para melhorar os cuidados de saúde), conhecimento 

(determinante na capacidade de negociação), pes-
soal – nomeadamente ao nível da liderança, tendo 
defendido que “a capacidade de decidir começa em 
cada um de nós” e que a “sociedade civil deve ser 
interventiva” – e, por fim, o lobbying, isto é, a ca-
pacidade de exercer pressão para alcançar deter-
minados objetivos: “Fazer lobbying é aquilo que os 
médicos não têm sabido fazer”, criticou, salientando 
que a Ordem não defende o corporativismo, mas os 
doentes. O dirigente da SRNOM sublinhou ainda a 
importância de começar a dar formação na área da 
gestão aos clínicos interessados, considerando que 
“a Medicina hoje centra-se na qualidade dos cuida-
dos de saúde”, mas também na gestão de recursos.
Miguel Guimarães salientou a importância da pro-
fissionalização das estruturas na capacidade de in-
fluenciar, considerando uma “mais valia para per-
ceber o que realmente está a acontecer no terreno”. 
Sobre o mercado de influências relacionado com 
a Medicina em Portugal, o presidente do CRNOM 
apontou os Ministérios da Saúde, das Finanças e da 
Economia, o Infarmed – no que diz respeito à polí-
tica do medicamento – e a Entidade Reguladora da 
Saúde como potenciais instituições com poder de 
decisão sobre as quais pode ser exercido lobbying, e 
falou sobre os grupos de pressão: por um lado os ór-
gãos de comunicação social, associações de Indús-
tria e Farmácia e, por outro, sindicatos e associações 
de consumidores e doentes, com maior impacto. 
“Se queremos ir mais longe temos de trabalhar com 
grupos de pressão”, reiterou, referindo-se a cenários 
onde não há capacidade de intervenção financeira 
ou contactos privilegiados com figuras de poder.

Para dar profundidade ao de-
bate, recorreu a exemplos 
como o resultado das eleições 
legislativas e o regime do In-
ternato Médico. Num diálogo 
com estudantes, partiu para a 
enumeração de qualidades que 
um líder deve ter, como ser co-
erente, falar apenas a verdade e 
passar uma “mensagem forte”. 
Tocou ainda em pontos como 
a experiência, comunicação, 
confiança, decisão e paixão, 
sem a qual, segundo o mesmo, 

“não há liderança”. Defendeu ainda que é necessário 
exigir qualidade e condições de trabalho dignas e 
que “também se mede o líder pelos resultados”, não 
esquecendo a capacidade de mobilização, organiza-
ção, inovação e talento. Miguel Guimarães parabe-
nizou a ANEM pela sua organização e também pelo 
lobbying que foi capaz de exercer sobre a própria 
Ordem dos Médicos, afirmando que “surtiu efeito, 
salvaguardando muitas questões, em especial no 
que diz respeito ao Internato Médico”. 
Para finalizar, e dando espaço a questões da assis-
tência, aconselhou aos interessados em explorar 
mais estes conceitos nos livros “7 Segundos” de 
Jorge Freitas e “Como conduzir uma negociação” da 
autoria de Fisher, Ury e Patton. n

O presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM) participou 
no XI MedSCOOP, encontro de formação 
promovido pela ANEM, com uma sessão 
sobre “Influenciar Decisões”, onde abordou 
conceitos como liderança, negociação, 
grupos de pressão e capacidade interven-
tiva. 
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Se 
queremos ir 
mais longe 
temos de 
trabalhar com 
grupos de 
pressão”
Miguel Guimarães

“influEnciar 
dEcisõEs” na árEa 
da saúdE

Xi MedScooP
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Sistemas  
de Informação 
no Bloco 
Operatório
Desperdício, 
indicadores e 
transparência

Notícias84

Integrado no 3.º Fórum 
Nacional de bloco Operatório, 
promovido pela Associação 
dos Enfermeiros de Sala de 
Operações (AESOP), teve lugar a 
16 de Outubro um debate sobre 
“Sistemas de Informação no 
bloco Operatório”, que contou 
com a presença de Miguel 
Guimarães. O presidente do 
Conselho Regional do Norte 
defendeu menor desperdício na 
“área nobre” do financiamento 
hospitalar e uma divulgação 
dos indicadores.

No auditório do hotel Axis 
Vermar, na Póvoa de Var-
zim, coube a Ana Martins 

a primeira intervenção de uma 
mesa-redonda que abriu o 3.º Fó-
rum Nacional de Bloco Operatório 
e na qual se discutiu a relevância 
dos sistemas de informação para 
esta área hospitalar. A colabora-
dora dos Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde (SPMS) fez a 
retrospectiva dos registos clínicos 
em Portugal, desde os primórdios 
em 1995 – numa altura em o re-
gisto não existia em versão electró-
nica – até às soluções mais recentes 
do SAM (para a área médica) e do 
SAPE (para a área de enfermagem). 
Recentemente, estas duas aplica-
ções foram integradas no SClínico, 

plataforma que Ana Martins coordena e que, nas 
suas palavras, “representou uma evolução relativa-
mente aos dois modelos anteriores, especialmente 
ao nível do design da aplicação, que se tornou mais 
amiga do utilizador”. O software, acrescentou, está 
já em funcionamento em mais de 50 unidades do 
Serviço Nacional de Saúde. Sobre a gestão da cirur-
gia, o SClínico fornece, na perspectiva da respon-
sável, uma mais-valia fundamental: a segurança. 
“Colocam-se três perguntas [em modo checklist] 
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em três fases da cirurgia”, ex-
plicou, assegurando que os 
principais objectivos deste 
novo sistema passam por ser 
“mais multidisciplinar, orien-
tado para o doente e actuar na 
prevenção do erro”.
Enfermeira-chefe do Centro 
Hospitalar Póvoa de Varzim-
-Vila do Conde (CHPVVC), 
Mónica Macedo transmitiu 
uma imagem pouco abonató-
ria dos registos feitos no bloco 
operatório. A especialista em 
enfermagem médico-cirúr-
gica, reconhecendo as dife-
renças para o passado nesta 
matéria, sustenta que, no 
entanto, se continua a “per-
der imenso tempo” com o re-
gisto, muitas vezes “não tendo 
acesso à informação necessá-
ria”, e outras tantas em que 
é necessário “recorrer ao pa-
pel”. “Se não dispomos de um 
software que optimize todo o 
processo do bloco, a alterna-
tiva que existe é muito contra-
producente. O que esperamos 
ter, não é o que encontramos”, 
afirmou a responsável pela 
enfermagem naquele centro 
hospitalar. Mónica Macedo, 
no entanto, mostrou-se opti-
mista quanto à evolução das 
soluções informáticas dispo-
níveis: “As garantias que a Dr.ª 
Ana Martins aqui apresentou 
fazem antecipar um futuro 
promissor, em particular no 
CHPVVC que, 19 anos de-
pois, vai poder registar cor-
rectamente a informação que 
necessita”. 
Carla Silva, representante 
da Ordem dos Enfermeiros 
(OE), recordou um trabalho 
académico que defendia a 
parametrização única nacio-
nal em matéria de registos de 
enfermagem. As conclusões 
desse trabalho resultaram numa parceria entre a 
OE e os SPMS, tendo em vista essa uniformiza-
ção, sendo que o SClínico já constitui um avanço 
nesse sentido. “O caminho do futuro é colocar os 
31 mil utilizadores a cumprirem esta parametri-
zação”, acrescentou a dirigente da OE, recordando 
a importância de uma informação bem gerida e 
transparente para a melhoria dos processos. “Não 
conhecemos aquilo que não medimos e a enfer-
magem, enquanto profissão credível e balizada, 
depende muito deste processo”, concluiu.

O presidente do CRNOM lembrou que 
é a cirurgia que ocupa a maior fatia 
do financiamento hospitalar, podendo 
considerar-se como a “área nobre” das 
unidades de saúde. Tal não invalida, 
na sua opinião, que haja necessidade 
de melhorar a sua gestão operacional: 
“Há ainda muito desperdício, nomea-
damente desperdício de tempo. Traba-
lha-se bem em equipa, mas esse traba-
lho pode ser melhorado”. 
Miguel Guimarães aproveitou a opor-
tunidade para fazer uma referência 
crítica à produtividade em bloco ope-
ratório, salientando que “existe uma 
grande diferença entre a atividade nor-
mal de um bloco e a actividade extra-
ordinária, nomeadamente através do 
SIGIC”. Salientando a evolução con-
sistente que se verificou ao nível da 
eficácia e da segurança da actividade 
cirúrgica em Portugal, o dirigente da 
Ordem dos Médicos considerou, no 
entanto, que “há ainda um longo cami-
nho a percorrer na área da informação 
clínica, por exemplo, divulgando os 
indicadores com toda a transparência 
e favorecendo o benchmarking, não 
apenas entre unidades, mas entre os 
respectivos blocos operatórios”. 
Professor da Escola Superior de En-
fermagem do Porto, Miguel Padilha 
encerrou as apresentações desta mesa 
inaugural, reconhecendo ser neces-
sário “haver maior parametrização 
e comparabilidade de dados” ao ní-
vel dos sistemas de informação, para 
que seja cumprido um objectivo que 
considerou fundamental: a avaliação. 
“Temos de focar-nos muito nestas 
questões da avaliação, porque todos 
temos de ser auditados e corrigidos”, 
aprofundou. 
Miguel Padilha defendeu ainda “me-
lhor competência de decisão” a este 
nível, uma “dotação de recursos mais 
equilibrada” e, finalmente, “consistên-
cia das soluções informáticas”. “Os Sis-
temas de Informação não podem ser 
perturbadores do normal trabalho de 
enfermagem perioperatória e devem 

facilitar os workflows”, finalizou o enfermeiro con-
vidado. A sessão prosseguiu com um debate alar-
gado entre os diversos participantes e a assistência, 
cabendo a moderação ao director do Porto Canal, 
Júlio Magalhães. n
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“Será que os nossos filhos vão morrer primeiro que 
nós?”. O cirurgião recordou à assistência que a do-
ença aterosclerótica, hipertensão, diabetes e dis-
plasia “andam de mão dada” com a obesidade, e 
colocou também na mesa o debate sobre o critério 
que define quem é operado, dando conta de que por 
regra a cirurgia se destina a pessoas com Índice de 
Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 40kg/m2. 
Defendeu, todavia, uma política mais precoce, a 
partir dos 35, opinião partilhada por Gil Faria, que 
sublinhou que a cirurgia é mais eficaz “quanto mais 
cedo for oferecida no decorrer da síndrome metabó-
lica”. Jorge Santos salientou, porém, que estas inter-
venções “não estão isentas de complicações”, exem-
plificando com a lesão do baço, infeções, fistula 
anastomosa, úlceras marginais e hérnias internas. 
O dirigente da SPCO trouxe ainda à discussão da-
dos relativos ao número de pessoas que conseguem 
manter os resultados por mais de dois anos após a 
cirurgia – apenas entre 5 e 10%. O assistente Hospi-
talar do CHP acrescentou que a cirurgia bariátrica 

“não só trata os problemas 
associados à obesidade 
como diminui a mortali-
dade” e em todos os doentes 
obesos operados “diminui 
em 50% a ocorrência de 
novos eventos cardiovascu-
lares” e reduz “a incidência 
de novos casos de diabetes”, 
considerando que é possível 
operar antes de ocorrerem 
problemas. 
Gil Faria falou ainda sobre 
a custo-eficácia da cirurgia 
e sobre a alteração metabó-
lica após a cirurgia: “Muda 

não só a fisiologia mas a psicologia”, os pacientes 
“deixam de ter fome, gostar dos mesmos alimentos 
e sentir recompensa quando comem”, explicou.  Pe-
dro Azevedo, secretário-adjunto da SPC, versou na 
perspetiva de cardiologista, de quem trata as conse-
quências da síndrome metabólica. “Nessa altura já 
não temos muito mais a oferecer se não prevenção 
secundaria”, frisou. “A obesidade afeta agora mais 
jovens e adolescentes, “não será aí que devemos co-
meçar a atuar?”, interrogou, referindo-se a aborda-
gens ao nível do comportamento, como a promoção 
do exercício e hábitos de vida saudáveis e alertas 
para o risco ao nível pedagógico. 
“Ouço aqui coisas que me deixam a pensar”, afir-
mou António Araújo, estabelecendo em seguida 
um paralelo com a sua especialidade, a oncologia 
médica. “Cada vez mais se percebe a psicofisiologia 
da doença oncológica e descobrimos a importância 
dos genes e como atuar sobre eles, e isso faz-me 
pensar sobre as doenças metabólicas”, expôs. “Se 
calhar, quanto mais percebermos a questão gené-
tica envolvida nisto e mais pudermos prescrever 
medicamentos para toda a vida do doente, com 
poucos efeitos colaterais, mais iremos dispensar o 
cirurgião”, defendeu. n

Jorge Nunes Santos, vice-
-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia da 

Obesidade e Doenças Metabóli-
cas (SPCO), Gil Faria, assistente 
Hospitalar do Centro Hospi-
talar do Porto (CHP), e Pedro 
Azevedo, secretário-adjunto da 
Sociedade Portuguesa de Car-
diologia (SPC), foram os convi-
dados a participar a 21 de outu-
bro no debate “Uniformidade da 
Abordagem Terapêutica na Sín-
drome Metabólica em Portugal” 
moderado pelo vice-presidente 
do CRNOM, António Araújo, 
no âmbito do 7.º Simpósio em 
Metabolismo que decorreu no 
auditório do CIM-FMUP. 
A primeira intervenção do de-

bate coube a Jorge Nunes Santos, que sustentou 
que o “crescimento da obesidade é exponencial” e 
que “Portugal não foge à regra”. A obesidade reduz 
“em 15 anos a esperança média de vida”, lembrou, e 
aliando este facto à primeira premissa, questionou: 

Uniformidade da 
Abordagem Terapêutica 
na Síndrome Metabólica 
em Portugal

O vice-presidente do CRNOM, 
António Araújo, moderou 
o debate do 7.º Simpósio em 
Metabolismo organizado, pelo 
sétimo ano consecutivo, pelo 
Departamento de bioquímica 
da Faculdade de Medicina da 
universidade do Porto (FMuP). 
No auditório do Centro de 
Investigação Médica (CIM) da 
mesma faculdade, estiveram 
reunidos reconhecidos 
especialistas nesta área.
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Regional do Norte (CRNOM) assumiu que a sua 
participação neste congresso era “obrigatória”, me-
diante o compromisso que a Ordem dos Médicos 
tem de “defender a qualidade da Medicina”. “Acon-

tecimentos recentes – e que envolvem não 
apenas a dermatologia, como várias outras 
especialidades – demonstram que estamos 
perante um grande desafio: contrariar os 
abusos da prática médica, feitos por médicos 
e não médicos, e a usurpação de competên-
cias”, aprofundou Miguel Guimarães. 
Para o presidente do CRNOM, todos os co-
legas têm “a obrigação ética e deontológica 
de denunciar estas situações e não permitir 
que elas aconteçam, a bem da saúde dos do-
entes”. A prioridade dos profissionais deve 
passar por “transmitir conhecimento” e “es-
tar bem preparado para exercer Medicina”, 
impedindo que as suas competências sejam 
“usurpadas ou usadas de forma indevida por 
outras pessoas e por colegas que não sejam 
da respectiva especialidade”. Sobre o Con-
gresso, Miguel Guimarães desejou que possa 
constituir uma oportunidade para “uma boa 
troca de experiências” e “prestar mais um 
contributo para o vosso crescimento como 
profissionais”. 
Já Guilhermina Rego, vice-presidente da Câ-
mara Municipal do Porto (CMP), mostrou 
satisfação por ver a Exponor e a região be-
neficiarem de um evento com a relevância 
deste XV Congresso Nacional. Para a autarca, 
é “fundamental atrair encontros científicos 
de impacto nacional e internacional” para o 
Grande Porto, estabelecendo a cidade como 
“polo de conhecimento e inovação”. A con-
vidada assinalou, a este propósito, o “papel 
crucial” que tem sido desempenhado pelas 
instituições de ensino superior, destacando a 
cooperação entre a CMP e a Universidade do 
Porto no sentido de “apontar para um futuro 
mais próspero”. 

HoMenageM a aureliano da 
fonseCa
Presenças notadas nesta sessão de abertura 
do congresso, os professores de dermatologia 
Soter Ramos e Mesquita Guimarães foram 
convidados a prestar uma singela homena-
gem a um dos grandes pioneiros desta espe-
cialidade em Portugal: Aureliano da Fonseca. 
Coube a Mesquita Guimarães a leitura de um 
pequeno texto biográfico, que o convidado 
concluiu com o elogio a uma “personalidade 

tão singular da dermato-venereologia portuguesa, 
pelos anos que viveu, pela distinta família que 
criou, pelo incansável trabalho que realizou, em 
particular pelos textos que publicou, pelas causas 
médico – humanitárias que defendeu e pelos cole-
gas e amigos, como eu, que com amizade fez crescer 
e abraçou”. n

Em dEfEsa das 
boas práticas 
Entre os dias 6 e 8 de Novembro, a Sociedade 
Portuguesa de Dermatologia e Venereologia 
promoveu na Exponor o seu XV Congresso Nacional. 
A sessão de abertura contou com a presença de 
Miguel Guimarães, presidente do CRNOM, que 
apelou a um trabalho conjunto da classe médica 
para contrariar os abusos da prática clínica. Houve 
ainda lugar à invocação de Aureliano da Fonseca 
pelos professores José Mesquita Guimarães e Soter 
Ramos. 
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Foi a nota mais sonora na presença de Mi-
guel Guimarães na sessão de abertura do 
XV Congresso Nacional de Dermatologia e 

Venereologia: a defesa das boas práticas médicas. 
Depois de agradecer publicamente o convite feito 
pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Der-
matologia e Venereologia, e principal organizador 
deste evento, António Massa, o líder do Conselho 

XV Congresso 
Nacional de 
Dermatologia e 
Venereologia
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Presença habitual nestas 
jornadas, Miguel Gui-
marães voltou a falar 

aos médicos de família sobre 
os desafios que se colocam aos 
médicos no futuro próximo, à 
luz das opções que hoje domi-
nam a administração do sis-
tema de saúde português. E o 
novo enquadramento da relação 
médico-doente voltou a mere-
cer uma palavra do presidente 
do CRNOM, reconhecendo o 
“caminho imparável” da evolu-
ção tecnológica, mas temendo 
também pelo seu impacto. “A 
humanização, o contacto com 
o doente, são aspectos que já 
estão a ser afectados. Qualquer 
dia, os hospitais têm mais má-
quinas do que profissionais”, 
alertou o dirigente, ressalvando 
que “a única forma de garantir 
qualidade é fazer com que o hu-
manismo persista em todos os 
actos praticados pelos médicos”. 
Sobre o emprego, Miguel Gui-
marães reconheceu que este 
ainda “não é um problema para 
os médicos”. No entanto, iden-
tificou diversas ameaças, com a 
questão da emigração à cabeça: 
“É um movimento irreversível, 
que prejudica essencialmente o 
SNS, onde já só trabalham 25 
mil médicos – cerca de metade 
do total de colegas existentes 
em todo o país”. Na opinião do 
convidado, é necessário “exigir 
melhores condições, para man-
ter os profissionais a exercer em 
Portugal”, o que passa não ape-
nas por “pagar melhor às pes-

soas mas também por “tratar melhor as pessoas”. 
Abordando outros temas como a formação e a de-
fesa das competências médicas, com o espectro do 
task-shifting a ameaçar a profissão, o presidente do 
CRNOM dedicou uma boa parte da sua interven-
ção às questões da responsabilidade disciplinar e à 
crescente pressão que existe sobre os médicos e os 
resultados das suas intervenções. “As complicações 
são inerentes à nossa actividade, mas hoje qualquer 
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Nos dias 5 e 6 
de novembro, 
realizaram-se mais 
umas Jornadas de 
urologia do Norte em 
Medicina Familiar, 
evento organizado pelo 
Prof. Mário Reis e que 
cumpriu este ano a sua 
12ª edição. O presidente 
do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) voltou 
a marcar presença no 
evento para lançar 
desafios e perspectivas 
sobre o futuro da 
medicina, entre eles a 
relação médico-doente. 
A Ordem teve ainda 
outro espaço de destaque 
no programa, com um 
debate sobre a defesa da 
ética e das boas práticas.
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questão parece ser motivo de responsabilização 
dos médicos. Potencialmente, isso pode colocar em 
causa o próprio exercício da Medicina”, salientou, 
defendendo uma postura mais aberta e transparente 
dos colegas: “Este risco demonstra a importância de 
falarmos mais com os doentes e de lhes explicar 
todas as consequências dos procedimentos”. 
Finalmente, Miguel Guimarães identificou um 
conjunto de iniciativas que devem interessar aos 

médicos no futuro próximo. O mutua-
lismo médico, por exemplo, foi apresen-
tado como uma possível alternativa de 
emprego, mais estável e menos sujeito 
à pressão laboral do sector privado. No 
mesmo sentido, a aposta nos pequenos 
consultórios e aquisição de competên-
cias complementares, como a Gestão de 
Saúde. A emigração, no quadro de coope-
ração com os países lusófonos e o mercado 
do turismo de saúde foram também abor-
dados pelo dirigente. 

