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EM DESTAQUE

O Norte da Saúde

Ciclo de Conferências promovido pelo CRNOM em
parceria com os Conselhos Sub-Regionais lança o debate
sobre “O Futuro dos Jovens Médicos”

Reunião Geral de Médicos

Médicos voltaram a reunir-se para analisar a atual
situação da Saúde e da Carreira Médica

Centros de Responsabilidade Integrados

SRNOM acolheu debate sobre o papel daquelas
estruturas de gestão intermédia

YES Meeting 2017

Congresso organizado pelos
estudantes da FMUP é
já um marco na agenda
científica nacional
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Destaque:
O Norte da Saúde

Arrancou em Braga, no dia 15 de
setembro, a primeira edição do
Ciclo de Conferências “O Norte da
Saúde”, uma iniciativa promovida
pelo Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) em colaboração com
os Conselhos Sub-Regionais
dedicada ao tema “O Futuro dos
Jovens Médicos”.
Com a intenção de “ouvir os
médicos” e aproximar a Ordem
dos seus associados , a iniciativa,
que leva convidados especiais
a cada encontro, passou depois
por Vila Real, a 21 de setembro,
estando ainda prevista a
realização de sessões no Porto,
Viana do Castelo e Bragança.
pág. 6
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Destaque:
Reunião Geral de
Médicos
O ponto da situação das
negociações entre o Ministério
da Saúde e as estruturas
representativas dos médicos, a
análise das questões prioritárias
que preocupam a classe médica
e a denúncia das deficiências
e insuficiências do SNS foram
alguns temas quentes da
atualidade em Saúde que
estiveram em discussão na noite
de 25 de setembro. Moderado
por António Araújo, presidente
do CRNOM, o debate juntou na
SRNOM centenas de médicos e
contou com a presença de Miguel
Guimarães, bastonário da OM,
Jorge Roque da Cunha, secretáriogeral do SIM, e Rosa Dinis Ribeiro,
representante da FNAM. pág. 12

O papel dos
Centros de
Responsabilidade
Integrados no SNS

O CRNOM, em parceria com o
Sindicato dos Médicos do Norte
(SMN), promoveu uma sessão
de debate sobre “O papel dos
Centros de Responsabilidade
Integrados no SNS”.
A sessão, realizada no dia 28
de setembro, foi moderada
por Jorge Almeida, membro
da direção do Sindicato dos
Médicos do Norte (SMN) e
contou com a presença dos
palestrantes convidados Jorge
Coutinho, membro da direção
do SMN, e Jorge Penedo,
Vice-Presidente do Conselho
Regional do Sul da OM. pág. 28

A grande afluência de público
aos jardins da Casa do Médico
para o tradicional Concerto de
Verão confirmou uma vez mais
o sucesso desta iniciativa da
SRNOM. Este ano, para além da
habitual presença da Orquestra
do Norte, dirigida pelo maestro
Ferreira Lobo, num concerto,
dedicado às composições de
Verdi, o espetáculo contou ainda
com a participação especial do
Orfeão de Vila Praia de Âncora e
do Coro Sinfónico Inês de Castro.
pág. 48
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Summerconcert