étiCa e boas PrátiCas

A Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos teve outra participação de 
destaque nestas Jornadas, com a presença 
de dois consultores do Conselho Discipli-
nar – Rui Lobo e Gonçalo Correia da Silva 
– numa mesa redonda dedicada ao tema 
da “Ética e Boas Práticas”, que contou com 
a moderação dos também dirigentes da 
SRNOM Fátima Carvalho e Alberto Pinto 
Hespanhol. 
Os temas variaram entre a importância 
do consentimento informado, a gestão da 
informação clínica e o papel dos conse-
lhos disciplinares na actividade médica. 
Rui Lobo, jurista de profissão, conside-
rou fundamental manter o exercício de 
regulação disciplinar na Ordem dos Mé-
dicos, sendo que esse objectivo só será 
cumprido, na sua opinião, se “essa for a 
primeira das prioridades entre os colegas” 
e se o “princípio da separação de poderes 
entre órgãos executivos e disciplinares” 
prevalecer sempre na instituição. Já Gon-
çalo Silva confessou, pela sua experiência 
com o Conselho Disciplinar, que “mais de 
50% das queixas apresentadas se devem 
a falhas de comunicação com o doente”, 
o que atesta da importância do consenti-
mento informado no actual contexto da 
actividade médica. Também Rui Guima-
rães, especialista em sistemas de informa-
ção na área hospitalar, alertou os médicos 
presentes para o dever e o direito que a 
elaboração de um registo clínico completo 
hoje constitui para os profissionais. “Os 

médicos têm de perceber isto”, insistiu o também 
Administrador do Centro Hospitalar de São João, 
lembrando que, “se chegarem a tribunal sem um re-
gisto, têm presunção legal de culpa”. “Questionem-
-se como é que são guardados os ficheiros com a 
vossa informação. Quando isto dá para o torto não 
são as administrações que vão ao tribunal, são os 
profissionais. Portanto, questionem!”, advertiu Rui 
Guimarães. n
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Indicadores Clínicos 
de Qualidade” foi o 
tema abordado por 

Miguel Guimarães, presidente 
do CRNOM, no evento “O 
Norte da Anestesia 2015”, orga-
nizado pelos serviços de anes-
tesiologia do Centro Hospitalar 
de S. João, Centro Hospitalar 
do Porto e Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/ Espinho, 
que teve lugar no Hotel Ipa-
nema Park entre os dias 19 e 21 
de novembro.
A sua palestra inseriu-se na mesa re-
donda de encerramento, moderada 
por Fátima Pina e Paulo Lemos, onde 
se debateu  “Qualidade e Sustentabili-
dade em Anestesia” e na qual também 
interveio Constantino Sakellarides, 
sobre “Sustentabilidade e Qualidade”.
Miguel Guimarães considerou fun-

damental, para contextualizar a temática da qua-
lidade, começar por falar sobre os “desafios que 
se colocam a qualquer sistema de Saúde”. Os 
custos, demografia, acesso equitativo aos cuida-
dos de saúde, avaliação da prática clínica – “uma 
questão muito pouco falada”–, uso não eficiente 
da informação, fragmentação, medicina defensiva 

“Qualidade: 
aquilo em 
que devemos 
apostar”

No âmbito do “O Norte 
da Anestesia 2015”, o 
presidente do CRNOM 
falou sobre “Indicadores 
Clínicos de qualidade”, 
numa intervenção 
complementada 
por Constantino 
Sakellarides, que versou 
sobre “qualidade e 
Sustentabilidade em 
Anestesia”.

e desperdício, foram alguns fatores enumerados, 
tendo afirmado que “evitar o desperdício é o se-
gredo da sustentabilidade do sistema”. O presidente 
do CRNOM mencionou também os novos desafios 
que se colocam aos indicadores de qualidade gerais 
e mais específicos, como a medicina digital, cirur-
gia robótica, que está “a avançar a passos largos”, 
e nanomedicina. Ressalvou, no entanto, que “há 
sempre resistência em adaptar inovação” e lembrou 
que hoje “a Medicina já não tem barreiras” e que “a 
Saúde está conectada a nível mundial”, estabele-
cendo um paralelo com esta realidade e a emigração 
dentro da classe médica.

O dirigente da SRNOM sublinhou 
também a “evolução exponencial” 
sentida na área, exemplificando com 
o facto de ser possível “monitori-
zar uma série de funções”, “desde o 
sono à dor, 24 horas por dia”.  Sa-
lientou ainda que “os procedimen-
tos são cada vez menos invasivos” 
e que graças à evolução tecnológica 
a Medicina “vai ser mais barata” e 
“naturalmente melhor”, ilustrando 
com o decréscimo acentuado na úl-
tima década do preço do gigabyte 
(GB). Acautelou, todavia, que “todos 
os serviços” reclamam falta de har-
dware, defendendo ser “importante 
termos um sistema informático 
mais flexível”, que permita resolver 
e introduzir os dados necessários in-
formaticamente, reservando “mais 
tempo com o doente” e lembrando 
que “neste momento é preciso forta-
lecer a relação médico-doente”. 
A eficácia, que se baseia “no conhe-
cimento científico e na sua aplica-
ção prática para dar um contributo 
e tratar melhor o doente”, o acesso e 
equidade, “importante para fornecer 
cuidados de Saúde que não variem 
na qualidade” e “conseguir repro-
duzir o que é feito nos sítios onde se 
trabalha melhor”, foram identifica-
dos e desenvolvidos pelo palestrante 
como indicadores de qualidade fun-

damentais. Miguel Guimarães considerou também 
que a anestesiologia é a especialidade que mais se 
aproxima do “nível de segurança máximo” e que 
possivelmente é também aquela em que “esta maté-
ria é mais estudada”.
Com base nas metas nacionais na área da qualidade 
dos cuidados estabelecidas pela Direção-Geral da 
Saúde (DGS) para o período 2011-2016, o presi-
dente do CRNOM considerou que a DGS “lança 
desafios interessantes mas nada disto se está a reali-
zar”, como a articulação e contratualização dos pla-
nos de desenvolvimento das instituições e serviços, 
a promoção de uma cultura de avaliação a todos os 
níveis e integração e articulação de cuidados e tra-
balho interdisciplinar. n

O que os 
médicos 

têm de fazer é 
exercer medicina 
consoante as 
boas práticas”
miguel guimarães
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Especialidades, 
Subespecialida-
des e Compe-

tências: O enquadramento 
da neurouroginecologia 
na Ordem dos Médicos” 
foi o tema da intervenção 
do presidente do CRNOM 
no X Congresso da Asso-
ciação Portuguesa de Neu-
rourologia e Uroginecolo-
gia (APNUG). Este evento 
decorreu entre os dias 19 
e 21 de novembro no Hotel 

Eurostars Oásis Plaza, na Figueira da Foz, sob o 
mote “Controvérsias em Neurourologia e Urogi-
necologia”. A exposição de Miguel Guimarães teve 
lugar no último dia, inserida no Simpósio “O Ouro 
da Casa: Formação, Gestão e Qualidade em Patolo-
gia do Pavimento Pélvico”, que contou também com 
uma comunicação por parte de Judite Neves e com 
a moderação de Paulo Dinis e Alexandre Valentim 
Lourenço, presidente da comissão executiva e orga-
nizadora do congresso.

Uma dimensão 
diferente para a 
Uroginecologia

No âmbito do X Congresso da APNuG, o 
presidente do CRNOM dissertou sobre 
o enquadramento da Neurourologia 
e uroginecologia na Ordem dos 
Médicos e apelou à discussão sobre a 
possível elevação destas áreas num 
futuro próximo a Subespecialidade ou 
Competência.

O dirigente da SRNOM começou por frisar que “em 
termos de títulos” na “neurourologia não existe ri-
gorosamente nada” e que na “uroginecologia existe 
apenas um programa de formação”. “Nenhum de 
vocês pode utilizar na vossa área o título de uro-
ginecologista”, apenas de “médico especialista em 
Ginecologia/Obstetrícia ou Urologia”, afirmou, diri-
gindo-se aos colegas presentes na Sala Mondego II. 
Facto que, acrescentou, levanta problemas na pró-
pria atividade, no ato médico, e é limitador ao nível 
da informação. Posto isto, Miguel Guimarães expla-
nou os tipos de designações legisladas atualmente 
– referentes à especialidade, subespecialidade ou 
competência – salientando que os clínicos podem 
ser especialistas em mais que uma área, que a su-
bespecialidade está necessariamente inserida numa 
especialidade e que a competência “é transversal 
a várias especialidades”. O presidente do CRNOM 
lembrou que, em 2011, a direção do colégio de Gi-
necologia/Obstetrícia recomendou um programa 
de formação básica em uroginecologia e estabeleceu 
requisitos para o reconhecimento do exercício com 
“aptidão” nesta área, homologados pelo Conselho 
Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos Médicos, 
mas que, ao nível prático, não permitiu que o tí-
tulo fosse utilizado publicamente. E propôs que se 
discutisse – nesta assembleia, “pequena mas com 
massa crítica suficiente” – “se a uroginecologia neste 
momento tem dimensão suficiente e influência para 
poder ser promovida a subespecialidade ou compe-
tência”, evolução lógica no seu entender. Importante 
notar que este campo pode tornar-se subespeciali-
dade da Ginecologia/Obstetrícia ou Urologia, por 
exemplo, ou competência, sendo comum a especia-
lidades como as mencionadas, mas também a ou-
tras como a Medicina Física e de Reabilitação, sem 
formação em cirurgia. Para finalizar, apontou um 
“caminho simples”: “Passar a uroginecologia para 
um patamar completamente diferente”, mas “mere-
cido”, através dos representantes dos colégios e das 
sociedades científicas, designando algumas pessoas 
com interesse nesta matéria para começarem a re-
fletir, analisar programas já existentes e fundamen-
tar o porquê da sua elevação, de forma a mais tarde 
se apresentar uma proposta fundamentada ao CNE. 
Após um debate participado, Alexandre Valentim 
Lourenço introduziu a outra palestrante da sessão, 
a “diretora da Direção de Produtos de Saúde do 
Infarmed”, “há muitos anos” a trabalhar na “área da 
regulação dos dispositivos médicos”. Judite Neves 
falou sobre a regulação dos mesmos nesta área, mas 
também sobre toda a envolvência destes disposi-

tivos, “um setor muito 
inovador”, ressalvando 
que “todos têm riscos as-
sociados” e a importância 
do acompanhamento clí-
nico. Por fim, a partir das 
conclusões do workshop, 
falou-se sobre “gestão em 
Saúde e aplicação na uro-
ginecologia”. n

Devíamos 
discutir (...) se 

a uroginecologia 
tem dimensão 
suficiente para 
ser promovida a 
subespecialidade 
ou competência”
miguel guimarães
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X congReSSo  
da aPnug 



D urante os dias 14 e 15 de dezembro, a 
SRNOM acolheu o Simposium Interna-
cional de Doenças do Assoalho Pélvico, 

uma reunião multidisciplinar que pretende favo-
recer o intercâmbio de experiência e saber, a partir 
de vídeos, comunicações e posters de especialistas 
de Portugal, Brasil, Espanha, Venezuela, México, 
França e Itália.
O encerramento do Simposium coube a Miguel 
Guimarães, presidente do CRNOM, que proferiu 
uma conferência sobre o “Futuro da Medicina”. Em 
jeito de retrospetiva desde o 25 de abril e fundação 
do Serviço Nacional de Saúde, afirmou que Por-
tugal evoluiu bastante, recordando que indepen-
dentemente do sexo a esperança média de vida à 
nascença ronda os 80 anos e sublinhando o elevado 
declínio da taxa de mortalidade infantil. Asseve-
rou, todavia, que “estes indicadores nem sempre 

foram acompanhados pela qualidade noutras áreas” 
e que isso se reflete na “sustentabilidade do próprio 
Serviço de Saúde”. De acordo com Miguel Guima-
rães, é muito importante “apostar na promoção da 
saúde, do envelhecimento ativo e na  prevenção da 
doença”, tendo acrescentado que é uma pequena 
fatia da população que gera a maior parte dos gastos 
e que “se todos formos mais saudáveis, obviamente 
gastaremos menos dinheiro com a saúde”. 
“Falar do Futuro da Medicina é começar por falar 
do que é a relação médico-doente”, da forma “como 
foi afetada nos últimos anos, e o que se pode espe-
rar” nos próximos tempos, referiu. Relativamente 
à informatização, lembrou que veio questionar os 
valores éticos e humanos, mas defendeu que, apesar 
da evolução tecnológica, “médicos e doentes serão 
inseparáveis” e que a tecnologia não dispensa a “re-
lação entre pessoas”, exemplificando com o robô Da 
Vinci: “quem opera são as mãos do cirurgião”, afir-
mou, não rejeitando a grande ajuda dada pelo robô.
Segundo o dirigente do CRNOM, no futuro da Me-
dicina podem estar em risco as “relações huma-
nas”, a “autonomia, justiça e bioética”, tendo em 
conta os significativos avanços a nível digital, ro-

bótico, da nanomedicina e 
neurociências. Entre outros 
desafios a superar, destacou 
a questão dos custos, de-
mografia, acesso e variação 
na prática clínica. Miguel 
Guimarães versou também 
sobre as aplicações capazes 
de, através de um telemó-
vel ou tablet, por exemplo, 
monitorizar funções como a 
pulmonar ou o sono. Apli-
cações estas que já existem 
e que são “muito utilizadas 
pelos desportistas” e tam-
bém por “médicos para con-
trolar uma certa doença à 
distância”, como a diabetes 
ou hipertensão, nos EUA.  
Como expôs, “o estetoscó-

pio do futuro” é também já uma realidade, sendo 
capaz de fornecer “diagnósticos diretos através de 
aplicações”, tal como acontece com as ecografias, 
“com uma definição absolutamente espantosa”. O 
presidente do CRNOM abordou também a questão 
da utilização da tecnologia wireless para exercer 
telemedicina, dando o exemplo do Canadá em que 
é utilizada para controlar zonas mais desfavorecidas 
e isoladas. Lamentou, porém, que se recorra a estes 
meios sem ser nestas circunstâncias por  “quebrar a 
relação humana entre as pessoas”.
Na sua perspetiva, “o futuro é a Medicina P4: Pre-
ditiva, Preventiva, Personalizada e Participada”, de-
fendendo que os cuidados de saúde virão a ser per-
sonalizados por grupos de doentes e que, uma vez 
que “as possibilidades terapêuticas vão aumentar de 
forma absolutamente exponencial”, “os doentes vão 
cada vez mais ter uma palavra a dizer”. n
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Falar do 
Futuro 

da Medicina é 
começar por falar 
do que é a relação 
médico-doente”
Miguel Guimarães
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“O futuro é a 
Medicina P4:  
Preditiva, 
Preventiva, 
Personalizada e 
Participada”

SiMPoSiuM 
inteRnacional 
de doençaS do 
aSSoalHo PÉlvico

O presidente do CRNOM encerrou o 
Simposium Internacional de Doenças 
do Assoalho Pélvico (SINDAP) com um 
olhar sobre o “Futuro da Medicina”. 
Defendeu que “médicos e doentes serão 
inseparáveis”, mas que “os doentes vão 
cada vez mais ter uma palavra a dizer”.
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“doctalkS” 
JOVENS MÉDICOS 
CAtólICOS DEBAtEM 
A SUA VOCAçãO

“Sou médico porque...” foi a reflexão proposta 
pela Associação dos Médicos Católicos Portu-
gueses na reunião realizada na SRNOM em 
novembro. um painel de ilustres oradores 
estimulou a discussão a partir de comunica-
ções sobre os desafios da prática médica com-
petente, da justiça na saúde e da esperança 
na criatividade clínica.

Foi a Carlos Alberto da Rocha, presidente da AMCP, 
que coube abrir a sessão, tendo sublinhado a im-
portância do evento, por se tratar de “uma iniciativa 
dos jovens médicos católicos para os jovens médi-
cos católicos”, e do envolvimento das gerações mais 
novas na associação.
Antes de ser dada a palavra ao primeiro dos cinco 
conferencistas programados, Bruno Pinto dirigiu-se 
aos colegas recordando a génese da associação, que 
surgiu como uma resposta dos médicos, impulsio-
nada por D. António Barroso, então bispo do Porto, 

ao desafio lançado pelo Papa Pio X de 
se organizarem em associações profis-
sionais com o objetivo de “partilhar o 
amor com o mundo”, efetivando a pre-
sença de Cristo e tornando o mundo 
melhor.
Sobre o evento em questão, que de-
correu ao longo da tarde de sábado, o 
associado explicou que iria promover 
uma reflexão sobre “os desafios que 
os jovens médicos enfrentam hoje” e 
a razão pela qual se tornam médicos. 
António Carneiro, internista e intensi-
vista no Hospital da Arrábida e uma re-
ferência dos cuidados intensivos, foi o 
primeiro palestrante e versou sobre os 
“Desafios de uma Prática Competente 
da Medicina”, lembrando que perante 
os avanços tecnológicos e uma medi-
cina “imediata”, se “colocam questões 
éticas no dia a dia”. Os “Desafios da 
Justiça na Saúde” foram abordados em 
seguida por Elisa Leão Teles, pediatra 
no Centro Hospitalar de São João que, 
como referiu Bruno Pinto, “todos os 
dias vê casos raros”, situações para as 
quais “não há resposta” uniforme. Já 
os “Desafios da Esperança e Criativi-
dade na Clínica” foram tratados por 
Cristina Galvão, médica de família e de 
medicina paliativa na Unidade Local 

de Saúde do Baixo Alentejo, que falou com base na 
experiência de uma equipa comunitária de suporte.
 Antes da Eucaristia, com que culminou esta inicia-
tiva, João Amado – especialista em Saúde Pública 
aposentado mas ativamente dedicado ao meio aca-
démico – e João Cerqueira – jovem neurologista 
no Hospital de Braga, no início de uma carreira 
dinâmica – desenvolveram, sob uma perspetiva 
pessoal, a temática que deu título a esta reunião: 
“Sou médico porque...”. 
Uma vez que a AMCP se encontra em processo de 
revitalização e reflexão acerca da sua identidade, foi 
entregue logo de início um questionário, onde se 
interrogaram os participantes sobre o que esperam 
da associação, atividades que gostariam de ver pro-
movidas, opinião sobre o formato das ‘DocTalks’, 
interesse em participar noutras reuniões deste tipo, 
temas que gostariam de ver desenvolvidos e com 
que periodicidade. n

A Associação dos Médicos Católicos Portu-
gueses (AMCP) celebrou em 2015 o cen-
tenário da sua fundação e promoveu, a 28 

de novembro, na Sala Braga da SRNOM uma confe-
rência destinada a jovens médicos, ‘DocTalks’, que 
fomentou o debate entre médicos católicos sobre a 
sua vocação.
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‘Diagnóstico y 
tratamiento en 
Ortodoncia’

multidisciplinar guiado por 
uma linha condutora, que é 
também diverso na geografia 
dos contributos, que provêm 
de dez países diferentes: Es-
panha, Portugal, Itália, Bra-
sil, Cuba, Equador, Angola, 
Venezuela, Peru e Estados 
Unidos.
Entre os especialistas lusos 
que assinam a obra está João 
Correia Pinto, que proferiu 
algumas palavras na apre-
sentação deste livro “prá-
tico”, que caracterizou como 
“muito importante para uma 
área difícil” e que tem muito 
que ver com a “funcionali-
dade”, nomeadamente com 
“a estética aliada à função”.
Como fizeram saber os ora-
dores, esta obra editada pela 
“prestigiada” Elsevier está es-
truturada em dez capítulos, 
sendo primeiramente abor-
dada a morfologia e anato-
mia, aos níveis da evolução 
craniofacial e aspetos bioló-
gicos de erupção dentária; na 
segunda parte, o diagnóstico 
e plano de tratamento, desde 
a análise facial aos exames 
complementares; e num úl-
timo momento a terapêutica 
em ortodontia, como a bio-
mecânica terapêutica – pelo 
“funcionalista” português 
José Campos Neves – e tera-
pêutica interdisciplinar, onde 
Correia Pinto versa ao nível 
da disfunção temporoman-
dibular. Para finalizar, inclui 
ainda a questão dos proto-
colos – que o académico da 
Universidade de Barcelona 
explicou ser, de certa forma, 
uma “homenagem aos seus 

alunos” e que incidem sobre temas como a limpeza, 
esterilização do material ou remoção de braquetes – 
e a estabilidade do tratamento e retenção.
Ustrell Torrent deu ainda conta de que ‘Diagnóstico 
y Tratamiento en Ortodoncia’ é igualmente um tri-
buto a um professor seu, José Durán von Arx, e fez 
menção ao “distinto epílogo” assinado pelo docente 
decano de Valência Eliseo Plasencia Alcina sobre a 
atualidade e futuro da Ortodontia.
Terminada a apresentação, o coordenador e autor 
entregou o diploma da Academia Española de Es-
tudios Históricos de Estomatología y Odontología, 
em sua representação, a Manuel Alberto Moreira 
Falcão e José Serra da Silva Campos Neves e ofere-
ceu exemplares da obra aos coautores presentes. n

Notícias94

livRo de JoSeP uStRell 
aPReSentado na SRnoM

O livro ‘Diagnóstico 
y Tratamiento en 
Ortodoncia’, coor-

denado pelo médico catalão 
Josep Ustrell Torrent, que 
o dirigente da SRNOM, José 
Pedro Moreira da Silva, afir-
mou ser “bem considerado no 
Porto”, aludindo à relação da 
Universidade do Porto com a 
Universidade de Barcelona, foi 
apresentado na SRNOM no 
dia 20 de novembro, e encheu 
a Medicoteca, com mais de 
cinquenta pessoas presentes.
Esta obra é fruto do “pensar de 
diversos autores”, como des-
creveu Ustrell Torrent, mais 

precisamente de 63 especialistas, também de ramos 
exteriores à ortodontia, como a estomatologia, te-
rapia da fala e otorrinolaringologia. Um encontro 

“Estamos 
perante um 
livro muito 
importante 
para uma 
área muito 
difícil”
João Correia pinto

Numa obra que contempla o pensa-
mento de 63 especialistas de dez pa-
íses diferentes, Josep ustrell Torrent 
faculta um manual “prático” mo-
derno de como proceder ao diagnós-
tico, tratamento e retenção em Or-
todontia. No final da cerimónia de 
apresentação do livro na SRNOM foi 
ainda entregue a dois médicos por-
tugueses o diploma da Academia 
Española de Estudios Históricos de 
Estomatología y Odontología.
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A Secção Regional 
do Norte da Or-
dem dos Médicos 

associou-se ao evento 
“Órgão. Festival Interna-
cional do Porto e Grande Porto” acolhendo a reali-
zação de um simpósio no dia 17 de outubro na Sala 
de Conferências da Casa do Médico. Entre as sete 
personalidades que compuseram a mesa esteve o 
francês Johann Vexo, que atuou nesse mesmo dia na 
Igreja da Lapa e falou sobre a atividade litúrgica do 
organista, afirmando que “não sublinha a sua pre-
sença, está permanentemente em segundo plano”, 
“todo ele voltado para o contexto da celebração”. 
Já o alemão Martin Lutz, maestro cravista do coro 
Schiersteiner Kantorei (Wiesbaden), docente uni-
versitário e figura múltiplas vezes condecorada pelo 
seu trabalho musical em países como França, Di-
namarca, Luxemburgo, Áustria, China e Portugal, 

srnom acolhEu 
simpósio do 
“órgão. fEstival 
intErnacional 
do porto E 
grandE porto”
Durante dez dias, entre 11 e 20 de outubro, o 
Porto virou capital internacional do órgão 
ao acolher 85 concertos em vários pontos do 
distrito, entre os quais 24 igrejas dos conce-
lhos do Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar 
e Gaia. A SRNOM juntou-se a esta iniciativa 
e recebeu um simpósio paralelo onde mar-
caram presença figuras emblemáticas da li-
turgia.

deu a sua opinião sobre o contributo da 
Igreja Evangélica para o desenvolvimento 
da música de órgão. “A Reforma [Protes-
tante] teve um desenvolvimento muito 
feliz no que diz respeito à música pelo 
simples facto de Martinho Lutero não ter 
sido apenas um teólogo inteligente, mas 
também um bom músico que soube valo-
rizar e apreciar os compositores e instru-
mentistas profissionais da época”, defen-
deu, lembrando que o monge agostiniano 
considerava a música “instrumento do 
Espírito Santo” e a colocava no “mesmo 
patamar da teologia”. Lutz sublinhou que, 
ao nível prático, foi muito importante as 
pessoas serem “ativas na liturgia”, através 
do canto da assembleia, levando a que o 
órgão adquirisse uma nova função na filo-
sofia evangélica, de acompanhamento. No 
entanto, o surgimento de novos cânticos 
protestantes muito longos levou a que as 
pessoas perdessem energia a cantar e nas-
cesse o fenómeno do improviso do orga-
nista, “que assume a execução de algumas 
destas estrofes”. O musicólogo germânico 
falou ainda sobre a “grande preocupação 
da Igreja Evangélica neste momento”: 
haver cada vez menos jovens a seguir a 
carreira de músico de igreja e a receber 
formação nesta área.
Na mesa estiveram também presentes o 
organista Raul Prieto Ramirez e Georg 
Jann, organeiro responsável pelo órgão da 
Sé Catedral do Porto, que foi homenage-
ado nos Paços do Concelho. O moderador, 
Paulo Antunes, considerou que este festi-
val contempla “perspetivas múltiplas em 
relação ao órgão” e introduziu o orador 
final, o Cónego Ferreira dos Santos, que 
rejeitou a redução da definição do órgão 
na liturgia ao acompanhamento ou em-
belezamento do canto e virou as atenções 
para um enigma do Livro dos Génesis: 
“No primeiro dia Deus criou a luz e ao 
quarto dia criou o Sol, a Lua e as estre-
las”, “então qual é a luz criada no primeiro 
dia?”, questionou. “Não é por acaso que a 
sociologia diz que no princípio era o som 

e era a música”, “tudo quanto foi criado, nos reinos 
mineral, vegetal e animal” “ficou afetado desde o 
principio pelo som”, defendeu. Ferreira dos Santos 
recorreu ainda a Einstein e à Teoria das Cordas para 
dizer que o cosmos é algo “unificado” e que “tudo 
vibra até à mais ínfima subdivisão do átomo”, e que 
a música está impressa em toda a natureza. Para 
terminar estabeleceu um paralelo entre o escultor 
e o organeiro, sendo que, segundo o mesmo, o pri-
meiro pega num pedaço de mármore e “descobre a 
imagem escondida”, enquanto que o segundo pega 
“na matéria afetada, onde há música e vai encontrar 
nos minerais sons e organizá-los” com a sua sabe-
doria. n
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À redescoberta 
da Foz

Foi com um passeio pela Foz do Douro num 
domingo soalheiro que chegou ao fim o 
“Porto Revisitado – 2015”, ciclo de visitas 
guiadas pelo professor e arqueólogo Joel 
Cleto, promovido pela Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos.
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historiador Joel Cleto 
guiou mais de trinta 

pessoas “à redescoberta da 
Foz”, na última de quatro visi-
tas que compuseram a inicia-
tiva da SRNOM “Porto Revi-
sitado”. Passava pouco das 10 
horas da manhã de domingo 
quando, “com o S. Pedro a pa-
trocinar”, o passeio arrancou do 
histórico Chalé Suísso, no Jar-
dim do Passeio Alegre, situado 
na Foz, “área onde o Douro ter-
mina a sua viagem”, como des-
creveu Joel Cleto logo de início. 
Como explicou o historiador, 
D. Miguel da Silva, “muitos 
anos cônsul em Roma”, onde 
contactou de perto com a cor-
rente renascentista e os Médici, 
era “um homem ilustrado, com 
algum poder”, e quando esteve 
na mesa a hipótese de vir a ser 
Papa os ciúmes de terras lusas 
falaram mais alto e foi chamado 
para Portugal, onde se tornou 
responsável pelo Mosteiro de 
Santo Tirso, a quem tinha sido 
doada – como padroado – por 
Afonso Henriques, a zona da 
Foz do Douro. O objetivo do 
clérigo era “transformar a Foz 
num importante porto”. Gra-
ças a ele aqui foram edifica-
das em 1527 “as mais antigas 
construções renascentistas em 
Portugal”, “pioneiras e caso 
único”, ainda no resto do país 
imperava o estilo manuelino: a 

capela-mor e o Farol de São Miguel-o-Anjo.  Mais 
tarde, após o “Funchal” ter sido atacado por navios 
piratas, a rainha Catarina de Áustria mandou er-
guer fortalezas nas grandes cidades portuárias por-
tuguesas, e assim foi construída a muralha a rodear 
a igreja e edifícios anexos, de que resultou aquele 
que é conhecido como “Forte de São João Baptista 
da Foz” ou “Castelo de São João da Foz”.

Cultura96
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Até 1836 a Foz do 
Douro era um povo-
ado de pescadores, 
marinheiros, mas a partir daqui começou a ser o 
local onde “a aristocracia vinha a banhos”, também 
devido à comunidade inglesa. Para favorecer a per-
noita, foram construídos hotéis, como o ‘Hotel da 
Boavista’, mansões e até um Casino. 
Depois de 1872 o acesso tornou-se “muito popular, 
com a chegada do ‘americano’”, carruagens sobre 
carris puxadas por animais, e a Foz tornou-se mais 
burguesa, tendo até sido projetado,  por iniciativa 

de uma comissão de veraneantes, o Jar-
dim do Passeio Alegre, facultando um 
local de convívio. As “requintadas” ins-
talações sanitárias ali presentes surpre-
enderam alguns dos participantes, que 
nunca tinham dado conta dos azulejos 
de Arte Nova e espaços “musealizados”, 
que compõe, nas palavras de Joel Cleto, 
“o mais belo quarto de banho público 
da cidade”.
Junto ao rio e com a sonoridade das 
dezenas de papagaios que há cerca de 
dois anos se instalaram nesta zona, o ar-
queólogo falou sobre a Barra do Douro 
e a perigosa língua de areia do Cabe-
delo e rochedos: “Esta Barra sempre foi 
um desafio para marinheiros de todo 
o mundo”, afirmou o historiador, lem-
brando que por essa razão eram os pilo-
tos do Douro que levavam as embarca-
ções “a bom porto”. 
O grupo subiu depois até à igreja pa-
roquial de São João Baptista da Foz do 
Douro, que veio substituir a que pas-
sou a estar situada no forte. Segundo 
Joel Cleto, na altura da sua construção 
o Mosteiro de Santo Tirso tinha poucos 
fundos e foi um hospitalar, Balio, que 
cedeu os terrenos para a sua construção. 
Durante mais de um século sem igreja, 
a comunidade recorria à capela de Santa 
Anastácia, que também mereceu a pa-
ragem do passeio. Deixando para trás 
a parte moderna, o passeio prosseguiu 
para a chamada “Foz Velha”, “núcleo de 
grande identidade”.  Na antiga Rua Cen-
tral, hoje Rua Padre Luís Cabral, o his-
toriador falou sobre os movimentos que 
ali se concentravam noutros tempos e 
também da escultora portuguesa Irene 
Vilar. Algumas ruas estreitas abaixo, foi 
então tempo de ficar a conhecer o pró-
prio Padre Luís Cabral, que entre outros 
feitos dirigiu o Colégio dos Jesuítas no 
Brasil e foi professor de Jorge Amado. 
Emília Leite, uma das participantes, não 
escondeu o entusiasmo com o passeio, e 
enquanto fotografava alguns detalhes, 
deixou-nos o seu testemunho: “Estou 

a passar num sítio que conheço e que desconheço. 
Muitas vezes passamos e não nos apercebemos da 
história do local”. Um domingo bem passado na sua 
opinião, não só pelo “tempo espetacular” mas tam-
bém pela capacidade que Joel Cleto tem de interagir 
“com as pessoas e espaços”, permitindo que tudo 
flua com naturalidade. n

“As mais antigas 
construções 
renascentistas 
em Portugal” 
estão na Foz do 
Douro.”
Joel Cleto
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“road 
moviEs” 
dão vida 
ao 6º ciclo 
dE cinEma 
da srnom

O cinema voltou à SRNOM 
com a realização do 6.º Ciclo 
de Cinema, que projetou no 
Salão Nobre do Centro de 
Cultura e Congressos sete 
filmes de cineastas ímpares. 
Numa evolução cronológica, 
começou a preto e branco 
com uma película de 1954 
e terminou com as cores 
bem fortes da Índia, com 
um filme de 2007 de Wes 
Anderson, realizador no seu 
apogeu, cujo último trabalho 
somou nove nomeações aos 
Óscares de 2015.

“Road Movies” foi o género 
cinematográfico eleito para 
o 6.º Ciclo de Cinema da 
Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SR-
NOM), uma iniciativa que 
entre outubro e novembro 
atraiu semanalmente de-
zenas de aficionados pela 
arte do grande ecrã. O ciclo 
inaugurou a 8 de outubro 
com o vencedor do Óscar 
de Melhor Filme Estran-
geiro de 1957, “La Strada”, 
de Federico Fellini. De 
acordo com o coordenador 
da iniciativa, António Vieira 
Lopes, este filme marca a 
passagem da vertente neor-
realista do cineasta italiano, 
retratando o período do 
pós-guerra, mas também o 
encontro com a sua mulher 
e atriz principal, Giulietta 
Masina, que interpreta Gel-
somina – uma jovem ven-
dida pela própria mãe a um 
artista de circo. 
“Pierrot le Fou”, em portu-
guês “Pedro, o Louco”, de 
Jean-Luc Godard, foi o se-
gundo filme projetado, a 15 
de outubro. Trata-se de uma 
obra da década de 60, época 
áurea do cineasta franco- 
-suíço, que Vieira Lopes 
descreveu como um “crí-
tico” com “uma imaginação 
impressionante” e uma téc-
nica excelente cujos traba-
lhos “se amam ou odeiam”. 
O coordenador do ciclo de 

cinema alertou para a ambiguidade de interpreta-
ções e promoveu um diálogo posterior à rodagem 
do filme, que termina de “forma esplendorosa” e 
que para uns é romântico, para outros de gangsters. 
Para a terceira sessão, realizada a 22 de outubro, 
o filme eleito foi “Profissão: Repórter”, de 1975, 
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de Michelangelo Antonioni, um “Godard anti-Go-
dard”, como referiu António Vieira Lopes. “Tudo 
o que era excessivo em Godard é contido com An-
tonioni, mas o objetivo deles é o mesmo: criticar a 
burguesia e o que consideram ser a sua decadên-
cia”, referiu, ressalvando todavia que cada um o fez 
“à sua maneira”, recorrendo este, ao contrário de 
Godard, “a longos planos” e exemplificando com 
o facto de ter “o travelling mais longo da história 
do cinema”, no final, com uma penúltima cena de 
dez minutos captada por um só movimento da câ-
mara. Nascido em Ferrara, Itália, em 1912 no seio 
da alta burguesia de Emília-Romanha, Michelan-
gelo licenciou-se em Economia, mas nos anos 40 
viajou para Roma, onde “conheceu Rossellini” e 

se começou a apaixonar pelo ci-
nema e a “realizar documentários 
neorrealistas”. Contudo, foi na dé-
cada de 60 que emergiu “o estilo 
Antonioni”, com uma trilogia de 
grande sucesso comercial que lhe 
garantiu um contrato com a MGM 
nos anos 70. É neste contexto que 
surge “The Passenger”, título in-
ternacional em inglês, o terceiro 
filme da trilogia anglo-saxónica 
complementada por “Blow-Up” e 
“Zabriskie Point”. “Profissão: Re-
pórter”, nas palavras do organi-
zador, é “talvez o filme mais bem 
conseguido” de Antonioni, mas 
foi um total falhanço comercial, 
embora muito bem recebido pela 
crítica. Jack Nicholson e Maria 
Schneider são alguns dos prota-
gonistas desta história que retrata 
“alguém que está tão farto de si 
que decide tomar a identidade de 
outro” e que conquistou o Prémio 
Bodil de Melhor Filme Europeu. 
A cor e “maneira como filma o 
deserto” foram elogiadas a An-
tonioni, mas também a Wim 
Wenders, o realizador de “Paris, 
Texas”, a quarta película proje-
tada, a 29 de outubro, neste ciclo 
de cinema. Tão comprida quanto 
“especial” e “bela”, assim é, de 
acordo com António Vieira Lopes, 
esta produção cinematográfica de 
1984 que se passa na “desoladora” 
paisagem do Texas, tendo Paris 
apenas como vaga recordação. A 
história anda “sempre à volta das 
relações” e narra a “redenção de 
um homem”, como lembrou o di-
rigente da SRNOM. Wim Wnders 
começou por estudar Medicina, 
depois passou para a Filosofia e 
mais tarde abandonou os estudos 
tornando-se autodidata e pas-
sando a assistir a muitos filmes, 

cinco por dia nessa altura, tornando o cinema a 
sua obsessão e produzindo inicialmente documen-
tários sobre temas como Pina Bausch e o Buena 
Vista Social Club. No final da sessão, José Ferreira, 
“ já habitual” nos eventos culturais promovidos 
neste espaço, confessou- se impressionado pela 
positiva. “Não conhecia nenhum dos filmes pro-
jetados”, “acho excelente esta iniciativa”, contou à 
Nortemédico. 
“The Straight Story”, “Uma História Simples”, foi o 
quinto filme deste ciclo, uma obra de 1999, de David 
Lynch, que António Vieira Lopes descreveu como 
“um dos maiores realizadores vivos” cuja preocu-
pação é a América mas que “pensa e filma de forma 
europeia”. O coordenador falou sumariamente do 



seu percurso, que também abarca 
a escrita, pintura, decoração e 
música, e deu conta de que a sua 
vida foi feita em movimento, pas-
sando por muitas “pequenas al-
deias” e mudando frequentemente 
de sítio: “Conhece perfeitamente 
as pequenas aldeias e é disso que 
gosta de falar, disso e das pes-
soas”, afirmou. De acordo com 
Vieira Lopes, o cineasta norte- 
-americano é “um homem que se 
preocupa com as perturbações e 
mistérios”, o que torna o seu ci-
nema “bastante complexo, que 
muitas pessoas não conseguem 
perceber” e muitas vezes nem o 
próprio, como admitiu em várias 
entrevistas: “Parece que gosta de 
sonhar acordado e depois trans-
creve para ali os sonhos e faz uma 
análise connosco”, concretizou. 
Depois de destacar a “cor, diálogo, 
música, máquinas, cemitérios” 
presentes na película da noite, 
lembrou também que a popular 
série de televisão ‘Twin Peaks’ é 
uma criação sua com Mark Frost, 
e que teve tamanho sucesso que 
voltará aos ecrãs em 2017. 
O penúltimo filme visualizado foi 
“O Brother, Where Art Thou?”, 
em português “Irmão, Onde Es-
tás?” de Joel e Ethan Cohen. Se-
gundo António Vieira Lopes, é 
“um filme que nos deixa bem- 
-dispostos” ao retratar a história 
de “três desajeitados que só fazem 
asneiras” que nós “acompanha-
mos numa viagem pelo Missis-
sípi em 1930”. Destacou também 
a “última cena memorável”, em 
que um “milagre” salva alguns 
personagens do desastre total. O 
impulsionador da iniciativa des-
creveu os cineastas como “dois 
irmãos que se divertem, dirigem, 
produzem e arranjam acessórios” 
e que, desde 1984, quase todos 
os anos lançam um filme sempre 
num “nível muito acima da mé-
dia”, sem nunca terem feito um 
filme mau, pese embora a crítica 
não goste deles, considerando 
que fazem filmes comerciais. “Só 

filmam a América” e focam-se nos “desajeitados”, 
“nunca funciona nada”, seja por culpa do polícia, 
ladrão ou bombeiro, e há sempre “crimes muito vio-
lentos”, mas a “violência emerge sempre de repente”, 
é inesperada, acrescentou. 
“The Darjeeling Limited”, um filme de 2007 
de Wes Anderson levou as dezenas de pessoas 

presentes numa “via-
gem à Índia” guiada 
por Owen Wilson, 
Adrien Brody e Jason 
Schwartzman, atores 
já familiares nos seus 
filmes, que interpretam 
o papel de três irmãos. 
Esta é a “Índia que Wes 
Anderson gostaria que 
existisse”, “o cinema 
também é para nos fa-
zer sonhar, fantasiar”, 
afirmou Vieira Lopes, 
aludindo também à 
emancipação que re-
presenta o “largar as 
malas” e fazendo men-
ção à banda sonora, 
onde se incluem músi-
cas dos Rolling Stones 
e de Bollywood, sendo 
que o realizador ho-
menageia o cineasta do 
neorrealismo indiano 
Satyajit Ray. Como deu 
conta o dirigente, Wes 