Com teatro, música, dança e
muito talento, o coro da SRNOM
apresentou “Cenas de Verão
– do sagrado ao burlesco”, um
“espetáculo de contrastes” que
surpreendeu as mais de trezentas
pessoas presentes no Salão
Nobre da Casa do Médico. pág. 50
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presidente do CRNOM
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Destaque de notícias e intervenções
sobre temas da actualidade
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Em setembro realizaram-se as
duas primeiras sessões do Ciclo de
Conferências “O Norte da Saúde”,
uma iniciativa prometida por António
Araújo aquando da sua candidatura
à presidência da SRNOM. Primeiro
em Braga, a 15 de setembro, com
a intervenção de Nuno Sousa,
presidente da Escola de Medicina
da Universidade do Minho, e depois
em Vila Real, a 21 de setembro, com
Fernando Próspero Luís, especialista
em Cirurgia Geral e Diretor do Serviço
de Urgência do CHTMAD , debateuse o futuro dos jovens médicos
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Depois das reuniões gerais que tiveram
lugar em Lisboa e Coimbra, a 19 e 20 de
setembro, respetivamente, também
no Porto, no dia 25 de setembro,
centenas de médicos responderam à
convocatória do Conselho Nacional
da Ordem dos Médicos e afluíram ao
Salão Nobre da SRNOM para debater
a situação atual na área da Saúde,
numa reunião que juntou o presidente
do CRNOM, o bastonário da OM e
representantes da FNAM e do SIM
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Nesta edição de 2017, à habitual
presença da Orquestra do Norte
somou-se a participação do Coro
Sinfónico Inês de Castro e do
Orfeão de Vila Praia de Âncora
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12ª edição do Young European
Scientist Meeting reuniu cerca
de 500 estudantes no Porto,
entre 14 e 17 de setembro
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A conferência anual do European
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“Cenas de verão – do sagrado
ao burlesco” foi o tema do
surpreendente espetáculo
protagonizado pelo Coro da SRNOM
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Imponha-se ordem na
criação de Ordens

Vivemos tempos muito conturbados
na Saúde.

editorial

António Araújo
Presidente do CRNOM

vação pela Assembleia de República da
criação da Ordem dos Fisioterapeutas.
Contrariamente ao que é defendido, os
1. As greves de várias profissões da área
fisioterapeutas não podem exercer a
da saúde, incluindo a dos médicos, são
sua actividade independentemente dos
uma prova desse facto. Estas são a demédicos. Até hoje, todo o acto de fisiotemonstração de que foram criadas granrapia carece de uma prescrição médica
des expectativas que não têm vindo a ter
e é aos médicos que compete supervia devida correspondência na acção do
sionar a actividade daqueles técnicos.
governo. Existem razões reais e objecNão se confunda a execução dos actos
tivas para se estar descontente e legititécnicos com a decisão de quais os mais
mar, pela demora na sua resoapropriados para uma
lução, as greves. Já o mesmo
situação em concreto –
Existem razões reais
não se pode dizer sobre a
quando eu tiver o meu
e objectivas para se
possibilidade de especialisAVC e necessitar de reestar descontente e
tas de uma área da saúde enalizar uma recuperação
legitimar, pela demora
tregarem transitoriamente
funcional irei querer que
as suas cédulas profissionais
um médico especialista
na sua resolução, as
ou apenas o seu título de esme prescreva os exercígreves. Já o mesmo
pecialista – isto é uma ilegacios e os tratamentos que
não se pode dizer
lidade com que a Ordem dos
devo realizar e espero
sobre a possibilidade
Médicos nunca pactuará, que
ter um técnico de fisiode especialistas
lesa directa e cegamente os
terapia para me ajudar a
de uma área da
doentes e que devia ter conrealizá-los de uma forma
sequências concretas na acticorrecta. Estes profissiosaúde entregarem
vidade profissional daqueles.
nais não têm a formação
transitoriamente
Outra posição legítima é a
necessária para decidir
as suas cédulas
da Ordem dos Médicos que,
quais os tratamentos
profissionais ou
reconhecendo a justeza das
mais apropriados para
apenas o seu título de
reivindicações, estará solidáuma determinada condiespecialista
ria e apoiará os médicos que
ção patológica, pois priaderiram à greve.
meiro tem que haver um
diagnóstico adequado e a
2. Estas atitudes fragilizam a própria
sua integração na condição fisiológica
existência das ordens profissionais,
do doente. Os nossos deputados, com o
afastam-nas dos objectivos para as
beneplácito ou até com o incentivo do
quais foram criadas e dão argumentos
governo, querem autonomizar uma proaos seus críticos, para questionarem o
fissão que não está nem pode estar recoporquê das suas existências e para as
nhecida nem regulamentada de forma
banalizarem. Assistiu-se a um vislumautónoma, não assegurando a saúde dos
bre dessas consequências com a aprodoentes e querendo colocar no mesmo
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patamar a fisioterapia e a Medicina. Por
outro lado, pretende-se a regulamentação de uma profissão, que abrange cerca
de 10.000 fisioterapeutas existentes
no país, e excluem-se completamente
os outros técnicos de saúde, o que cria
neste aspecto uma desigualdade muito
questionável.
3. O futuro dos jovens médicos é sombrio. As escolas médicas continuam a
ter um número de vagas superior às capacidades formativas existentes no país,
ao que acresce um número não previsível de colegas que chegam de outros países. Por esse motivo, e concretizando
uma promessa realizada na campanha
eleitoral, desenvolvemos alguns debates,
que decorreram em cada uma das cinco
sub-regiões do Norte e em parceria com
os seus Conselhos Sub-Regionais, subordinados ao título genérico “O Norte
da Saúde”, e que contou com a colaboração na organização do nosso amigo Dr.
Rui Cernadas, e que, nesta ronda, teve
como tema comum “O Futuro dos Jovens Médicos”. Ouvir simultaneamente
pessoas envolvidas na formação médica ou na administração de unidades
de saúde, e jovens médicos, apreciar os
seus anseios, os seus objectivos de vida
e perspectivar soluções, tem permitido
retirar conclusões muito interessantes,
esclarecer dúvidas e fomentar o debate
acerca de um assunto que altera significativamente o paradigma da escolha
desta profissão.
Sistema de Gestão da Qualidade da
SRNOM
No âmbito da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, decorreu uma auditoria externa que culminou na certificação da Secção Regional
do Norte segundo o referencial internacional mais exigente, a norma ISO
9001:2015. Tal desiderato foi conseguido
após um trabalho sistemático e constante, que se iniciou em 2009, da nossa
Directora de Serviços, a Eng. Susana
Borges, coadjuvada activamente por to-