Anderson, filho de pais divorciados, nasceu no Te-
xas na classe alta e o seu trabalho gira em torno de 
“famílias disfuncionais”. Cedo começou a gostar 
de cinema e foi projetista: “Viu todos os grandes 
clássicos, centenas de filmes, e aprendeu vendo”, 
explicou. “Filma de forma muito particular” e pro-
porciona um “cinema muito agradável”, com “ima-
gens freneticamente rápidas” e “cortes sucessivos”, 
acrescentou. Definiu ainda os seus trabalhos como 
“comédias com drama”, com crime, mas quase 
irónico, e considerou que “não consegue fazer um 
filme mau” e que os mesmos “envelhecem bastante 
bem”. Após a projeção de “The Darjeeling Limited”, 
e do habitual Porto de Honra ao intervalo, foram 
trocadas impressões sobre a obra e as reações foram 
muito positivas, levando até ao diálogo sobre uma 
futura viagem à Índia. “Fluidez em estado de graça, 
sempre com música e cor”, considerou o dirigente 
da SRNOM, que não escondeu ter a pretensão de ir 
à Índia. Também Fernando Reis Lima considerou o 
filme “muito engraçado” e falou sobre as suas vivên-
cias nas grandes cidades de lá. Ana Cordeiro achou 
o filme “muito interessante” e descreveu este ciclo 
como uma boa forma de conhecer novos filmes, 
assim como Aurora, que confessou esperar “que 
se continuem a fazer” iniciativas deste tipo na SR-
NOM, tendo destacado como preferido “Profissão: 
Repórter”. Chegou assim ao fim, a 19 de novembro, 
mais um ciclo de cinema, mas com a promessa de 
um 7.º e de mais iniciativas cinéfilas “ao longo do 
próximo ano”: “Vamos aos primeiros dos primeiros, 
talvez uma vez por mês venhamos a ver os históri-
cos, os mestres”, finalizou António Vieira Lopes. n
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la strada (1954)

pierrot le fou (1965)

profissão: repórter (1975)

paris, texas (1984)

o brother, where art thou? (2000)

the darjeeling limited (2007)

the straight story (1999)

Não conhecia 
nenhum dos 

filmes projetados”, 
“acho excelente esta 
iniciativa”
josé ferreira
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A competição voltou aos courts de ténis da 
Casa do Médico no mês de outubro com 
a disputa pelo primeiro lugar da segunda 

etapa do 2.º Ciclo de Ténis da SRNOM: a “Corrida 
dos Campeões – Masters”, em que, ao contrário da 
“Taça da Ordem”, realizada em maio, os encontros 
foram disputados na forma de desafio pessoal.
Estava previsto que as partidas decorressem no 
fim de semana de 17 e 18 de outubro, mas a chuva 
apenas deu tréguas no sábado e o segundo dia de 
torneio veio apenas a realizar-se no dia 31. Após 
uma final disputada à melhor de três “sets”, foi 
David Costa, em estreia nas provas da SRNOM, 
quem levou a melhor, deixando o segundo lugar 
da classificação para João Vaz Milheiro, seguido de 
Luís Vouga. “Fiquei muito contente por ter ganho 
um torneio que excelentes jogadores já venceram”, 
confessou à Nortemédico. “Para mim o ténis é um 
hobby, jogo desde os dez anos, com várias paragens 
pelo meio”, acrescentou.  
Também João Vaz Milheiro descreveu a conquista 
do segundo lugar como “uma sensação excelente”, 
mas reconheceu que “a final não foi muito renhida”. 
“O meu adversário tem idade para ser meu filho 
e tem muita qualidade”, referiu, lembrando toda-

via que na meia-final 
conseguiu vencer um 
jovem de 35 anos, tendo 
o próprio 58. João Vaz 
Milheiro contou-nos 
que costuma “assistir 
a filmes e exposições”, 
mas que nunca teve 
professor de ténis, des-
crevendo-se como “um 
autodidata”. 
A paixão pelo ténis é o 
que une os participan-
tes que aqui rumam, 
David Costa considerou 
“estas iniciativas boas 
para matar o ‘bichinho’ 
de quem vai jogando, 
para além de promover 
o convívio”, “sempre 
importante”. Fez ainda 
questão de “deixar uma 
palavra à organização, 
que foi impecável”, e 
elogiar os courts da 
SRNOM, detentores 
de “uma envolvência 
muito agradável e exce-
lentes condições para a 
prática do ténis”.  Para 

finalizar o vencedor do Masters da Ordem 
deixou um apelo aos colegas para que se 
inscrevam nas provas de 2016 de forma a 
torná-las “cada vez mais competitivas”. n

Masters  
da Ordem
ténis de volta 
à SRNOM

David Novais Costa foi o 
vencedor da “Corrida dos 
Campeões – Masters”, a 
segunda fase do Ciclo de Ténis 
promovido pela Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
em 2015, que se disputou dias 17 
e 31 de outubro nos campos de 
ténis da Casa do Médico.

“Gostava de apelar 
aos meus colegas a 
participarem nas provas 
do próximo ano, para 
que sejam cada vez mais 
competitivas” 
David Novais
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“São peças que já têm alguns anos, que normal-
mente não são apresentadas nas minhas exposi-
ções, mas que têm esta linguagem mais arrojada”, 
descreveu o escultor, que há pouco tempo fez uma 
retrospectiva de carreira com 150 obras na Figueira 
da Foz e que vai consolidando – “paulatinamente”, 
nas suas próprias palavras – uma marca própria na 
escultura nacional. “O percurso das Artes tem de 
ser feito com tranquilidade e com tempo. Sabemos 
que o país não permite muito mais, mas não vejo 
isso como um factor de crítica ou desmotivação. 
Pelo contrário, dá-me força para continuar a tra-
balhar e ir todos os dias para o atelier”, comenta 

Rogério Abreu. 
O escultor considera 
que o trabalho artístico 
“é difícil em qualquer 
parte do mundo”, pelo 
seu lado “específico” 
e “elitista”. “Não é de 
agora, sempre foi as-
sim”, confessa Rogério 
Abreu, não deixando 
de reforçar a impor-
tância da “persistên-
cia” e “de ter alguma 
sorte também”. “A Arte, 
como tudo na vida, 
vive de modas e estar 
na moda pode ser coisa 
muito vantajosa, por 
um lado; mas, por ou-
tro, pode ser perigoso 
porque não resiste à 
mudança e ao tempo. 
Não existe nada neste 
mundo que cresça 
rápido e, ao mesmo 
tempo, seja persis-
tente”, acrescenta. 
Na abertura desta nova 
exposição na SRNOM, 
a 30 de Outubro, Ro-
gério Abreu mereceu a 
visita de uma colecio-
nadora americana que 
se mostrou particu-
larmente interessada 
na obra do escultor 
torriense. A situação 
foi pretexto para uma 
conversa sobre a uni-
versidade da Escultura, 
tendo o autor confes-
sado ser muito bem 
acolhido no estran-

geiro e ter já obras espalhadas um pouco por todo o 
mundo. “É muito agradável sentir que pessoas que 
já viram muita coisa, que são eruditas e conhece-
doras, apreciam o meu trabalho. É muito encora-
jador”. n

Três anos depois, e desta vez a título indivi-
dual, a escultura de Rogério Abreu regres-
sou à SRNOM numa mostra de três dezenas 

de trabalhos que o próprio classificou de arroja-
dos, mas onde se identificam claramente as mar-
cas distintas da obra do autor de Torres Vedras: a 
manipulação de materiais nobres como o basalto 
e mármore, a reutilização de madeiras e metais e a 
predominância da figura humana como represen-
tante estético. 

Universal e 
arrojada: a 
linguagem 
de Rogério 
Abreu

eXPoSição de eScultuRa 

O escultor Rogério Abreu regressou à 
Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos para uma exposição individual 
que decorreu entre 30 de Outubro e 20 de 
Novembro. Com perfil mais arrojado que 
o habitual, os trabalhos apresentados 
mostram a evolução e a consistência de um 
autor que vai conquistando o seu espaço na 
arte plástica nacional. 
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“VIVER EM 
CONSCIêNCIA 
É VIVER EM 
MINDFUlNESS”

Apresentação do 
livro “Mindfulness 
na Saúde Mental”  

o amigo e colega dos autores explicou que se trata 
de “um tipo específico de meditação” que neste 
livro, lançado numa “altura crucial”, “em que as 
coisas estão a mudar”, é abordado de forma “clara” 

e “elegante”. Graças à in-
clusão de um plano prá-
tico estruturado, Nuno 
Silva frisou que “mais 
importante que lê-lo é 
testá-lo”.
Para esclarecer melhor 
o que é retratado, Bruno 
Teixeira, autor também 
de “Lua Cheia em Para-
-Lá-do-Mundo”, colo-
cou um vídeo onde se vê 
a reação de uma criança 
ao experienciar pela pri-
meira vez o fenómeno 
da chuva. “Isto é Min-
dfulness”, afirmou, “é 
como se cada experiên-
cia fosse um novo ama-
nhecer, é prestar aten-
ção a cada momento que 
acontece na nossa vida 
como se fosse vivido 
pela primeira vez”, con-
cretizou. De acordo com 
o psiquiatra, esta pos-
tura perante o mundo 
tem como propósito 
“eliminar o sofrimento 
desnecessário” e tem 

benefícios reconhecidos como a redução do stress 
crónico nocivo, diminuição de eventos cardiovas-
culares, sintomas depressivos e ansiosos e até a pro-
moção da criatividade e memória.
O coautor, João Perestrelo, mostrou-se bastante fe-
liz com “uma sala tão cheia” e colocou de outra 
forma a problemática: “Quantos neste momento 
estão conscientes da vossa postura na cadeira, da 
vossa respiração, batimentos cardíacos e de que 
realmente estão aqui e agora?”, questionou. “Tal-
vez para muitos a resposta seja óbvia, talvez não”, 
continuou, sublinhando de seguida o quão fácil é 
“passar a maior parte da vida em piloto automático 
e não prestar atenção a estas coisas tão simples”. 
Segundo o psiquiatra, que assina também o livro 
“A Viagem”, se levarmos um pouco destes exercícios 
para a nossa rotina diária iremos aperceber-nos de 
grandes mudanças pois passamos a fazer as coisas 
de forma mais consciente e “é na consciência que  
adquirimos a nossa verdadeira identidade”. “Sintam 
a vossa presença plena”, “só o aqui e agora interes-
sam, nada mais importa”, concluiu. A apresentação 
culminou com a leitura de um poema incluído no 
livro, sendo que na obra os capítulos técnicos se 
encontram intercalados com contos zen e pequenos 
poemas relacionados, tendo havido ainda tempo 
para as dezenas de pessoas presentes verem os seus 
exemplares autografados pelos autores. n

Obra dos médicos 
psiquiatras bruno 
Teixeira e João 
Perestrelo foi 
apresentada na 
SRNOM a 9 de 
outubro por Nuno 
Rodrigues Silva. 
Numa sessão em 
que foi assegurado 
que é a viver 
conscientemente 
que adquirimos a 
nossa identidade, 
as muitas dezenas 
de presentes foram 
aconselhados a 
seguir o plano 
prático incluído no 
livro e a constatar 
os benefícios da 
atenção plena.

Cerca de cem pessoas rumaram à SRNOM 
no serão de 9 de outubro para o lança-
mento do livro “Mindfulness na Saúde 

Mental”, a primeira obra sobre esta temática escrita 
em Portugal. Com a Sala Braga cheia, Nuno Silva, 
que assina o prefácio, apresentou o livro dos dois 
colegas psiquiatras que condensa as visões ociden-
tais e orientais à luz da melhor evidência científica. 
Um livro “fantástico”, “escrito a duas mãos, dois 
corações”, foi como Helena Mineiro, das Edições 
Mahatma, que edita a obra, a descreveu, abrindo 
espaço para que Nuno Silva aprofundasse o conte-
údo da mesma.  “Falar sobre Mindfulness é sempre 
muito arriscado”, advertiu logo de início, mas sem 
incertezas, explicou de seguida, que é uma “prá-
tica com uma determinada intenção, uma atitude 
muito própria e uma atenção focada no presente”. 
Após contextualizar o surgimento do conceito, no 
final dos anos 70 nos Estados Unidos da América, 
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“Propõe-nos representações esquemáticas, dinâ-
micas, movimentos inclusos e exclusos de pensa-
mento sobre caminhos de estudo do narcisismo na 
construção da psico-sexualidade”, afirmou no lan-
çamento do livro, no serão de dia 29 de outubro na 
Sala Braga da SRNOM, acrescentando que “do sau-
dável ao patológico, passa pelas características que 
o definem, de orientação sexual, estrutura psico- 
-social, identificação, identidade inter-relacional, 
etc.”, levando-nos a pensar “sobre o sentido da sexu-
alidade humana, origens, relações e personalidade”. 
Também Fernando Almeida foi convidado a comen-
tar o último volume desta “coleção imensa”, fruto de 
um “trabalho notável”, como referiu, abordando 
alguns tópicos desenvolvidos pela especialista, a 
quem elogiou a determinação, como o narcisismo 
primário e secundário. Patrícia Ribeiro “recorre 

sempre a inúmeros auto-
res”, sublinhou o professor 
de psiquiatria, enumerando 
figuras emblemáticas como 
Kant, Kaplan e Freud, que 
defendia que a psicanálise se 
ocupa “do narcisismo como 
complemento libidinoso do 
egoísmo”. 
Numa intervenção baseada 
em casos reais, que veio 
complementar as anteriores, 
Fátima Magalhães, médica 
psiquiatra, salientou a im-
portância que esta “partilha 
de conhecimento” pode ter 
na resolução de quadros 
clínicos mais complica-
dos relacionados com este 
assunto, que vai do polo 
da personalidade ao da 
sexualidade. 
Em jeito de conclusão, tam-
bém José Ferronha realçou 
a riqueza das leituras e bi-
bliografia, o “esquema no-
tável” incluído na obra, re-
ferindo igualmente Cláudia 
Milheiro, que afirmou que 
nos sugere de forma absolu-
tamente original “uma bús-
sola de orientação no tempo 
e no espaço para compre-
ensão e entendimento de 
todo este estudo teórico de 
revisão do tema”, e desen-
volveu e relacionou concei-

tos como o determinismo psíquico, livre-arbítrio e 
androginia. 
Orgulhosa, como a própria afirmou, a autora foi 
quem teve as palavras finais, agradecendo os “afe-
tos” dos interlocutores convidados e a gentileza que 
tiveram em ler, interpretar e dar a conhecer um 
pouco deste livro que aborda a relação da sexuali-
dade e do narcisismo. n

O quarto volume da obra
“Perturbações da Personalidade
Narcísica e Sexualidade”, da
autoria da médica psiquiatra
Patrícia Ribeiro, foi apresentado
na Sala braga da SRNOM a 29 de
outubro.
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“Perturbações  
da Personalidade 
Narcísica e 
Sexualidade”

Uma obra excelente do ponto de vista téc-
nico, reflexivo e científico”, “original na 

sua forma de meta-análise” e que “em muito contri-
bui para o saber” deste “tema tão profundo quanto 
difícil”, foi como Cláudia Milheiro, psicóloga clínica 
e psicanalista, descreveu o quarto volume da co-
leção “Perturbações da Personalidade Narcísica e 
Sexualidade”, assinada por Patrícia Ribeiro.

quaRto voluMe da 
coleção Foi aPReSentado 
na SRnoM



Na longínqua freguesia de Escalhão – terra 
onde nasceu – o médico César Gomes en-
controu um habitat propício para relatar 

três histórias, que em comum têm as vivências do 
êxodo, do contrabando e da luta contra a carestia 
de vida. Raia Molhada, editada pela Colibri, apre-
senta-se como “uma deliciosa prosa, do princípio 
ao fim”, na opinião de Miguel Mascarenhas Saraiva, 
colega do autor e convidado para a apresentação 

que teve lugar no dia 31 de Outubro, na sala Braga 
da SRNOM. 
O livro, de acordo com Mascarenhas Saraiva, trans-
porta-nos com mestria para “um ambiente de al-
deia”, de “tempos difíceis” que desafiavam as pes-
soas a enfrentar as dificuldades “com grande força 
de vontade”. “Uma das principais características, 
na minha opinião, é a de conseguir devolver-nos ao 
Estado Novo e fazer-nos recordar toda a luta e todo 
o altruísmo que marcava profundamente a convi-
vência entre as pessoas”, acrescentou o convidado, 
que felicitou o autor pela qualidade do texto e por 
ter conseguido construir “um documento de inegá-
vel valor histórico”. 
Segundo interlocutor desta apresentação, António 
Saraiva falou um pouco menos da obra e um pouco 
mais do autor. “Estou aqui como amigo e não como 
crítico literário”, justificou-se, assinalando qualida-
des de César Gomes como “a imensa capacidade de 
trabalho” e “grande disponibilidade” que sempre 

apresentou. Saraiva elo-
giou o autor pela escolha 
da sua terra natal como 
pano de fundo para as 
histórias de Raia Molhada 
e recordou um aspecto 
curioso que é transmitido 
no livro: “Naquela época 
diz-nos que havia 160 
crianças em Escalhão; 
hoje não tenho a certeza 
que haja 160 pessoas em 
toda a aldeia”. De qual-
quer forma, para António 
Saraiva fez sentido este 
regresso às origens do 
colega, “após uma longa 
e dedicada vida profissio-
nal”, chegando mesmo a 
compará-lo com o clás-
sico “regresso a Ítaca” 
protagonizado por Ulis-
ses na Odisseia. 
Outro detalhe curioso 
nesta edição é o facto de 
ser a estreia em livro de 
César Gomes… aos 84 
anos de idade. O autor 
reconhece que se trata 
de um facto inusual, mas 
justifica: “A grande inten-
ção desta obra é deixar 
um testemunho à minha 

neta de tudo o que vivi. Não aspiro, de forma al-
guma, ao estrelato de Namora ou Torga, apenas 
tenho com eles a coincidência de ser do interior 
profundo e de ter feito vida de lavrador”. Mas César 
Gomes deixou ainda a certeza de que “não vai ficar 
por aqui”, pretendendo divulgar em livro as me-
mórias do seu percurso de trabalho no Hospital de 
Todos os Santos, em Lisboa, e também do período 
que viveu em África. n

Raia Molhada é a primeira obra 
publicada por César Gomes, ve-
terano médico gastroenterolo-
gista, que retrata as suas vivên-
cias de infância na aldeia de 
Escalhão, Figueira de Castelo Ro-
drigo. O autor, de 84 anos, quis deixar um tes-
temunho à neta de tempos marcados pelas 
más condições de vida, pelo contrabando e 
pela emigração. 

testemunho 
de um país que 
foi real 

“Além de um 
belíssimo 
romance é um 
documento 
histórico 
inegável”
Miguel Mascarenhas 
Saraiva

te
xt

o 
N

el
so

n 
So

ar
es

 › F
ot

og
ra

fia
 D

ig
ire

po
rt

aPReSentação do livRo 
“Raia MolHada”