dos os nossos funcionários e pelos membros do Conselho Regional, nomeadamente a Dra. Lurdes Gandra e o Prof.
Dr. Alberto Pinto Hespanhol. Esta certificação dotou a SRNOM das melhores
ferramentas de gestão, particularmente
em termos organizacionais e de procedimentos, melhorando o desempenho
global e conferindo mais responsabilidade e maior credibilidade, traduzido
na melhoria da produtividade, aumento
da satisfação dos nossos colaboradores e
da relação entre estes e os médicos que
nos procuram. A todos os funcionários
da SRNOM, na pessoa da Eng.ª Susana
Borges, os meus parabéns e os meus
maiores agradecimentos pelo empenho
em nos tornar melhores.
Falecimento de D. António Francisco
dos Santos
Não posso deixar de marcar aqui o falecimento do Bispo do Porto, D. António
Francisco dos Santos, um Homem que,
pelo exemplo que deu, pela sua personalidade serena e amável e pela sua disponibilidade permanente, perdurará na
memória de quem o conheceu e na reminiscência da sociedade que o acolheu.
Distinção do Prof. Dr. Carlos Mota
Cardoso
Em nota final, uma palavra especial
para o Prof. Dr. Carlos Mota Cardoso,
vogal do Conselho Regional do Norte,
de congratulação pela sua nomeação,
pela Real Academia Nacional de Medicina de Espanha, como Académico Correspondente Estrangeiro. É uma honra
e um prazer tê-lo connosco no nosso
conselho.
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A Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, em
colaboração com os Conselhos
Sub-Regionais de Braga,
Bragança, Porto, Viana do Castelo
e Vila Real, tem vindo a realizar o
ciclo de conferências “O Norte da
Saúde”, nesta primeira edição
dedicado ao tema “O Futuro dos
Jovens Médicos”.
O debate chega ao Porto em
Novembro. Fique atento às
novidades e participe!

PORTO | 23.11.2017 › 21h00
VIANA DO CASTELO
BRAGANÇA
VILA REAL
BRAGA

Pelo tempo em que vivemos, não podemos deixar de manter o Norte da Saúde.
Esperemos que o Ministério e a Assembleia da República também o mantenha,
para o bem de todos os nossos cidadãos.
António Araújo
Secção Regional do Norte
ordem dos médicos
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Destaque: «O Norte da Saúde»

Ciclo de Conferências
«O Norte da Saúde»

O futuro
dos jovens
médicos
sub-regiões de Braga
e Vila Real estrearam
o ciclo de conferências
“O Norte da Saúde”,
promovido pelo
CRNOM em parceria
com os Conselhos
Sub-Regionais
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Texto Liana Rego › Fotografia Medesign

A capacidade
formativa em Medicina,
a emigração e A
empregabilidade
dos jovens médicos,
a demografia em
Portugal, a distribuição
dos recursos no SNS,
as políticas de saúde…
são alguns dos temas
abordados no debate
que procura uma
visão para o futuro
dos jovens médicos e o
papel da Ordem nesta
matéria
O mês de setembro acolheu
os dois primeiros encontros
do Ciclo de Conferências “O
Norte da Saúde”, uma iniciativa
prometida por António Araújo
aquando da sua candidatura
à presidência da SRNOM.
O principal objetivo é a
descentralização das atividades
do CRNOM e a promoção de
debates sobre os temas mais
relevantes da atualidade
médica. “O Futuro dos Jovens
Médicos” foi o tema designado
para esta primeira ronda de
encontros, que irá passar ainda
pelas restantes sub-regiões.

15 Set :: Braga

N

o passado dia 15 de setembro,
o CRNOM convidou o Professor Nuno Sousa, Presidente da
Escola de Medicina da Universidade do
Minho (UM), para falar sobre o futuro
das gerações médicas mais jovens. A Biblioteca Lúcio Craveiro, em Braga, foi o
local escolhido para acomodar os interessados e oradores desta sessão.
O Presidente do CRNOM, António
Araújo, foi um dos primeiros a marcar

presença. À medida que o
número de pessoas ia crescendo, e chegada a altura de
dar início à sessão, na sala
já se sentia um clima de
grande curiosidade entre a
plateia. O painel que prolongaria o debate do tema
pela noite dentro contou
com Pratas Balhau, Presidente do Conselho Sub-Regional de Braga da OM,
Rui Cernadas, médico e
antigo Presidente da ARS
Norte, e Fábio Borges, médico interno do ACES de
Famalicão.
Antes de passar a palavra
ao palestrante convidado,
António Araújo realçou
que a iniciativa era o “cumprir de uma promessa eleitoral”, através da qual se
pretendia “descentralizar
as atividades” do CRNOM.
António Araújo chamou
também a atenção para a
celebração dos 38 anos do
Serviço Nacional de Saúde,
uma data que, conforme realçou, importa ainda mais
assinalar “nestes tempos
conturbados”.

«há médicos a mais
em Portugal?»

Durante a sua exposição,
Nuno Sousa procurou encontrar resposta para a
questão: há médicos a mais
em Portugal? Segundo
o professor, a resposta é
“nim”, uma junção bem-humorada entre o afirmativo e
o negativo. Como se observava nos gráficos apresentados, e como confirmou Nuno Sousa, “ao
longo do tempo há um número crescente
de médicos”. Esse crescimento é proporcional ao envelhecimento da própria população portuguesa que, no futuro, irá
necessitar de mais cuidados assistenciais. Olhando para as estatísticas de países como a Noruega, a Suécia e a Áustria, o Presidente da Escola de Medicina
da UM considerou que Portugal não parece estar mal posicionado. Ainda as-
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Destaque: «O Norte da Saúde»

“Temos, sobretudo, que
defender a qualidade do
ensino. É essa qualidade
que está posta em causa
quando temos um
numerus clausus tão
elevado. Quem dá aulas
sabe o quão difícil é
colocar quatro ou cinco
alunos à frente de um
doente”.
António Araújo