105



Mais de sessenta pessoas atenderam ao lan-
çamento na SRNOM, dia 14 de novem-
bro, da obra “Para ti mãe”, “uma preciosa 

coletânea de poemas, escritos e intensamente vivi-
dos” pela então “pequenina Sofia” Homem de Melo 
Marques e “lindamente decorados com desenhos 
das irmãs, Sara e Inês”, realizados entre os seus 5 e 
9 anos de idade. Assim descreveu Abílio da Fonseca 
o livro das três filhas da médica Helena Homem 
de Melo que, tal como a mãe, seguiram a Medicina 

como carreira. Como sublinhou o professor jubi-
lado, esta obra retrata uma infância feliz que vincou 
a personalidade da autora, a quem elogiou a “pro-
fissional competência acompanhada de invulgar 
suavidade no relacionamento pessoal”. 
Na sua intervenção, Sofia atribuiu todo o mérito 
à mãe, não só por ter cultivado um “contacto pró-
ximo com a cultura, arte e poesia”, como tinha 

afirmado logo de início o artista José 
Queiroga, mas também por ter guar-
dado “todos os rascunhos com muita 
ternura”. Queiroga, que abriu a sessão, 
apoiou-se em Heidegger para conside-
rar a “poesia a mais inocente das ocu-
pações” e salientou a índole e compro-
metimento social presentes em muitos 
dos poemas, como a ecologia, assim 
como a densidade onírica. Acrescen-
tou ainda que, por estarem estrutura-
dos cronologicamente, os versos que 
escreveu entre os 7 e 12 anos refletem 
uma evolução. Ildina Lídia, professora 
que ensinou Sofia a ler e a escrever, foi 
também convidada a tecer algumas pa-
lavras, assegurando que foi “uma aluna 
excecional em todos os aspetos”, “líder 
do seu grupo”, “daquelas que jamais se 
esquece” e “que há uma em cem”, afir-
mando ter-se limitado “a limar algu-
mas arestas”. A autora realçou, todavia, 
o “estímulo inacreditável” que os de-
safios lançados pela docente na altura 
constituíram. A médica que assina os 
poemas de “Para ti mãe” afirmou sen-
tir-se “como público” uma vez que já 
não se recorda de escrever tais versos, 
mas não escondeu que lhe trazem “óti-
mas memórias”. Memórias partilhas 
por uma das irmãs e coautora, Sara, 
que aproveitou ainda a ocasião para 
deixar um agradecimento muito espe-
cial aos pais e avós, também presentes. 
O cariz solidário da obra foi também 

focado, uma vez que 10% das vendas servirão para 
apoiar uma instituição de solidariedade, patroci-
nando a compra de fraldas para idosos carenciados 
da cidade do Porto. 
Para finalizar, foram recitados alguns poemas pela 
autora, amigos, colegas, família e até por algumas 
crianças destemidas, e o Salão Nobre deu eco às pa-
lavras escritas há muitos anos, com toda a liberdade 
imagética, onde Sofia pondera como seria se fosse 
folhinha, flor, castanha ou sol, por exemplo. n

O reflexo de uma 
infância feliz

Foi apresentado dia 14 de 
novembro na SRNOM um livro 
composto por poemas escritos por 
Sofia Homem de Melo Marques 
entre os 7 e os 12 anos de idade 
e ilustrado com desenhos das 
suas irmãs, elaborados também 
durante a infância, que abraça 
uma vertente solidária, estando 
10% do valor das vendas destinado 
a apoiar idosos carenciados da 
cidade do Porto.

texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

“Para  
 ti mãe” 

“Este livro traz-me muito boas memórias, 
de uma infância muito colorida, 
imaginativa e feliz e em que escrever me 
dava um enorme gozo, dava-me margem 
para me transformar noutra coisa”
Sofia Homem de Melo Marques
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palavras de Francisco Topa, “a faceta menos pre-
visível de Pessoa, a morte e a despedida, temas que 
justificam a divisão da novela em duas partes”. O 
académico lembrou que o autor luso-brasileiro é 
doutor em pneumologia e que a sua formação mé-
dica contribuiu pela positiva para uma “aborda-
gem da saúde e causa da fatalidade”, alegadamente 
hepática. Chibante “dá-nos a ver aquilo que não 
costumamos ter presente: que apesar da sua genia-
lidade, Pessoa morreu sozinho num hospital sem o 
conforto de qualquer amigo. Por outro lado, o tema 
da morte abre outra porta para a consideração indi-

vidual dos principais 
heterónimos e para 
a ficcionalização da 
despedida entre o po-
eta e Ofélia Queiroz”, 
referiu.
Francisco Topa desta-
cou também que o au-
tor é “exímio conhece-
dor da obra e vida” do 
poeta e que “sabe colo-
car-se no lugar de Pes-
soa e companhia he-
teronímica”: Ricardo 
Reis, Álvaro de Cam-
pos, Alberto Caeiro 
e o semi-heterónimo 
Bernardo Soares. “As-
sumindo as máscaras 
de Pessoa, Chibante 
consegue transformar-
-se nele, dando-nos 
acesso a mais alguns 
textos da famosa arca”, 
acrescentou, passando 
a citar alguns poemas 
“que podiam muito 
bem ser dele”.
Finalmente, foi a vez 
do autor, natural do 
Porto, mas também 
com nacionalidade 
brasileira, profer ir 
algumas palavras, 
começando por se di-
zer “derrotado pela 

emoção”. De acordo com o mesmo, este livro não 
só é “escrito com a mão mas com saudade, com 
uma perceção do estilo português de ser”, porque 
“na hora de chorar, o português chora melhor que 
ninguém”, concretizou. António Chibante recorreu 
às palavras de Cleonice Berardinelli, que assina o 
prefácio, para afirmar que o que mais impressiona 
e prende em Fernando Pessoa é a sua “uni-plura-
lidade”. Após um curto resumo da vida do poeta, 
que “enchia os bolsos de sofrimento”, o autor, que 
já havia escrito “Um Jantar com Fernando Pessoa”, 
defendeu que o ícone da literatura portuguesa do 
século XX “nunca morreu”, uma vez que neste livro 
viaja com ele, e “só os imortais podem voltar”. n

A Sala Braga da SR-
NOM acolheu o 
lançamento da 

nova obra de António 
Chibante, “A Despedida 
de Fernando Pessoa”, 
no último dia do mês de 
novembro, data em que 
se assinalaram 80 anos 
desde a morte do poeta.
Sofia Pinto, represen-

tante da Chiado Editora, começou por felicitar o au-
tor, que “vai levar longe a nossa língua portuguesa”, 
e considerou que as cerca de trinta pessoas presen-
tes ali rumaram “não para se despedir, mas acolher” 
Fernando Pessoa. Também António Ramalho de 
Almeida tomou a palavra e afirmou que este é um 
livro que aconselho “toda a gente a ler”, passando a 
introduzir Francisco Topa, professor na Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto e investigador 
de literatura luso-brasileira, que apresentou a obra.
“A Despedida de Fernando Pessoa” aborda, nas 

uma outra 
visão do 
Enigma dE 
fErnando 
pEssoa

Numa emblemática data pessoana, 
António Chibante apresentou “A 
Despedida de Fernando Pessoa” 
na SRNOM, numa sessão onde 
intervieram António Ramalho de 
Almeida e Francisco Topa. 
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O livro “O Imaginário 
que trago por dentro” 
é da autoria de 
Francisco Manuel 
Lucas, mas foram o 
Grupo Medivocce, La 
Çaramontaina, Dinis 
Meirinhos e Aurelino 
Costa que deram vida 
ao Salão Nobre da 
SRNOM na noite de 18 
de dezembro, aquando 
da apresentação da 
obra, encarnando o 
“ser mirandês” comum 
aos intérpretes e ao 
autor.

Cultura108

O  Salão Nobre da SRNOM acolheu a 18 de 
dezembro a apresentação da obra “O Ima-
ginário que trago por dentro”, de Fran-

cisco Manuel Lucas, num serão em que se celebrou 
a cultura de Miranda do Douro com muita música e 
poesia à mistura. Esta apresentação menos conven-
cional deveu-se ao autor considerar que, apesar da 
“insignificância do livro”, tudo é um bom pretexto 
para assistir a um espetáculo como este. 

José António Martins Soares, dirigente da 
SRNOM, foi quem abriu a sessão, elogiando 
a escrita e imaginação do autor. “Francisco 
Lucas é um mirandês”, introduziu Sérgio João, 
membro do La Çaramontaina, dando conta de 
que aquele nutre grande amor “pela cultura, 
música e pela sua profissão” e que o programa 
da noite foi idealizado pelo mesmo, lendo de 
seguida o poema “Fragmentos de Alma”. 
O Grupo Medivocce foi o primeiro a subir 
ao palco, evocando a época natalícia com a 
interpretação de temas como “Let it Snow” à 
capela, “Jesus Child” de John Rutter e medleys 
de Natal com músicas como “Have Yourself a 
Merry Little Christmas” e as mais tradicionais 
“We Wish You a Merry Christmas” e “Jingle 
Bells”. O talentoso e premiado jovem músico 
Dinis Meirinhos, intérprete de guitarra clás-
sica e também natural de Miranda do Douro, 
foi responsável por dar corpo ao segundo 
momento cultural da noite, acompanhando 
depois Aurelino Costa, escritor e ator que se 
define como “dizedor de poesia”, na decla-
mação de poemas de diversas autorias, desde 
Francisco Lucas a António Nobre e José Régio. 
O último momento musical da noite coube 
ao La Çaramontaina, grupo com influências 
do cancioneiro tradicional mirandês que pre-
tende divulgar a música, tradição e cultura da 
região. Por fim, tiveram a palavra Francisco 
Lucas e Júlio Machado Vaz, presidente da Di-
reção da Associação Acolher e Cuidar para a 
Cidadania, para a qual reverteram os proven-
tos. No discurso de encerramento, Júlio Ma-
chado Vaz leu uma seleção de poemas de “O 
Imaginário que trago por dentro” e defendeu 

que “para verdadeiramente sermos profissionais 
de saúde temos de olhar o mundo em volta”. Real-
çou ainda a importância de termos uma “vontade 
firme” de nos enriquecermos enquanto pessoas, e 
subsequentemente a atividade clínica, sem nunca 
esquecer que está em causa um “encontro de dois 
sujeitos e não de um sujeito e de um objeto portador 
de sintomas”. n

“Para verdadeiraMente     
 serMos  Profissionais de 
saúde teMos de olHar o 
Mundo eM volta” 
júlio machado vaz

«o imaginário  
quE trago por dEntro»
Cultura mirandesa em destaque na 
apresentação do livro de Francisco 
Manuel Lucas

texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport



A maestrina, Luísa Vilarinho, explicou que neste 
concerto tentaram “abordar um programa menos 
tradicional, feito de contrastes e incursões em so-
noridades  e atmosferas inesperadas, transcorrendo 
vários séculos e estilos”. “A primeira voga em am-
biências de paz e serenidade, laivos de júbilo em 
dialetos imaginários, cantares de povos das sava-
nas de África, com os seus ritmos trepidantes, na 

alegria das crianças em 
preparativos para a noite 
de Natal, na exaltação e 
louvor à vida, à natureza 
e ao amor”, referiu. O con-
certo arrancou com a em-
blemática “The Lord bless 
you and keep you” de John 
Rutter e foram interpreta-
dos, entre outros temas, 
“Sanctus” de Karl Jenkins, 
a canção sul-afr icana 
“Siyahamba” e um cân-
tico tradicional galês com 
arranjo de Rui Soares da 
Costa.
A segunda parte foi dedi-
cada a um Menino Jesus 
de cor, viajando “por pla-
nícies alentejanas, flores-
tas tropicais da América 
do Sul e Timor Leste, pe-
las noites do continente 
americano sob espessos 
mantos de neve, os bri-
lhos resplandecentes das 
estrelas do céu límpido de 
Belém”, esclareceu a orien-
tadora do coro, destacando 
“Duerme negrito”, onde se 
evocam “os tempos cruéis 
da escravatura no Novo 
Mundo”. Para Manuel 
Silva, a estrear-se no Con-
certo de Natal promovido 
pela SRNOM e amigo de 
Luísa Vilarinho, “não há 
adjetivo que a qualifique”, 
de tão bom que é o seu 
trabalho. Já José Simões, 
também pela primeira vez 
aqui presente por ocasião 
de uma formação, des-

tacou o “programa aliciante” escolhido para este 
concerto. A noite culminou com “Menino Jesus da 
minha cor”, uma canção que “narra o encontro de 
duas crianças, uma de raça negra, outra branca, ro-
sada. Da mesma cor”, salientou a maestrina.
Esta celebração musical ficou também marcada pelo 
reencontro dos Medici Ensemble, cujos elementos 
são todos médicos e diplomados pelo Conservatório 
de Música do Porto, e ainda pela colaboração de Ro-
drigo Allen Pinho na percussão e de Isabel Araújo 
como soprano solista. n
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coro da 
srnom Em 
EstrEia no 
concErto dE 
natal

No serão frio de 17 de dezembro, centenas 
de pessoas preencheram o Salão Nobre do 
Centro de Cultura e Congressos, evocando, 
em conjunto com a sonoridade do Coro da 
SRNOM, o calor humano próprio do espírito 
natalício. 

A Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos assinalou a quadra natalícia com 
um Concerto de Natal dia 17 de dezembro, 

no Salão Nobre, protagonizado pelo Coro da SR-
NOM, criado no verão de 2014.
Lúcia Mota, espetadora já habitual deste concerto, 
admitiu “adorar” ouvir o Coro da SRNOM, um 
grupo que considerou “muito bom”. “Nesta altura 
do Natal os coros são muito bem-vindos e eu gosto 
sempre de ouvir”, afirmou, dando conta do especial 
gosto pelos tenores.

te
xt

o 
In

ês
 Fe

rr
ei

ra
 › F

ot
og

ra
fia

 D
ig

ire
po

rt



te
xt

o 
In

ês
 Fe

rr
ei

ra
 › F

ot
og

ra
fia

 Jo
ão

 V
al

en
tim

O Porto está na moda e os Clérigos 
também. Ainda no final de 2015 o 
site de viagens TripAdvisor elegeu 
a cidade como melhor destino 
emergente da Europa e terceiro 
melhor do mundo, e os Clérigos 
como uma das suas atrações 
principais. 
Para acompanhar a nova dinâmica 
e vida turística da cidade, o 
conjunto arquitectónico da Igreja 
e Torre dos Clérigos, situado no 
coração da baixa portuense,  foi 
alvo de obras de restauro de grande 
dimensão, reabrindo no final de 
2014. A modernização é evidente, 
mas mantém-se a aura de culto e 
tradição. Mostramos-lhe o que há de 
novo e aguçamos-lhe a vontade de 
(re)visitar este monumento ímpar 
do barroco.

O número de visitas 
ultrapassou todas as 
melhores expetativas”
padre américo aguiar

clÉRigoS:
tradição e  
culto a par com 
a modernização

Cultura110



CHristus

A 29 de junho de 
2015, Dia de São 
Pedro, estreou a ex-
posição “Christus”, 
um espaço muse-
ológico situado no 
antigo hospital com 
mais de 400 ima-
gens de Cristo com 

os braços abertos em posições diferentes e materiais 
diversos, do marfim à prata e madeiras, reunindo 
peças que vão desde o século XII aos séculos XVIII/
XIX. Trata-se de uma doação da coleção particular 
de António Manuel Cipriano de Miranda. Natural 
do Baião, estudou no Porto e foi colecionador e pro-
prietário de um antiquário em Lisboa. 
No mesmo dia foi apresentado o projeto de organi-
zação, digitalização, descrição e divulgação online 
do Arquivo da Irmandade dos Clérigos, ao cuidado 
da Santa Casa da Misericórdia do Porto, por espe-
cialistas do Centro de Estudos de História Religiosa 
da Universidade Católica, com a participação de 
professores da FLUP.

Quando reabriu ao público após as obras de 
reabilitação, a 12 de dezembro de 2014, 
data coincidente com o aniversário da 

inauguração do edifício, a Igreja dos Clérigos sur-
preendeu com uma nova entrada (agora pela Rua 
da Assunção), acesso a pessoas com mobilidade 
reduzida, elevador, loja, sanitários e museus. Foi re-
aproveitada a parte do edifício situada entre a Torre 
e a Igreja, onde já foram o hospital, enfermaria e 
residência do clero, e entre os pisos foram criadas 
zonas de descompressão com pequenas exposições, 
evitando-se assim o congestionamento na escada 
em espiral com 240 degraus que leva os visitantes 
ao topo da Torre, para desfrutarem da famosa e 

bonita vista da Invicta e do rio Douro 
de um posto privilegiado, a 76 metros 
de altura. Mas, desde então, já surgiram 
novas atrações.
Pedro Cardoso “nunca tinha visitado 
os Clérigos, apesar das várias vezes que 
já por lá tinha passado e vislumbrado” 
o monumento. No final da visita, con-
tou-nos que gostou de “conhecer o es-
paço”, descrevendo a Igreja, que tem 
a Senhora da Assunção como padro-
eira, como “um local familiar” e subli-
nhando que “pela sua torre esguia con-
seguimos observar praticamente toda 
a cidade do Porto”.  Apesar de não co-
nhecer o espaço antes das obras de res-
tauro, a modernização não lhe passou 
despercebida, considerando notórios 
algumas componentes “como o sistema 
de entradas controlado por leitor de 
códigos de barras dos bilhetes, acessi-
bilidade a cadeiras de rodas e espaços 
com painéis interativos que ajudam a 
perceber o espaço e os elementos que 
lhe estão próximos”.

ARQUIVO DA IRMANDADE DOS CLÉRIGOS
http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/arquivos/
index.php/irmandade-dos-clerigos-do-porto

IRMANDADE DOS CLÉRIGOS
Surgiu em 1707, juntando três confrarias clericais: a confraria 
de nossa Senhora da Misericórdia dos clérigos pobres (1630), a 
irmandade de S. Pedro “ad vincula” (1654) e a congregação de 
S. Filipe de néri (1666). esta fusão levou ao aumento do número 
de confrades, assegurando a sustentabilidade económica 
indispensável para cumprir a sua missão de assistir os clérigos 
na pobreza, na doença e na morte. 
“Não	tenhas	vergonha	de	visitar	os	enfermos”, lê-se em cima da 
porta que dá acesso à coleção christus, antigo hospital.
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CLÉRIGOS
o conjunto arquitetónico dos clérigos, encomenda 
da irmandade dos clérigos, foi projetado por nicolau 
nasoni por impulso do seu principal mecenas, 
e então deão da Sé do Porto, d. Jerónimo távora e 
noronha. os trabalhos começaram em 1732 e, após 
alguns obstáculos e reformas pelo caminho, a igreja 
ficava concluída em 1749 e a torre, que inicialmente 
teria uma homóloga, em 1763. as “esculturas de 
Santos, fogaréus e cornijas bem acentuadas e 
balaustradas”, como refere a irmandade, vincam-
lhes o estilo indiscutivelmente barroco, enquanto 
que os 76 metros de altura da torre lhe conferiram 
a imponência da então maior torre sineira em 
Portugal. de acordo com o historiador germano 
Silva, durante muitos anos o monumento serviu de 
ponto de referência à orientação dos navegadores 
na entrada da perigosa barra do douro e ajudava os 
comerciantes a saber quando chegava “o vapor da 
mala real”. 

“Quando	o	vapor	da	mala	real	estava	prestes	a	entrar	no	Douro,	
a	Associação	Comercial	fazia	subir	balões	ao	alto	da	torre.	Os	
comerciantes	sabiam	assim	que	podiam	mandar	os	empregados	
para	junto	dos	correios,	a	fim	de	receberem	o	mais	depressa	
possível	o	dinheiro	que	vinha	de	Londres”, escreveu.

sala a+

Em 2015 a Torre dos Clérigos tornou-se oficial-
mente acessível a nível virtual a pessoas deficientes 
ou com mobilidade reduzida, uma novidade dada a 
conhecer no Dia Internacional das Pessoas com De-
ficiência, 3 de dezembro. Na Sala A+, no quarto piso 
anexo à Torre, encontram-se câmaras a transmitir 
em tempo real, e com som, a vista panorâmica do 
cimo da Torre, muitas vezes referida como ex-libris 
da cidade do Porto. Neste espaço multissensorial 
são também identificados os mais emblemáticos 
edifícios avistados. Com este projeto, desenvolvido 
pela autarquia em parceria com a Associação Regio-
nal de Proteção do Património Cultural e Natural, a 
Irmandade dos Clérigos e a empresa Amorim Iso-
lamentos, o monumento nacional fica agora 86% 
acessível a pessoas com mobilidade reduzida (fica 
de fora o topo da Torre e Coro Alto). 