“Muitas das nossas
escolas não têm uma
única sala para estarem
os alunos todos. (…) A
qualidade formativa
está intimamente
relacionada com o
número de formandos
que nós temos”.
Nuno Sousa

sim, e sendo a perceção das populações
a de que não há médicos suficientes, o
professor universitário nomeou o verdadeiro problema: “Há uma distribuição errada por regiões e especialidades”.
O consenso da mesa, após aberta a discussão, foi de que a resposta “nim” era
a mais acertada para a questão inicialmente colocada. Rui Cernadas, “ciente
das assimetrias dos serviços de saúde
em Portugal”, questionou se vale real-

mente a pena “estar a formar tantos miúdos” quando os relatórios do Instituto
Nacional de Estatística indicam que,
“em 2050, a população portuguesa vai
diminuir em 40%”. Por outro lado, mas
com uma mesma preocupação, Pratas
Balhau disse não acreditar que “seja
possível fazer uma boa formação [de especialidade] com um tão grande número
de colegas”, uma vez que “os serviços não
podem dar formação contínua a tantos
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OM assumir aquele papel, que António
Araújo considerou como atingível nos
próximos dois anos, poderá vir a existir
um maior controlo da qualidade dos médicos portugueses.
Depois de um forte agradecimento a todos os intervenientes, desde o público
até aos oradores, o Presidente do CRNOM deu por encerrado o encontro.
Na despedida, António Araújo deixou a
garantia de que pretende voltar a Braga
em breve, com mais iniciativas destinadas a abordar assuntos relevantes para a
Saúde e para a Medicina.

21 Set :: Vila Real

formandos”. Indo mais longe, afirmou
que “precisamos de políticas que permitam uma outra gestão”, tendo em conta
que “se gasta cem mil euros na formação de um médico” e “não somos ricos”.
Chegada a altura de centrar o debate,
António Araújo tomou a palavra para
referir que “para a OM importa sobretudo que os nossos médicos sejam formados com qualidade” e que, contrariamente ao desejável, “estamos a esgotar

as capacidades formativas dos serviços” com a entrada de tantos internos.
O Presidente do CRNOM aproveitou a
natureza desta sessão para revelar, publicamente e em primeira mão, que tem
como objetivo lutar para que a Ordem
dos Médicos assuma o controlo da Prova
Nacional de Seriação. Tal como assinalou Nuno Sousa, um dos principais críticos do atual exame, “o denominador
comum tem de ser a qualidade” e, se a

O segundo encontro do Ciclo de Conferências “O Norte da Saúde” teve lugar
na sub-região de Vila Real, no dia 21 de
setembro. O convidado desta feita foi
Fernando Próspero Luís, médico especialista em Cirurgia Geral. O
encontro realizou-se na sede da
Ordem dos Médicos naquela cidade transmontana e, tal como
na sessão realizada em Braga,
contou com a presença do Presidente do CRNOM, António
Araújo.
Neste segundo encontro, António Araújo voltou a salientar a
importância da descentralização das atividades do CRNOM
e a recordar que “estas iniciativas se inserem em algo que
prometemos durante a campanha eleitoral”. Depois de um
agradecimento geral ao público
presente, e em particular ao
orador convidado, o Presidente
do CRNOM realçou o prestígio
do painel que iria conduzir a
discussão da noite, constituído por Margarida Faria, Presidente do Conselho Sub-Regional de Vila Real da OM, e
Pedro Sampaio, médico especialista em
Medicina Geral e Familiar.

Falta atratividade no interior
para cativar os jovens
Era chegada a hora de ouvir a palestra
do orador convidado, Fernando Próspero Luís, o especialista em Cirurgia
Geral que é também o atual Diretor do
Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