Clérigos eM festa

Atualmente já é possível assistir diaria-
mente pelas 12h a concertos de órgãos de 
tubos, mas para celebrar o primeiro ani-
versário de reabertura ao público foram 
várias as iniciativas culturais promovidas, 
a 12 de dezembro de 2015, desde concer-
tos no interior e exterior durante todo o 
dia, a visitas guiadas.
Depois da missa presidida pelo Bispo 
do Porto, D. António Francisco dos San-
tos, pelas 12h, num “gesto simbólico” foi 
entregue a Rui Moreira, presidente da 
Câmara Municipal do Porto, a chave da 
Torre dos Clérigos, em jeito de “devolução 
da torre à cidade”, como explicou o presi-
dente da Irmandade dos Clérigos, padre 
Américo Aguiar. Trata-se de uma peça 
em prata desenhada pelo “jovem empre-
endedor” João Pedro Oliveira, que ficará 
guardada no gabinete do presidente, junto 
de uma outra chave que confere acesso ao 
coração de D. Pedro.
Nos momentos musicais, destaque para o 
espetáculo dado pelo renomado saxofo-
nista Henke Van Twillert, que atuou com 
o Ensemble Vento Norte e a soprano Inês 
Soares, e ainda para o concerto dos G Pro-
jecto na escadaria principal da Torre dos 
Clérigos, que fechou a noite. 

Horário fora de Horas

Junho de 2015 ficou também marcado na história 
da Irmandade dos Clérigos pelo anúncio de que, ao 
fim de 250 anos, a Torre e Igreja iriam abrir portas 
em horário noturno. Depois do sucesso do verão e 
de modo a assinalar a quadra natalícia e passagem 
de ano, os Clérigos voltaram a abrir “Fora de Horas”, 
proporcionando durante o fim de semana aos visi-
tantes a possibilidade de apreciar, com a noite caída, 
as belíssimas iluminações de Natal da cidade.
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exPetativas suPeradas

Todas estas novas apostas tiveram 
um reflexo mais que positivo. Em 
2015 passaram pela Igreja e Torre 
dos Clérigos, a pagar ou não, cerca 
de 450 mil pessoas, um número que 
de acordo com a Irmandade repre-
senta um aumento de 45% em re-
lação a 2014: “O número de visitas 
ultrapassou todas as melhores expe-
tativas”, afirmou o presidente da Ir-
mandade dos Clérigos. E quem vem, 
promete voltar e recomendar, como 
é o caso da canadiana Kate Brower, 
pela primeira vez no Porto, que nos 
confessou estar “apaixonada”. “As 
escadas custam um pouco a subir, 
mas vale a pena pela vista fantástica 
sobre a cidade”, afirmou, referindo-
-se à Torre. “O concerto [a dois ór-
gãos] foi muito bonito e o museu é 
muito rico”, acrescentou, realçando 
ter gostado de conhecer as explica-
ções e história do edifício na visita 
guiada pelos espaços com duração 
aproximada de 1 hora. n

ENIGMA: SEPULTURA DE NASONI ENCONTRADA?
do investimento de cerca de 2.6 milhões de euros realizado (1.8 
milhões comparticipados pelo quadro de Referência estratégica 
nacional, qRen, e 800 mil euros pela irmandade dos clérigos 
através do programa Jessica), grande parte destinou-se à 
implementação de infraestruturas elétricas. quando durante as 
obras um trabalhador levantou uma parte do soalho em madeira 
do altar-mor da igreja para colocar um fio elétrico, foi descoberta 
uma cripta do século Xviii com cerca de dez sepulturas, uma das 
quais poderá ser de nicolau nasoni, autor do projeto que deixou 
a sua marca em toda a cidade, onde desenvolveu a maior parte do 
seu trabalho. o padre américo aguiar, presidente da irmandade 
dos clérigos, admitiu nessa altura ter especial curiosidade “em 
estudar as urnas e descobrir de quem são e se, porventura, uma 
delas é de nicolau nasoni”. importante recordar que é sabido 
que o arquiteto italiano adoeceu e foi tratado pela irmandade, 
funcionando ali na altura um hospital, e que faleceu em 1773, aos 
82 anos, tendo sido sepultado na igreja, embora não seja conhecida 
a localização exata. 
“Nicolau	Nasoni	foi	sepultado	nesta	igreja	(dos	Clérigos)	sendo	
asestido	[assistido]	pela	Irmandade	como	pobre	e	se	lhe	fizerão	
[fizeram]	os	três	oficios	[ofícios]	como	também	o	da	sepultura”, lê-se 
no livro de óbitos da irmandade.
ultrapassadas as diligências formais da irmandade dos clérigos 
com a direcção-geral do Património, a cripta foi reaberta em junho 
de 2015 para a reconhecida equipa coordenada pela antropóloga 
forense eugénia cunha, da universidade de coimbra, iniciar os 
trabalhos de identificação. de acordo com a investigadora, o 
trabalho é “complexo” e deverá durar cerca de um ano uma vez 
que implica duas fases distintas: reconstrutiva e comparativa. a 
antropóloga explicou que há condicionantes como a cripta ser 
pequena e a “má” qualidade do ar devido a “uma grande carga 
fúngica”, e frisou que para além dos ossos e dentes, todo o 
contexto é essencial para a identificação.

CURIOSIDADE: CARRILHãO DE CONCERTO
É composto por 49 sinos, tendo o maior 1,521 
metros de diâmetro e dois mil quilos de peso 
e o menor 0,173 metros de diâmetro e um 
peso de 5 quilos.  no total, os 49 sinos pesam 
9.970 quilos. o sistema dos sinos é ativado 
a partir de uma cabine, instalada dentro da 
torre, pela ação do carrilhonista, ou através da 
ação de um computador. o valioso carrilhão, 
construído e montado por uma empresa 
holandesa de asten, foi inaugurado no dia 24 
de junho de 1995.

“Nicolau Nasoni 
foi sepultado 
nesta igreja 
(dos Clérigos) 
sendo asestido 
pela Irmandade 
como pobre e 
se lhe fizerão os 
três oficios como 
também o da 
sepultura”.
In livro de Óbitos  da 
irmandade dos clérigos
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As escolhas de  
D. António Francisco dos Santos
Bispo do Porto

D. António Francisco dos Santos é natural 
de Cinfães mas foi em Paris que concluiu a 
licenciatura de Filosofia, na Faculdade de 
Filosofia do Instituto Católico de Paris, em 
1977. Mais tarde, em 1979, fez o mestrado 
em Filosofia Contemporânea, na mesma 
faculdade.
Em 2004 foi bispo auxiliar de Braga e, em 
2006, bispo de Aveiro. Em abril de 2014 
sucedeu a D. Manuel Clemente como bispo 
do Porto. Na chegada à Cidade Invicta 
manifestou “o desejo de presença junto 

dos doentes, dos pobres e dos que sofrem, 
para procurar fazer um caminho de 
bondade e de esperança na busca comum 
de um mundo melhor”. 
Quem o conhece define-o como “um 
homem disponível, simples e afável”. Para 
a “Nortemédico” aceitou dar sugestões de 
leitura e musicais. 

SER CRISTãO NA SOCIEDADE,  
AQUI E NO FUTURO
Actas	do	Congresso	«No	centenário	do	
nascimento	de	António	Ferreira	Gomes,	
Bispo	do	Porto	(1906-2006)»,	Porto,	2006

D. António Ferreira Gomes (1906-1989) foi 
um dos mais relevantes bispos do Porto. Fiel 
ao princípio “de joelhos perante Deus e de 
pé perante os homens”, cedo se preocupou 
em espalhar o Evangelho e a doutrina social 
da Igreja. As suas homilias estavam muito 
focadas nas injustiças sociais, na miséria no 
mundo rural, especialmente no Alentejo (onde 
foi bispo de Portalegre durante quatro anos). 
As suas intervenções não passaram desperce-
bidas ao regime de Salazar, que não descan-
sou enquanto não o enviou para o exílio, que 
durou dez anos. Quando regressou, manteve 
o tom das suas homilias. As proferidas no Dia 
Mundial da Paz, no primeiro dia de cada ano, 
antes e depois do 25 de abril, ficaram para a 
história e constituem uma verdadeira antolo-
gia doutrinal. 
Em 2006, por ocasião do centenário do seu 
nascimento, a Diocese do Porto e a Funda-
ção SPES organizaram um grande Congresso 
Internacional. Este livro reúne todas as con-
ferências aí apresentadas. D. António Fer-
reira Gomes ficou para a história da cidade 
do Porto e do país. Foi distinguido em 1976 
pelo Presidente da República, Ramalho Ea-
nes, com a Ordem da Liberdade, e em 1982, 
quando resignou, com a Ordem Militar de 
Cristo.

METAMORFOSES DA CULTURA LIBERAL
Gilles	Lipovetsky

Gilles Lipovetsky é um filósofo francês mas 
não é um daqueles autores de textos rebus-
cados, difíceis de ler. Pelo contrário, escreve 
simples e direto. Neste livro, de uma centena 
de páginas, baseado em quatro textos apre-
sentados numa conferência no Canadá, é feita 
uma espécie de síntese de outras das suas 
publicações de enorme sucesso, como “A Era 
do Vazio”, “O Luxo Eterno” ou o “Império do 
Efémero”, por exemplo.
O principal enfoque é a sociedade pós-mo-
derna, marcada pelo desinvestimento público 
e pela perda de sentido das grandes institui-
ções morais, sociais e políticas. Isso provoca, 
na perspetiva do autor, um esvaziamento das 
formas tradicionais de solidariedade e de vín-
culo social, fortalecendo as novas modalida-
des de interação e realização pessoais.
Neste livro, Lipovetsky descreve ainda as 
relações entre o marketing, a ética e as em-
presas, para além das transformações dos 
valores, onde não escapa a ação dos media 
na nossa sociedade. Sem atribuir um poder 
absoluto de manipulação de massas à comu-
nicação social, a verdade é que, com a ajuda 
da tecnologia, a população está cada vez mais 
individualista, mais egocêntrica. Longe vão 
os tempos em que era frequente e fácil o con-
vívio entre amigos e familiares. Hoje as pes-
soas estão mais “agarradas” aos telemóveis e 
aos Ipads, com tudo o que isso tem de posi-
tivo e... negativo!

CANTAR A VIDA – HOMILIAS DE UM 
BISPO DE TODOS PARA TODOS
D.	Manuel	Martins

Este livro, editado em 2015, reúne uma parte 
significativa das homilias de D. Manuel Mar-
tins, proferidas no período em que foi o pri-
meiro Bispo de Setúbal. 
Conhecido por ser frontal e bem-humorado, 
teve uma intervenção muito firme em de-
fesa dos mais carenciados, com palavras de 
grande lucidez contra os atropelos à digni-
dade humana. D. Manuel pugnou pela justiça 
social, sempre sem medo e muitas vezes con-
tra a corrente.
Denunciou intrepidamente a fome, quando o 
desemprego aumentou drasticamente na sua 
diocese. Foi sempre uma voz contra os erros, 
as incoerências, as hipocrisias, a humilhação 
desumana de ciganos e migrantes, de pobres 
e sem abrigo.
Nascido em Leça do Balio, em 1927, D. Ma-
nuel Martins ficou também conhecido pelo 
modo como se bateu pela questão de Timor-
-Leste, tendo discursado a este propósito na 
sede da ONU, em Nova Iorque. O seu nome 
consta no Dicionário de Personalidades Por-
tuguesas do Séc. XX, tendo sido agraciado 
com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.
“Cantar a Vida” tem a particularidade de pro-
vir dos tópicos manuscritos, que depois foram 
verbalizados por D. Manuel Martins nas suas 
homilias, enquanto Bispo de Setúbal, entre 
1975 e 1998.

Texto Rui Martins
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3 LIVROS · 3 dIScOS

AVÉ MARIA
Charles	Gounod	/	J.S.	Bach

Trata-se de uma das 
composições mais 
famosas de sempre, 
gravada sobre o texto 
em latim de Ave Ma-
ria. Ao longo dos 
anos tem sido inter-
pretada por muitos 

cantores, de diversos estilos e épocas, como 
Alessandro Moreschi (o último castrato), Ma-
ria Callas, Luciano Pavarotti, José Carreras, 
Andrea Bocelli, Joan Baez, Stevie Wonder ou 
Barbra Streisand.
A versão mais comum sobre a origem do tema 
diz-nos que o compositor francês Charles 
Gounod (1818-1893) começou por escrever 
uma melodia a que deu o nome de “Medita-
ção”. A base da música (harmonia e textura) 
era o Prelúdio n.º 1 em Dó Maior, do cravo 
bem temperado, volume 1, de Johann Sebas-
tien Bach, escrito 137 anos antes.
Em 1858, Gounod juntou o texto de Ave Ma-
ria a essa melodia, fazendo alguns ajustes no 
Prelúdio. O resultado é bem conhecido.
Autor de inúmeras óperas e sinfonias, Gounot 
dedicou o final da sua vida à música religiosa, 
chegando a compor o Hino do Vaticano.

PORTO SENTIDO
Rui	Veloso

Quem vem e atra-
vessa o rio, junto 
à Serra do Pilar, vê 
um velho casario, 
que se estende até 
ao mar…”  É assim 
que Carlos Tê vê o 
Porto e que Rui Ve-

loso transformou depois numa das suas mú-
sicas mais conhecidas, sendo mesmo uma 
autêntica bandeira da Cidade Invicta.
Nascido em Lisboa mas criado desde os três 
meses de idade no Porto, Rui Veloso tornou-
-se conhecido em 1980 com o álbum “Ar de 
Rock”. Os anos foram passando e os sucessos 
também. Recordar hoje o “Chico Fininho” é 
já um passado distante porque, entretanto, 
foram surgindo inúmeros sucessos que fica-
ram na memória. “Porto sentido” é um bom 
exemplo, a par de outros como “Não há estre-
las no céu”, “Sei de uma camponesa”, “O anel 
de rubi”, “Porto Covo”, para além de muitos 
outros.
Feito Cavaleiro da Ordem do Infante D. Hen-
rique, em 1992, pelo Presidente da República 
da altura, Mário Soares, e elevado a Comen-
dador da Ordem do Infante D. Henrique, em 
2006, por Jorge Sampaio, Rui Veloso come-
morou 35 anos de carreira em novembro de 
2015.

CâNTICOS DA TARDE E DA MANHã
Teresa	Salgueiro	(voz)

A antiga voz dos 
Madredeus apre-
senta aqui uma ora-
tória que fez tanto 
sucesso que até me-
receu as felicitações 
do Papa Francisco. 
Em novembro de 

2014, por altura do primeiro aniversário da 
sua eleição como sucessor de Pedro, Teresa 
Salgueiro enviou o CD ao Vaticano, rece-
bendo como resposta uma carta, informando 
que o Santo Padre “tinha acolhido o disco 
com prazer”.
“Nunca sejais homens e mulheres tristes: um 
cristão não o pode ser jamais! Nunca vos dei-
xeis invadir pelo desânimo”, escreveu o Papa 
na missiva dirigida a Teresa Salgueiro e a Rão 
Kiao, que na altura também lhe enviou o tra-
balho “Sopro de vida, ao ritmo da liturgia”.
Com a sua conhecida voz celestial, Teresa Sal-
gueiro interpreta a oratória “Cânticos da tarde 
e da manhã”, criada a partir do reportório 
litúrgico de Vésperas e Laudes, gravado em 
2013 para o Seminário de Almada. Os poe-
mas integrados nas composições, traduzidos 
de antigos hinos escritos em grego e latim e 
datados de várias épocas, foram musicados 
por consagrados compositores portugueses 
de liturgia. O resultado foi um enorme su-
cesso. n



■n PORTARIA N.º 324-A/2015 dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde
Fixa os valores das taxas moderadoras na concre-
tização da interrupção voluntária da gravidez.
[dR n.º 192/2015, 2.º Suplemento, Série i de 2015-10-01]

■n DESPACHO N.º 11101-A/2015 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secre-
tária de Estado do Tesouro e do Secretário de 
Estado da Saúde
determina que os aumentos de capital realiza-
dos de acordo com o disposto no despacho n.º 
15476-B/2014, de 19 de dezembro, são aplicados 
no pagamento de dívidas a fornecedores, con-
traídas até julho de 2015.
[dR n.º 194/2015, 2.º Suplemento, Série ii de 2015-10-05]

■n DESPACHO N.º 11104/2015 da Presidência do 
Conselho de Ministros - Gabinete do Ministro 
da Presidência e dos Assuntos Parlamentares
declara a utilidade pública da Academia Nacio-

nal de Medicina de Portugal.
[dR n.º 195/2015, Série ii de 2015-10-06]
[http://www. academianacional 
medicina.pt/default.aspx]

■n DESPACHO N.º 11297/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde
Reconhece os Centros de Referência para as 
áreas da epilepsia Refratária, da onco-oftalmo-
logia, da Paramiloidose Familiar, do transplante 
Pulmonar, do transplante do Pâncreas e do 
transplante Hepático.
[dR n.º 197/2015, Série ii de 2015-10-08]

■n PORTARIA N.º 340/2015 do Ministério da Saúde
Regula, no âmbito da Rede nacional de cuidados 
Paliativos (RncP), a caracterização dos serviços 
e a admissão nas equipas locais e as condições e 
requisitos de construção e segurança das insta-
lações de cuidados paliativos. 
[dR n.º 197/2015, Série i de 2015-10-08]

■n DECRETO-LEI N.º 223/2015 do Ministério da 
Saúde
cria um incentivo a atribuir, pelo aumento da lista 
de utentes, aos trabalhadores médicos especialis-
tas de medicina geral e familiar a exercer funções 
nas unidades de saúde familiar de modelo a e nas 
unidades de cuidados de saúde personalizados, em 
zonas geográficas qualificadas como carenciadas.
[dR n.º 197/2015, Série i de 2015-10-08]

■n DESPACHO N.º 11411/2015 dos Ministérios da 
Economia, da Agricultura e do Mar e da Saúde - 
Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e 
da Economia, da Alimentação e da Investigação 
Agroalimentar e Adjunto do Ministro da Saúde
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■n DESPACHO N.º 11666/2015 dos Ministérios 
da Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes 
dos Secretários de Estado da Saúde e do Ensino 
Superior
Homologa o protocolo celebrado entre a univer-
sidade do Porto e o centro Hospitalar Póvoa de 
varzim/vila do conde, e. P. e., que fixa o regime 
de articulação entre as atividades de ensino e de 
investigação do Instituto de Ciências Biomédi-
cas de Abel Salazar, daquela universidade, e a 
atividade clínica desenvolvida por aquele cen-
tro Hospitalar, e nomeia a respetiva comissão 
mista.
[dR n.º 204/2015, Série ii de 2015-10-19]

■n DELIBERAÇãO N.º 1934/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
deliberação do conselho diretivo de nomeação 
do Presidente do conselho clínico e de Saúde 
do aceS aveiro norte. [Maria de Lourdes Sousa 
Tavares e Silva]
[dR n.º 207/2015, Série ii de 2015-10-22]

■n DELIBERAÇãO N.º 1958/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
deliberação do conselho diretivo que designa 
o Presidente do conselho clínico e de Saúde do 
aceS Porto oriental. [Júlio Alberto Fernandes 
Rego]
[dR n.º 211/2015, Série ii de 2015-10-28]

■n DELIBERAÇãO N.º 1959/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
deliberação do conselho diretivo que designa 
o Presidente do conselho clínico e de Saúde do 
aceS Feira/arouca. [Marisa de Fátima Lemos 
Carvalho]
[dR n.º 211/2015, Série ii de 2015-10-28]

■n DESPACHO N.º 12194-E/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
tendo presente o despacho n.º 4827-a/2015, pu-
blicado no diário da República, 2.ª série, n.º 89, 2.º 
Suplemento, de 8 de maio, estabelece disposi-
ções sobre os procedimentos de recrutamento 
dos médicos que adquiram o correspondente 
grau de especialista na 2.ª época de 2015, na 
área de medicina geral e familiar, tendo em vista 
a constituição de até 1100 relações jurídicas de 
emprego.
[dR n.º 212/2015, 2.º Suplemento, Série ii de 2015-10-29]

■n PORTARIA N.º 390/2015 do Ministério da 
Saúde
define a informação para deixar de fumar, no-
meadamente os números de telefone e os sítios 
web destinados a informar os consumidores so-
bre os programas de apoio disponíveis para as 
pessoas que pretendam deixar de fumar, que 
devem ser incluídos nas advertências de saúde 
combinadas e na advertência de saúde geral.
[dR n.º 214/2015, Série i de 2015-11-02]

■n DELIBERAÇãO N.º 1900/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
deliberação do conselho diretivo de nomeação 
do Presidente do conselho clínico do aceS Pó-
voa de varzim/vila do conde. [Maria José Mo-
reira de Almeida Campos]
[dR n.º 203/2015, Série ii de 2015-10-16]