10 Destaque: «O Norte da Saúde»

Como grande conhecedor da realidade
médica da região, o palestrante começou por destacar a população “dispersa”
e “idosa” que era necessário atender e as
“muitas carências” a nível hospitalar.
Fernando Próspero Luís realçou ainda
“a grande aposta do CHTMAD na formação”, salientado que a grande dificuldade que se seguia a essa conquista era
a de conseguir contratar os jovens médicos que lá se formavam. Criticando
o facto de Portugal viver “muito inclinado”, um país que “não olha para a realidade do interior”, Fernando Próspero
Luís enumerou as consequências que
este panorama acarreta para o trabalho médico desenvolvido. O “burnout”
e a desmotivação profissional foram os
principais problemas identificados e,
quando aliados a um sistema em que
os médicos mais velhos têm de sair ao
mesmo tempo que as camadas jovens
não permanecem, podem
contribuir para tornar a região num lugar menos desejável para se estar, profissional e pessoalmente.
O Presidente do CRNOM
retomou a palavra para
realçar os tempos difíceis
que caraterizam a atualidade. Depois de ter mencionado a empregabilidade
médica como um dos problemas que se relacionam
diretamente com as questões levantadas durante o
encontro, António Araújo
afirmou que “os políticos
perdem-se muito na política de Lisboa e dos grandes centros”.

Hospitais com algumas
carências enfrentam
muitas dificuldades para
conseguir contratar”.
Fernando Próspero Luís

“Está na ordem de
trabalhos a realidade de
muitos dos nossos colegas
não terem acesso a vagas
para formação específica;
este debate é fundamental
para podermos criar
eventuais soluções”.
António Araújo

má distribuição dos
médicos
Margarida Faria, Presidente da Sub-Região de Vila Real da OM, atribuiu as
responsabilidades da má distribuição
dos médicos aos sucessivos governos
e rematou dizendo que “alguma coisa
tem que ser feita urgentemente”. O mais
grave da situação, segundo a dirigente,
é o facto de não se compreender o sentido das políticas de saúde e de, a pouco
e pouco, “se estar a tornar cada vez menos atrativo trabalhar no Serviço Nacional de Saúde”.

Pedro Sampaio, como médico mais jovem que conseguiu ficar a trabalhar em
Vila Real, realçou, num registo bem-humorado, que o seu colega mais novo tinha “perto de 60 anos” e que as equipas
médicas não eram devidamente repostas quando alguém se reforma.
No debate que se seguiu foi total a unanimidade no reconhecimento do grave
problema da distribuição médica nacional. O Presidente do CRNOM concor-

dou nesta preocupação e assegurou que
a OM tudo fará “para garantir a qualidade da formação pós-graduada”. Fernando Próspero Luís recuperou a palavra para encerrar o debate, dizendo que
“a indiferença é mortal” e que está na
hora de agir.
Bragança, Viana do Castelo e Porto serão as próximas sub-regiões onde proximamente o CRNOM levará a discussão
o futuro dos jovens médicos. n

reservado
especialmente Para
os jovens médicos da
escola de Medicina
da universidade do
minho, o glamoroso e
acolhedor Theatro circo
de Braga é o espaço mais
bem proporcionado
para a realização deste
evento tão marcante da
sua formação.

10 dezembro
16h30

casa da música

porto

26 novembro
16h00

theatro circo

braga

JURAMENTO DE HIPÓCRATES 2017

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção regional do norte

respeitando o simbolismo
e a importância
de um momento
irrepetível, a casa da
música, no porto, será
novamente o palco de
uma cerimónia
especial dedicada aos
jovens médicos que
concluíram a sua
formação no presente
ano lectivo.

12 Destaque: Reunião Geral de Médicos

A SRNOM serviu de palco
para a última Reunião
Geral de Médicos,
realizada no dia 25 de
setembro com o intuito
de fazer o ponto da
situação nas negociações
entre o Ministério da
Saúde e as estruturas
representativas
dos médicos. Na
reunião da região
Norte, à semelhança
do que aconteceu,
anteriormente, no
Sul (Lisboa) e Centro
(Coimbra), foram
ainda discutidas as
atuais deficiências e
insuficiências do Sistema
Nacional de Saúde (SNS)
e as soluções prioritárias
a curto prazo.