■n DELIBERAÇãO N.º 1901/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
deliberação do conselho diretivo de nomea-
ção do Presidente do conselho clínico do aceS 
gerês/cabreira. [Raul António Barbosa Varajão 
Borges]
[dR n.º 203/2015, Série ii de 2015-10-16]

■n DELIBERAÇãO N.º 1902/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
nomeação do Presidente do conselho clínico 
do aceS da Maia. [Gustavo João Lopes Simões 
Melo Ferreira]
[dR n.º 203/2015, Série ii de 2015-10-16]

■n DELIBERAÇãO N.º 1903/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
nomeação do Presidente do conselho clínico 
do aceS de gaia. [Maria Elvira Baptista Ferreira 
Pinto da Costa e Silva]
[dR n.º 203/2015, Série ii de 2015-10-16]

■n DESPACHO N.º 11617/2015 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes dos 
Secretários de Estado da Saúde e do Ensino Su-
perior
Homologa o protocolo celebrado entre a uni-
versidade do Porto e a administração Regional 
de Saúde do centro, i. P. que fixa o regime de 
articulação entre as atividades de ensino e de 
investigação do Instituto de Ciências Biomé-
dicas de Abel Salazar daquela universidade e 
a atividade clínica desenvolvida no âmbito da 
administração Regional de Saúde do centro, e 
nomeia a respetiva comissão mista.
[dR n.º 203/2015, Série ii de 2015-10-16]

■n DESPACHO N.º 11610/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Prorroga o prazo fixado no n.º 11 do despacho 
n.º 6250/2013, 14 de maio, que cria um grupo de 
trabalho (gt) para elaborar uma proposta para 
desenvolvimento e implementação do Sistema 
de Informação Geográfico de Planeamento em 
Saúde (SigPS), e altera a composição do gt.
[dR n.º 203/2015, Série ii de 2015-10-16]

■n DESPACHO N.º 11640-A/2015 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Ministro
designa o licenciado Luís Alberto Rodrigues Al-
ves Meira para o cargo de presidente do conse-
lho diretivo do instituto nacional de emergência 
Médica, i. P., em regime de substituição.
[dR n.º 203/2015, 1.º Suplemento, Série ii de 2015-10-16] 

■n DECLARAÇãO DE RETIFICAÇãO N.º 920/2015 
do Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário 
de Estado da Saúde
Retifica o despacho n.º 9002/2015, de 31 de julho, 
publicado no diário da República, 2.ª série, n.º 156, 
de 12 de agosto, que aprova o modelo de guia 
de tratamento da receita desmaterializada.
[dR n.º 204/2015, Série ii de 2015-10-19]

aprova o Plano Nacional de Gestão de Crises 
Alimentares.
[dR n.º 199/2015, Série ii de 2015-10-12]

■n PORTARIA N.º 343/2015 dos Ministérios das 
Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Em-
prego e Segurança Social
define as condições de instalação e funciona-
mento a que devem obedecer as unidades de 
internamento de cuidados integrados pediá-
tricos de nível 1 (UCIP nível 1) e de ambulatório 
pediátricas, bem como as condições de funcio-
namento a que devem obedecer as equipas de 
gestão de altas e as equipas de cuidados conti-
nuados integrados destinadas a cuidados pediá-
tricos da Rede Nacional de Cuidados Continua-
dos Integrados (Rncci).
[dR n.º 199/2015, Série i de 2015-10-12]
(Retificada pela declaRação de RetiFicação n.º 54/2015 - dR 
n.º 230/2015, Série i de 2015-11-24 da Presidência do conselho de 
Ministros - Secretaria-geral)

■n DECRETO-LEI N.º 238/2015 do Ministério da 
Saúde
estabelece o regime jurídico das práticas de pu-
blicidade em saúde.
[dR n.º 201/2015, Série i de 2015-10-14]

■n DECRETO-LEI N.º 239/2015 do Ministério da 
Saúde
Procede à sexta alteração ao decreto-lei n.º 
28/2008, de 22 de fevereiro, que estabelece o re-
gime de criação, estruturação e funcionamento 
dos agrupamentos dos centros de saúde do Ser-
viço nacional de Saúde.
[dR n.º 201/2015, Série i de 2015-10-14]

■n DELIBERAÇãO N.º 1897/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
deliberação do conselho diretivo de nomeação 
do Presidente do conselho clínico do aceS de 
Braga. [Margarida Conceição Reis Pedreira Lima]
[dR n.º 203/2015, Série ii de 2015-10-16]

■n DELIBERAÇãO N.º 1898/2015 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P.
deliberação do conselho diretivo de nomeação 
do Presidente do conselho clínico do aceS vale 
do Sousa Sul. [Almiro Óscar Mateus]
[dR n.º 203/2015, Série ii de 2015-10-16]
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■n DELIBERAÇãO N.º 1985/2015 do Ministério 
da Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
lista de substâncias cuja utilização na prepara-
ção e prescrição de medicamentos manipulados 
não é permitida e condições dessa proibição.
[dR n.º 214/2015, Série ii de 2015-11-02]

■n DESPACHO N.º 12682-A/2015 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde
SiNATS - estabelece os países de referência a con-
siderar em 2016 para a autorização dos preços dos 
novos medicamentos, bem como para efeitos de 
revisão anual de preços dos medicamentos do 
mercado hospitalar e do mercado de ambulatório.
[dR n.º 220/2015, 1.º Suplemento, Série ii de 2015-11-10]

■n DELIBERAÇãO N.º 2064/2015 da Presidência 
do Conselho de Ministros - Conselho Superior 
de Estatística
49.ª deliberação da Secção Permanente de co-
ordenação estatística - aprovação dos conceitos 
para fins estatísticos da área temática «Saúde e 
Incapacidades».
[dR n.º 221/2015, Série ii de 2015-11-11]

■n DESPACHO N.º 12889/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
determina que o Programa Nacional de Pro-
moção de Saúde Oral (PnPSo) é alargado, pas-
sando a incluir, entre outros, as crianças e jovens 
de 7, 10 e 13 anos com necessidades especiais de 
saúde, que não tenham ainda sido abrangidos 
pelo PnPSo.
[dR n.º 223/2015, Série ii de 2015-11-13]

■n ACÓRDãO N.º 538/2015 do Tribunal Consti-
tucional
Não declara a inconstitucionalidade da norma 
constante do artigo 157.º, n.º 5, do decreto-lei 
n.º 176/2006, de 30 de agosto; não declara a in-
constitucionalidade das normas constantes dos 
artigos 2.º, n.os 1 e 2, 3.º, n.os 1 a 4, 4.º, n.os 1 a 5, 
5.º, n.os 1 e 2, 6.º, n.os 1 a 4 e 7.º, n.os 2 a 8, do des-
pacho n.º 8213-B/2013, de 24 de junho (regime 
de acesso dos delegados de informação médica 
aos estabelecimentos e serviços que integram o 
Serviço nacional de Saúde).
[dR n.º 224/2015, Série ii de 2015-11-16]

■n RESOLUÇãO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
92/2015 da Presidência do Conselho de Ministros
autoriza a despesa relativa aos acordos de coo-

peração referentes à aquisição de prestações de 
saúde nos termos do decreto-lei n.º 138/2013, de 
9 de outubro, com as Santas Casas das Miseri-
córdias de esposende, Fão, Felgueiras, lousada, 
Marco de canaveses, Póvoa de lanhoso, Riba de 
ave e vila verde.
[dR n.º 225/2015, Série i de 2015-11-17]

■n DESPACHO N.º 13119-I/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Plano de Contingência de Temperaturas Extre-
mas, Módulo de Inverno - determina que seja 
assegurada a implementação das escalas nomi-
nativas necessárias ao funcionamento dos ser-
viços de urgência durante o período de vigência 
do Plano, bem como o alargamento do horário 
de funcionamento dos cSP, entre 1 de dezembro 
de 2015 e 29 de fevereiro de 2016.
[dR n.º 225/2015, 1º SuPleMento, Série ii de 2015-11-17]

■n DESPACHO N.º 13264-A/2015 dos Ministérios 
da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
e da Saúde - Gabinetes dos Secretários de Es-
tado da Solidariedade e da Segurança Social e 
da Saúde
na sequência do despacho n.º 4688/2015, de 
24 de abril, que determina que a vacina contra 
a gripe sazonal é gratuita, na época 2015/2016, 
para pessoas com idade igual ou superior a 65 
anos, bem como outros grupos alvo prioritários, 
estabelece disposições para a implementação 
de uma Operação Nacional de Vacinação contra 
a gripe sazonal.
[dR n.º 227/2015, 1.º Suplemento, Série ii de 2015-11-19]

■n DESPACHO N.º 13447-C/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
estabelece disposições e determina o processo 
de referenciação das pessoas infetadas por VIH, 
ou com teste reativo para o viH para confirma-
ção laboratorial, procedentes de serviços e esta-
belecimentos do Serviço nacional de Saúde ou 
de entidades que com este celebraram acordos 
para realização de prestações de saúde.
[dR n.º 228/2015, 1.º Suplemento, Série ii de 2015-11-20]

■n DESPACHO N.º 13427/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
define e classifica os serviços de urgência que 
constituem os pontos da Rede de Urgência/
Emergência, constantes do anexo ao presente 
despacho, do qual faz parte integrante. Revoga 
o despacho n.º 5414/2008, de 28 de fevereiro.
[dR n.º 228/2015, Série ii de 2015-11-20] (retificado pela 
declaRação de RetiFicação n.º 1032-a/2015 do Ministério da 
Saúde - gabinete do Ministro. dR n.º 230/2015, 1.º Suplemento, 
Série ii de 2015-11-24) 

■n DESPACHO N.º 13447-B/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
estabelece disposições para a dispensa da tera-
pêutica antirretrovírica. Revoga o despacho n.º 
2175/2013, publicado no diário da República, 2.ª 
série, de 6 de fevereiro.
[dR n.º 228/2015, 1.º Suplemento, Série ii de 2015-11-20]

■n PORTARIA N.º 406/2015 do Ministério da 
Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 55/2013, de 7 
de fevereiro, que define as categorias de bens 
e serviços específicos da área da saúde cujos 
contratos públicos de aprovisionamento (cPa) 
e procedimentos de aquisição são celebrados e 
conduzidos pelos SPMS - Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, e. P. e.
[dR n.º 229/2015, Série i de 2015-11-23]

■n DESPACHO N.º 13496-G/2015 dos Ministérios 
das Finanças e da Solidariedade, Emprego e Se-
gurança Social - Gabinetes dos Secretários de 
Estado Adjunto e do Orçamento e da Solidarie-
dade e da Segurança Social
autoriza, o instituto da Segurança Social, i. P., 
a assumir compromissos plurianuais, que en-
volvam programas nacionais ou comunitários, 
protocolos de gestão do Rendimento Social de 
inserção, protocolos de cooperação, protocolos 
celebrados com os municípios, no âmbito das 
comissões de Proteção de crianças e Jovens, 
Rede Nacional de Cuidados Continuados, Saúde 
Mental, Rede local de intervenção Social e pro-
tocolos celebrados no âmbito da segurança so-
cial e as uniões representativas das instituições 
de solidariedade social e outros no âmbito da lei 
de Bases da Segurança Social.
[dR n.º 229/2015, 2.º Suplemento, Série ii de 2015-11-23]

■n DESPACHO N.º 13660-B/2015 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra 
de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
altera o despacho n.º 6850-a/2015, de 18 de ju-
nho, que fixa o número máximo de Unidades 
de Saúde Familiar (uSF) a constituir no ano de 
2015 e determina o número máximo de USF que 
transitam do modelo A para modelo B.
[dR n.º 230/2015, 1.º Suplemento, Série ii de 2015-11-24] 
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■n DESPACHO N.º 13628/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
designa para o cargo de diretora executiva do 
agrupamento de centros de Saúde do grande 
Porto viii - espinho/gaia, pelo período de três 
anos, a licenciada Celeste Maria Garcia de Ma-
galhães Meireles Pinto.
[dR n.º 230/2015, Série ii de 2015-11-24]

■n PORTARIA N.º 408/2015 dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 306-a/2011, de 
20 de dezembro, que aprova os valores das taxas 
moderadoras previstas no artigo 2.º do decreto-
-lei n.º 113/2011 de 29 de novembro, bem como 
as respetivas regras de apuramento e cobrança.
[dR n.º 231/2015, Série i de 2015-11-25]

■n DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 
129-C/2015 da Presidência da República
nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro, 
(…) Adalberto Campos Fernandes Ministro da 
Saúde.
[dR n.º 232/2015, 1.º Suplemento, Série i de 2015-11-26]

■n DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 
129-D/2015 da Presidência da República
nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro, (…) 
Fernando Manuel Ferreira Araújo Secretário de 
estado adjunto da Saúde, Manuel Martins dos 
Santos Delgado Secretário de estado da Saúde.
[dR n.º 232/2015, 1.º Suplemento, Série i de 2015-11-26]

■n DESPACHO N.º 14253/2015 dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes do 
Ministro da Saúde e do Secretário de Estado do 
Ensino Superior e da Ciência
Homologa o protocolo celebrado entre o Ins-
tituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar 
da universidade do Porto e o centro Hospitalar 
do Porto, ePe ao abrigo do disposto no artigo 3.º 
do decreto-lei n.º 206/2004, de 19 de agosto, e 
designa a respetiva comissão mista.
[dR n.º 236/2015, Série ii de 2015-12-02]

■n DESPACHO N.º 14426-A/2015 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto da Saúde
altera e substitui o anexo ao despacho n.º 12194-
e/2015, publicado no diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 212, de 29 de outubro (procedimentos de 
recrutamento dos médicos que adquiram o cor-
respondente grau de especialista na 2.ª época 
de 2015, na área de medicina geral e familiar).
[dR n.º 237/2015, 1.º Suplemento, Série ii de 2015-12-03]

■n DESPACHO N.º 14450/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
designa, em regime de substituição, para exer-
cer o cargo de presidente do Conselho Diretivo 
do Infarmed - autoridade nacional do Medica-
mento e Produtos de Saúde o Professor doutor 
Hélder Mota-Filipe.
[dR n.º 238/2015, Série ii de 2015-12-04]

■n PORTARIA N.º 417/2015 do Ministério da Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 223/2015, de 27 
de julho, que regula o procedimento de paga-
mento da comparticipação do Estado no preço 
de venda ao público (PVP) dos medicamentos 
dispensados a beneficiários do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SnS) e à Portaria n.º 224/2015, de 
27 de julho, que estabelece o regime jurídico a 
que obedecem as regras de prescrição e dis-
pensa de medicamentos e produtos de saúde 
e define as obrigações de informação a prestar 
aos utentes.
[dR n.º 238/2015, Série i de 2015-12-04]

■n DESPACHO N.º 14557/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
designa para o cargo de diretora executiva do agru-
pamento de centros de Saúde do grande Porto i 
-Santo tirso/trofa, pelo período de três anos, 
a licenciada Ana Maria Fernandes Tato Aguiar.
[dR n.º 240/2015, Série ii de 2015-12-09]

■n DESPACHO N.º 14556/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
designa para o cargo de diretor executivo do 
agrupamento de centros de Saúde do alto-ave 
-guimarães/vizela/terras de Basto, pelo perí-
odo de três anos, o licenciado Carlos Alberto Go-
mes Dias Guimarães.
[dR n.º 240/2015, Série ii de 2015-12-09]

■n DESPACHO N.º 14526/2015 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra 
de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
determina as zonas geográficas onde se situam 
as unidades de Saúde Familiar (uSF) de modelo 
a e as unidades de cuidados de Saúde Persona-
lizados (ucSP) qualificadas como carenciadas.
[dR n.º 240/2015, Série ii de 2015-12-09]

■n DESPACHO N.º 15662/2015 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
estabelece disposições no âmbito da lei n.º 
142/2015, de 8 de setembro, que procede à se-
gunda alteração à Lei de Proteção de Crianças e 
Jovens em Perigo, aprovada pela lei n.º 147/99, 
de 1 de setembro.
[dR n.º 254/2015, Série ii de 2015-12-30]

■n PORTARIA N.º 418-B/2015 do Ministério da 
Saúde - Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Suspende durante o ano de 2016, a aplicação do 
artigo 17.º e do artigo 20.º da Portaria n.º 195-
c/2015, de 30 de junho no que se refere à revisão 
anual dos preços máximos de aquisição dos me-
dicamentos genéricos pelos estabelecimentos e 
serviços do Serviço nacional de Saúde.
[dR n.º 254/2015, 1.º Suplemento, Série i de 2015-12-30]
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ordEm dos médicos
secçãO ReGiOnAl dO nORTe

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

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

eventos à medida

CeNtRO de CultuRA e CONgReSSOS

tel. 22 507 01 00
fax 22 507 01 99

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

Rua delfim Maia, 405
4200-256 PORtO

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS



VIAJAR NO ESPAÇO
EM DIREÇÃO À ÚLTIMA FRONTEIRA DO UNIVERSO

30 DE OUTUBRO DE 2015 | 21H30

Orador:    Miguel Gonçalves

Resumo da apresentação:
Durante milénios o Homem olhou para o céu sonhando com viagens de exploração e descoberta de outros Mundos.

Colocamos 12 homens na Lua, enviamos sondas a todos os planetas do sistema solar (alguns dos nossos 

“embaixadores” estão agora a sair da zona de influência do nosso Sol) e desenvolvemos equipamentos e tecnologias 

de sobrevivência dos astronautas.

A geração actual, tem a sorte de viver numa era em que este sonho começa a tornar-se realidade. 

Coordenador Nacional da Sociedade Planetária

Coordena e apresenta o programa “A Última Fronteira”, transmitido nas manhãs de domingo da RTP1

Actividades
Distrito Médico de Viana do Castelo

VIANA DO CASTELO

II FORMAÇÃO AVANÇADA DE

INTERNOS
2015

DO 

DOENÇA

PATOLOGIA RESPIRATÓRIA

INFECÇÃO

VIH / SIDA

PATOLOGIA NEUROLÓGICA

11 DEZEMBRO 2015
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INTERNATO

MÉDICO de MGF

RICARDO JORGE

PARA A ULSAM

19H00 - TESTE DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

19h30 - ENCERRAMENTO

16H00 - INTERVALO

14H30 - ABERTURA

Dra Carmélia Rodrigues - Serviço Medicina 1 - Hospital Santa Luzia

14H45 - DOENÇA VIH: DO RIO CONGO AO SÉCULO XXI

Dra Cristina Ângela - Serviço Med. Interna - Hospital Braga

16H15 - VIH E PATOLOGIA RESPIRATÓRIA

Dra Teresa Pimentel - Serviço Med. Interna - Hospital Braga

AUDITÓRIO - ORDEM DOS MÉDICOS

17H15 - VIH E PATOLOGIA NEUROLÓGICA

Prof Dr Alexandre Carvalho - SServiço Med. Interna - Hospital Braga

18H00 - INTERVALO

18H15 - DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS

Dra Isabel Apolinário - Serviço Med. Interna - Hospital Braga

n■10 out
Workshop
«Thrombosis Management 
in Practice- Portugal 2015»
formador:  
dr. carlos aguiar

No dia 10 de outubro realizou-se 
na sede da Ordem dos 
Médicos em Viana do Castelo 
um Workshop intitulado 
“Thrombosis Management in 
Practice- Portugal 2015”.
Teve como formador o  Dr. Carlos 
Aguiar, cardiologista do Hospital 
de Santa Cruz e membro do 
Board da Sociedade Europeia de 
Cardiologia.
Através da análise de casos 
clínicos, foi feita uma 
actualização do diagnóstico 
e tratamento das doenças 
tromboembólicas arteriais e 
venosas.

n■até 31 dE Jan
Exposição de Pintura
«Poesias dizTintas»
O projeto Alua & Pólen começou 
em 1983. Alua (nome artístico 
de Paula Dacosta) e Pólen (nome 
artístico de Manuel António) 
dedicam-se à pintura. Criam 
obras em conjunto, ele mais na 
estrutura e desenho, ela mais na 
arte da utilização das cores e sua 
combinação.
A exposição estará patente na 
sede do Distrito Médico de Viana 
do Castelo até 31 de janeiro.

n■30 out
Conferência
«Viajar no espaço: em 
direção à última fronteira 
do universo»
orador:  
miguel Gonçalves
Viajar no espaço, um anseio 
quiçá tão antigo como o Homem. 
A situação atual, os projeto e os 
desejos futuros foram explicados 
aos presentes, alguns pela 
primeira vez, outros já presença 
habitual nas conferências de 
“Sexta-feira à Noite”, da Polaris 
(Associação de Astronomia de 
Viana do Castelo), esta realizada 
em 30 de outubro de 2015.

n■06 nov
Sessão Científica
«Insuficiência Cardíaca»
participantes:  
dra. carmélia rodrigues, prof.ª 
doutora Júlia maciel, prof. 
doutor paulo bettencourt, prof.ª 
doutora Joana pimenta, dra. 
carla sousa,  dra. margarida 
alvelos
Organizada pelo Serviço de 
Medicina 1 da ULSAM e Direção 
do Internato de Medicina Geral e 
Familiar, com o apoio da MSD, a IV 
Sessão da «II Formação Avançada 
de Internos 2015» foi dedicada ao 
tema da Insuficiência Cardíaca.
A sessão decorreu na sede da 
Ordem dos Médicos de Viana do 
Castelo e destinou-se a Internos 
de Formação Específica em 
Medicina Interna e Medicina 
Geral e Familiar, tendo contado 
com a presença de 36 internos.
Ficou evidente o sucesso e a 
relevância destas sessões no 
crescimento dos jovens médicos.

n■11 dEz
Sessão Científica
«Infecção VIH / Sida»
participantes:  
dra. carmélia rodrigues, dra. 
cristina Ângela, dra. teresa 
pimentel, prof. doutor alexandre 
carvalho, dra. isabel apolonário. 
A V Sessão da «II Formação 
Avançada de Internos 2015» 
decorreu a 11 de dezembro no 
auditório da sede da OM em Viana 
do Castelo. Subordinada ao tema 
“Infeção VIH/SIDA”, teve como 
prelectores colegas do Hospital de 
Braga, que abordaram os aspetos 
mais recentes desta temática.
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Agenda122

aconteceuaconteceu
reuniÕes CientíFiCas

01 out Apresentação pública 
do livro “7x7 Medidas – Novo 
Ciclo para os Cuidados de Saúde 
Primários”, pela USF-A N

01 out reunião de Médicos 
sobre os concursos de 
Medicina Geral e Familiar 

01 out reunião do 
Grupo Balint Porto 2 

02 out 48.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do 
tema “Medicina Preventiva, 
Longevidade e Pele”

03 out Curso sobre Actualizações 
em MGF – Módulo Urgências

03 out II jornadas dos 
Secretários Clínicos 

07 a 09 out Exames 
da especialidade de 
Medicina Desportiva 

09 out Sessão de abertura 
do IV Congresso Nacional do 
Interno do Ano Comum 

09 out reunião do Colégio da 
Especialidade de Anestesiologia

10 out Curso sobre Actualizações 
em MGF – Módulo Urgências

10 out Palestra sobre o tema 
“Prevenção e erradicação 
do ataque cardíaco”

13 out reunião do grupo de 
trabalho do Internato Médico

14 out reunião do Colégio 
da especialidade de 
Pneumologia com Médicos 
Internos da zona Norte 

14 out reunião do 
Grupo Balint Porto 1 

17 out Curso sobre Actualizações 
em MGF – Módulo Urgências

19 a 21 out MostrEm 2015 (Mostra 
das especialidades médicas)

21 out reunião de Médicos 
sobre a problemática dos 
Concursos Públicos

23 out Palestra sobre o tema 
“A Idade da reforma”

23 e 24 out V jornadas 
de reumatologia do C.H. 
S. joão e da FMUP

24 out Curso sobre Actualizações 
em MGF – Módulo Urgências

28 out reunião de preparação 
da 3.ª Edição das jornadas 
Médicas Maia/Valongo

28 out reunião Geral 
de Médicos de MGF

28 out reunião do grupo de 
trabalho do Internato Médico

31 out Curso sobre Actualizações 
em MGF – Módulo Urgências

03 nov reunião da Comissão 
para a Cooperação com 
os Países Lusófonos

04 nov Encontro anual 
dos profissionais do ACES 
Porto Ocidental

04 nov reunião do grupo de 
trabalho do Internato Médico  

05 nov reunião do 
Grupo Balint Porto 2

05 a 07 nov 19.ª reunião Anual 
da Sociedade Portuguesa 
de Genética Humana

06 nov 49.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do 
tema “ Exercício, Saúde e 
Factores Epigenéticos”

06 nov reunião da 
Comissão regional Norte 
da Segurança Social

07 nov Curso sobre Actualizações 
em MGF – Módulo Urgências 

09 nov reunião sobre os 
Concursos de MGF 2015

11 nov reunião do 
Grupo Balint Porto 1

13 nov IV Encontro de 
Outono da USF – A N

13 nov reunião do Grupo de 
Estudo da Doença Inflamatória 
Intestinal (GEDII)

14 nov Curso sobre Actualizações 
em MGF – Módulo Urgências

16 nov reunião Médica 
Associativa

18 nov reunião da 
Direcção da Sociedade 
Portuguesa de Pediatria 

18 nov reunião de 
médicos de MGF

19 e 20 nov  II jornadas do Médico 
Interno de Patologia Clínica

20 nov reunião Inter- 
hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

21 nov Congresso “Bone 
and Tissue” Portugal

21 nov Curso sobre Actualizações 
em MGF – Módulo Urgências

26 a 28 nov XVIII Congresso 
Nacional de Medicina: 
“Acto Médico – dos médicos, 
pelos doentes”

26 a 28 nov IX Congresso 
Nacional do Médico Interno

28 nov Ciclo de Conferências 
DocTalk’s – reunião de 
jovens Médicos

30 nov a 01 dez Curso de 
Formação pelo Conselho Nacional 
de Auditoria e Qualidade

01 dez V jornadas Nacionais Ético-
jurídicas da Infecção VIH/SIDA

03 dez reunião de Internos 
do 4.º ano de Medicina Geral 
e Familiar da zona Norte

03 dez reunião do 
Grupo Balint Porto 2

04 dez 50.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do tema 
“Transplantação Cardíaca 
em Portugal e no Mundo: 
Passado, Presente e Futuro”

04 dez reunião do Colégio da 
Especialidade de Medicina 
Geral e Familiar

05 dez 2.ª Convenção 
em Psiquiatria

07 dez reunião de preparação 
da 3.ª edição das jornadas 
Médicas Maia/Valongo

09 dez reunião de Médicos 
Internos: Concursos de IM 
2015 e Concursos de IM 2016

09 dez reunião do 
Grupo Balint Porto 1

14 e 15 dez Simpósio Internacional 
de Doenças Abdomino-Pélvicas 

17 a 19 dez Curso Euract 
(European Academy of Teachers 
in General Practice) – Nível 1

aCtividades de Cultura e lazer

Exposições:

30 out a 20 nov Exposição 
de Fotografia e Escultura 
de rogério Abreu

Concertos e Cinema:

08 out 6.º Ciclo de Cinema 
“Pela Estrada Fora, Outono 
Adentro…”: La Strada (A Estrada) 
– Federico Fellini, 1954

15 out 6.º Ciclo de Cinema 
“Pela Estrada Fora, Outono 
Adentro…”: Pierrot Le Fou (Pedro 
o Louco) – jean Luc Godard, 1965

22 out 6.º Ciclo de Cinema 
“Pela Estrada Fora, Outono 
Adentro…”: Professione: Reporter 
– Michelangelo Antonioni, 1975

29 out 6.º Ciclo de Cinema “Pela 
Estrada Fora, Outono Adentro…”: 
Paris, Texas – Wim Wenders, 1984

05 nov 6.º Ciclo de Cinema “Pela 
Estrada Fora, Outono Adentro…”: 
The Straight Story (Uma História 
Simples) – David Lynch, 1999

10 nov 6.º Ciclo de Cinema 
“Pela Estrada Fora, Outono 
Adentro…”: O Brother, Where 
Art Thou? (Irmão, Onde Estás?) 
– joel e Ethan Coen, 2000

19 nov 6.º Ciclo de Cinema 
“Pela Estrada Fora, Outono 
Adentro…”: The Daejeeling 
Limited – Wes Anderson, 2007

17 dez Concerto de Natal 
pelo coro da SrNOM

Outros eventos:

17 out Simpósio do Festival 
Internacional de Música de 
Órgão da Cidade do Porto 2015

12 dez Festa de Natal, dedicada 
aos filhos e netos de médicos

Lançamento de Livros: 

09 out Lançamento do livro 
“Mindfulness, os Benefícios da 
Atenção Plena na Saúde Mental”, 
da autoria de Bruno Teixeira 

29 out Lançamento do 
livro “Perturbações da 
Personalidade Narcísica e a 
Sexualidade – IV Volume”, da 
autoria de Patrícia ribeiro

31 out Lançamento do 
livro “raia Molhada”, da 
autoria de César Gomes

14 nov Lançamento do livro 
“Para Ti Mãe”, da autoria de 
Sofia Homem de Melo

20 nov Lançamento do livro 
“Diagnóstico y Tratamiento 
en Ortodoncia”, da autoria 
de josep M. Ustrell

30 nov Lançamento do livro “A 
despedida de Fernando Pessoa”, 
da autoria de António Chibante

18 dez Lançamento do livro “ O 
Imaginário que trago por dentro”, 
da autoria de Francisco Lucas



CONCERTOS
� 26 Fevereiro
� 18 Março
� 15 Abril
� 22 Abril
� 06 Maio

Concertos às 21h45 
Participação da Escola de 
Jazz do Porto

ENTRADA LIVRE

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte
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vai aconteceR
reuniÕes CientíFiCas

07 Jan reunião do Colégio 
da subespecialidade de 
Medicina Intensiva

09 Jan 51.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do tema 
“Medicina da Hipóxia”

09 Jan Curso de Formação “Novas 
terapêuticas no Combate à 
Obesidade e Patologias Associadas”

09 Jan reunião do Colégio da 
Especialidade de Cirurgia Geral 

13 Jan reunião do Grupo 
Balint Porto 1 

14 Jan reunião do Grupo 
Balint Porto 2

14 Jan reunião da Direcção 
da Associação de Internos 
de MGF da zona Norte

15 Jan reunião do Colégio da 
Especialidade de Ortopedia

15 Jan reunião Inter- hospitalar 
de Pediatria – Discussão 
de casos clínicos

16 Jan recepção aos novos 
Internos de Medicina Interna

21 a 23 Jan Formação do 
Internato de Formação 
Específica em Cirurgia Geral 

30 Jan reunião da Comissão de 
Internos de MGF da zona Norte

04 e 05 Fev 3.ªs jornadas de 
Patologia Pulmonar Crónica

04 Fev reunião do Grupo 
Balint Porto 2

05 Fev reunião da Comissão 
Organizadora do 23.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna

10 Fev reunião do Grupo 
Balint Porto 1

12 e 13 Fev 14.º Congresso 
Nacional de Bioética

19 Fev reunião Inter- hospitalar 
de Pediatria – Discussão 
de casos clínicos

26 Fev Curso de Medicina em Viagem 

26 Fev reunião da Comissão 
Organizadora do 23.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna

26 e 27 Fev reunião Anual do 
Grupo de Trabalho de Doença 
Inflamatória Intestinal da ESPGHAN

27 Fev Palestra sobre o 
tema “Educação e Saúde – 
Caminhos Cruzados”

03 Mar reunião do 
Grupo Balint Porto 2

04 Mar Curso de 
Medicina em Viagem

04 Mar reunião “Diálogos 
em Oncologia”

09 Mar reunião do 
Grupo Balint Porto 1

10 a 12 Mar Curso Euract 
(European Academy of Teachers 
in General Practice) – Nível 1

11 Mar reunião Inter- 
hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

12 Mar reunião Nacional dos 
Médicos Católicos subordinada 
ao tema “O Erro Médico”

18 Mar Curso de Medicina 
em Viagem

18 Mar reunião da Comissão 
Organizadora do 23.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna

18 e 19 Mar “Clinical 
research Bootcamp” – 
Fórum de aprendizagem 
em Investigação Clínica

29 Mar a 02 abr 11.º Simpósio 
da Fundação BIAL “Aquém 
e Além do Cérebro”

aCtividades de Cultura e lazer

Exposições:

 08 a 22 Jan Exposição de 
pintura de josé Carlos Moreira

15 a 29 Jan Exposição de 
fotografia de Miguel Louro 

05 a 17 Fev Exposição de 
Fotografia “Workshops no 
terreno”, pela Comissão 
de Actividades Culturais 
e de Lazer da SrNOM

05 a 19 Fev Exposição de pintura 
de Maria da Glória André 

20 Fev a 11 Mar Exposição 
do Clube Médico de 
Mototurismo - MedMotard

Concertos e Cinema:

26 Fev 6.º Ciclo de jazz 
– Projecto MAP

18 Mar 6.º Ciclo de jazz – 
Manuel Beleza jazz Terceto

Outros eventos:

08 Jan a 20 Fev VI Curso de Pós-
Graduação em Antimicrobianos 
(sextas e sábados) 

Lançamento de Livros:

06 Fev Lançamento do livro 
“Pensamentos e Modos de Dizer”, 
da autoria de Licínio Poças



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.

a cP longo cuRSo celebrou acordo 
comercial para venda de bilhetes 
em regime de tarifário especial, 
proporcionando aos colaboradores e 
associados da ordem dos Médicos a 
aquisição a preços mais vantajosos nos 
seus comboios alfa Pendular e intercidades, 
respectivamente, nas classes conforto e 
1.ª classe. associado a diferentes regimes 
de parceria, proporciona ainda preços 
competitivos na utilização de parques 
de estacionamento em Pragal, lisboa 
oriente, Porto e Braga, aluguer de viaturas 
no destino para as viagens de ida/volta e 
ainda descontos em algumas unidades 
hoteleiras.

Protocolo entre o centro Hípico do Porto 
e Matosinhos (sito no lugar de gonçalves, 
leça da Palmeira) e a Secção Regional do 
norte da ordem dos Médicos
Beneficiários: todos os médicos inscritos 
na SRnoM e respectivo agregado familiar
isenção de pagamento de jóia de 
inscrição, no valor de 1.500,00 euros.
desconto de 10% na compra de blocos 
de aulas de equitação.

a ordem dos 
Médicos celebrou 
com a axa Portugal 
– companhia 
de Seguros, Sa 
um seguro de 
responsabilidade civil 

que abrange todos os seus associados. 
quanto a outros seguros, a axa Portugal 
– companhia de Seguros, Sa apresenta 
vantagens para os associados da oM.

Benefícios Sociais124

 hotéis 

Grupo de Hotéis BELVER
Porto • curia • lisboa
tel. 228348660  · Fax: 228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais

Hesperia Isla de La Toja 
thermal Spa
isla de la toja – Pontevedra
tel. 0034986730050
www.hesperia.es
descontos entre 10% e 20%, 
de acordo com a época*

Hotel D. Luís***
Santa clara · 3040-091 coimbra
tel. 239802120
www.hoteldluis.pt
descontos especiais

Hotel Avenida Palace
 Rua 1º de dezembro, 123
1200-359 lisboa
 tel. 213218100
www.hotelavenidapalace.pt
descontos especiais

Santanahotel & Spa****
Monte Santana · azurara
4480-188 vila do conde
tel. 252640460
www.satanahotel.net
descontos especiais

Hotel Convento d’Alter
Rua de Santo antónio alter do chão, n.º 23
7440-059 alter d’ chão
tel. 245619120
www.conventodalter.com.pt
desconto de 20%*

Hotéis D’Ajuda
Funchal – Madeira
tel. 291 708000
www.hoteisajuda.com
descontos especiais

Porto Palácio Congress 
Hotel & Spa*****
avenida da Boavista, 1269
4100-130 Porto
tel. 225086600
www.hotelportopalacio.com
descontos entre 40% e 50%*

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

 autoMÓveis 

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

Rótor 
concessionário nissan 
Porto • Matosinhos • gaia • Feira • Braga
vendas, assistência, Peças
condições especiais

Fernando Palhinhas 
Manutenção e mecânica automóvel 
Rua campo lindo, 328 · Porto
tel. 22 509 0027
descontos até 30%

* Sobre os preços de tabela.

A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

 apoio doMiCiliário 

Cores do Afecto
centro comercial carvalhais, lj. FP 63
R. Zulmira de azevedo, 
4780-564 Santo tirso
tel. 252866456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
desconto de 10%*
( excepto baby-sitting e serviços 
de limpeza doméstica)

Apoio e Companhia
Rua do campo alegre, 1162
4415-173 Porto
tel. 220967385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
desconto de 8%*

 livraria 

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

 desporto 

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

DropShot
artigos desportivos
Rua cons. costa Braga, 118 Matosinhos
tel. 229983874
desconto de 20% 

 eduCação/ ForMação 

Inlingua
Rua Sá da Bandeira, 605 – 1.º esq.
4000-437 Porto 
tel. 223394400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com 
desconto de 10%* nas aulas em grupo 
(adultos e crianças) de inglês, alemão, 
Francês, espanhol e italiano. curso de 
inglês específico para a área de Medicina.

Aliança Francesa do Porto
Rua Santa isabel, n.º 88, Porto
Beneficiários: Médicos inscritos 
na SRnoM e colaboradores (+ 
respectivos agregados familiares)
Descontos de 20%* (pontualmente poderão 
ser estabelecidas outras condições especiais).

 liMpeza e Conservação 

A Diferença Lda
Serviços de higiene e limpeza.
R. cónego Rafael alvares da costa 
n.º 144 r/c, S. victor, Braga. 
Beneficiários: Médicos inscritos na SRMoM 
e seus familiares (ascendentes, descendentes 
e cônjuge); colaboradores da SRnoM.
Descontos de 20%* (serviço limitado a 
20 km de distância da cidade de Braga).

ordem dos Médicos
secção regional do norte



CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

AulAs de  
exercício FuncionAl

PersonAl trAinning

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. Neste tipo de exercício 
o trabalho muscular é realizado de uma forma global. Assim, 
toda a cadeia muscular é fortalecida, gerando mais força, 
potência, estabilidade, equilíbrio e coordenação motora.
Os programas de exercícios são desenvolvidos com 
base numa consulta inicial, na qual é feito um relatório 
pormenorizado do histórico de saúde e actividade física, bem 
como indicações/restrições para o trabalho a desenvolver.

A modalidade de personal training no Ginásio da SRNOM está 
mais bem preparada para responder às suas necessidades. 
A nova oferta inclui mais possibilidades de treino – de uma a 
três vezes por semana –, preços de tabela revistos e horários 
flexíveis, podendo ajustar o programa de acordo com os seus 
critérios e disponibilidade. 

Na opção Plano Um+, se partilhar o seu treino com um 
acompanhante, irá beneficiar de uma redução significativa 
no preço das sessões. 

Saiba mais em www.nortemédico.pt.

INSCRIÇÕES
Preencha a ficha de inscrição disponibilizada 
em www.nortemédico.pt e envie para 
centroculturacongressos@nortemedico.pt. 
Se preferir poderá contactar directamente o Centro de 
Cultura e Congressos através do telefone 22 507 01 00.



cartão clube AXA

Abasteça-se de descontos diretos.
Em combustível, hotéis, ginásios, 
saúde, moda, viagens e muito mais.

CONTACTE-NOS
Entre no clube.
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AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A.

Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100. Fax 22 608 1136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.670.805 Euros

AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Sede: Edifício AXA, Av. do Mediterrâneo, Lote 1.01.1.2, Parque das Nações, Apart. 1953, 1058-801 Lisboa. Tel. 21 350 6100. Fax 21 350 6136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

Não dispensa a consulta das condições de utilização em www.axa.pt/clube-axa.

dias úteis, das 8h30 às 19h00
217 943 027 | 226 081 627

medicos@axa.pt | www.axa.pt

AXA, 1.ª MARCA  
SEGURADORA GLOBAL
PELO 5.º ANO CONSECUTIVO
Classificação Interbrand Best Global Brands 2013

12 NOVAS 
CATEGORIAS 

DE PARCEIROS

Linhas de apoio exclusivas para Médicos:
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Em combustível, hotéis, ginásios, 
saúde, moda, viagens e muito mais.

CONTACTE-NOS
Entre no clube.

D
at

a 
de

 a
tu

al
iz

aç
ão

: 
m

ar
ço

 2
0
1
4
. 
P

ub
lic

id
ad

e.
 E

sc
ri
to

 s
eg

un
do

 o
 N

ov
o 

A
co

rd
o 

O
rt

og
rá

fic
o.

A
ti

vi
da

de
 s

eg
ur

ad
or

a 
su

pe
rv

is
io

na
da

 p
el

o 
In

st
it

ut
o 

de
 S

eg
ur

os
 d

e 
P
or

tu
ga

l.
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