Reunião Geral
C
de Médicos
Ordem quer alinhar
posições para enfrentar
“momento difícil na Saúde”
Texto Marta Araújo › Fotografia Digireport

om o objetivo de fazer o ponto da
situação das negociações entre o
Ministério da Saúde e os sindicatos, na última Reunião Geral de Médicos, realizada na SRNOM, estiveram
presentes o Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM),
Jorge Roque da Cunha, e a representante da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Rosa Dinis Ribeiro. Além
dos dirigentes sindicais, o balanço das
três reuniões foi acompanhado pelo Presidente do Conselho Regional do Norte,
António Araújo, e pelo Bastonário da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.
À semelhança do que aconteceu em
Lisboa e em Coimbra, a mais recente
Reunião Geral de Médicos serviu para
se discutirem e delinearam estratégias
plausíveis para a colmatação das deficiências e insuficiências atuais do SNS.
Na sessão, foi realçado por Roque
Cunha que, apesar das estruturas sindi-
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de família, que atualmente
se situa nos 1900 utentes por
profissional e que se pretende
O subfinanciamento crónico do SNS está a ter
que desça para os 1500. O obconsequências negativas no acesso em tempo útil aos
cuidados de saúde e nas reformas necessárias que
jetivo a alcançar passa pela
permitam recuperar o nosso SNS.
reposição de alguns contextos
Por outro lado, os médicos têm sido os bodes
laborais que estavam em vigor
expiatórios de um sistema em que a elevada pressão
antes da troika, mas “a dificule a degradação das condições de trabalho atingiram
dade extraordinária em terníveis inaceitáveis.
mos negociais” entre o MinisComo consequência do estado da Saúde nos últimos
tério da Saúde e os sindicatos
anos a síndrome de burnout, a emigração, a opção
tem desacelerado a estruturaexclusiva pelo grande sector privado e a aposentação
precoce não param de crescer. E o SNS e a pequena
ção de novos acordos, referiu o
medicina privada continuam a definhar.
Secretário-Geral do SIM. Foi
A Ordem dos Médicos tem mantido contacto com o
neste contexto que os repreMinistério da Saúde no sentido de negociar a defesa
sentantes da Ordem dos Médida qualidade da medicina e condições de trabalho que
cos, distinguindo o plano das
garantam a qualidade e a segurança clínica para os
questões técnicas das quesdoentes e para os médicos.
tões sindicais, realçaram a
Os Sindicatos Médicos, como é público, continuam a
questão da qualidade médica,
negociar com o Ministério da Saúde várias matérias
advertindo que o mais imporde índole sindical.
tante é a manutenção da seguAs reuniões gerais de médicos propostas servem
rança clínica para os utentes
para fazer o ponto da situação, ouvir os colegas
e definir estratégias. Para já estão marcadas três
de saúde e para os médicos.
reuniões nas Secções Regionais do Sul, Centro e
“Muitas das questões que são
Norte, nas quais estarão presentes os Presidentes
exigidas pelos sindicatos têm
dos Conselhos Regionais e o Bastonário da Ordem
que ver com a qualidade da
dos Médicos. Os Sindicatos e outras estruturas
medicina e com o acesso aos
médicas foram convidados para também estarem
presentes.
cuidados de saúde e é importante que esta matéria fique
O momento na Saúde é difícil. O seu contributo e a
sua presença são muito importantes. Não deixe de
realçada”, complementou Miaparecer. Contamos consigo.
guel Guimarães.
Muito obrigado.
O subfinanciamento crónico
______
do SNS, que dificulta o acesso
em tempo útil aos cuidados de
Reuniões Gerais de Médicos. Assunto:
saúde, e a degradação das con• Ponto da situação sobre as negociações entre o
dições de trabalho dos profisMinistério da Saúde e as estruturas representativas
dos médicos;
sionais foram os temas mais
• Identificação e análise de questões prioritárias e
debatidos na conferência, na
perspectivas de soluções a curto prazo;
qual marcaram presença de• Análise e discussão sobre as deficiências e
zenas de médicos que foram
insuficiências do SNS;
participando no debate.
• Estratégia a implementar para alcançar objectivos.
Para suprir algumas destas
Lisboa – 19 de Setembro às 21:00
necessidades, se as negociaCoimbra – 20 de Setembro às 21:00
Porto – 25 de Setembro às 21:00
ções entre as organizações
sindicais médicas e o governo
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
estagnarem, foi referido pelos representantes do SIM e
da FNAM que a arma de protesto a ser
cais presentes terem berços originários
usada, em último recurso, será semee histórias distintas, se conseguiu chelhante à greve que aconteceu, no pasgar a uma negociação conjunta. De uma
sado mês de maio. Esta forma de malista de cerca de 25 reivindicações, os
nifestação foi apontada pelos sindicatos
sindicatos destacaram a diminuição do
como uma das estratégias a implementrabalho suplementar nas urgências de
tar, no futuro, para se conseguir a reco200 para 150 horas anuais, turnos de urlocação das reivindicações dos médicos
gência de 12 horas, em vez de 18 horas, e
na agenda política. n
a redução da lista de utentes por médico
CONVOCATÓRIA
Caros Colegas,
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Os doentes em segundo lugar

É fundamental ter profissionais de saúde motivados
para o trabalho
Artigo de opinião do Prof. António Araújo, no jornal Público
[17 AGO 2017]

Calma, por favor não me atirem
já pedras que eu passo a explicar.
Actualmente, quando se aborda o
funcionamento do Serviço Nacional
de Saúde (SNS), é politicamente
correcto e moda afirmar-se que
o doente está em primeiro lugar,
que devemos centrar a prestação
dos cuidados de saúde no doente
e que este deve ser o foco, quase
exclusivo, do sistema de saúde.
Pois... isto até devia ser verdade,
mas o facto é que não se verifica
porque não se reúnem as condições
de base para que se atinja este
desiderato.

https://www.publico.pt/2017/08/17/sociedade/noticia/os-doentesem-segundo-lugar-1780878

N

uma empresa, com uma cadeia
de produção semi-automatizada, importa apenas colocar nos
locais correctos os materiais devidos e
esperar que o funcionário, independentemente do seu humor, de se sentir mais
ou menos realizado profissionalmente,
cumpra o seu dever de carregar no botão certo, aparafusar ou colar os materiais na medida e no tempo que lhe foi
destinado/programado fazer. O acto do
profissional é, praticamente e também
ele, semi-automatizado e dá pouco espaço a inovação ou a falhas.
Na Medicina o panorama é completamente inverso. “A Medicina é uma arte”,
porque depende do estabelecimento de
uma relação de confiança e de empatia

entre o doente e o seu médico.
Cada acto médico requer um
tempo que é, por vezes, difícil
contabilizar porque depende
de pessoas situadas em ambos
os extremos da relação e está,
assim, sujeito a variações grandes condicionadas pelas expectativas que cada um tem, pela
forma como se interrelacionam
e comunicam, pela necessidade
de se recorrer a meios complementares de diagnóstico e da
sua disponibilidade, pela obrigação de se buscar uma solução
para cada problema apresentado, mesmo que não exista uma
solução ideal, pela necessidade
de se buscar consensos nas
melhores soluções para esses
problemas, e por mais uma série infindável de variáveis que
encheriam várias páginas de
escrita.
Por todos estes motivos, é fundamental ter profissionais de
saúde motivados para o trabalho, que encarem cada dia
como um desafio que vale a
pena ser vivido, que sintam que
estão a realizar-se profissionalmente, que sintam que a profissão que
exercem corresponde, dentro do que é
possível, aos sonhos que tinham quando
a escolheram, que tenham a garantia de
que o seu trabalho faz a diferença e que
é reconhecido pelo doente, pela tutela
e pela sociedade. Só com profissionais
de saúde motivados e profissionalmente satisfeitos se conseguem obter os melhores resultados e, consequentemente,
nessa altura, colocar o doente no lugar
cimeiro das preocupações.
Por outro lado, é forçoso fornecer os
instrumentos necessários, sejam medicamentos ou dispositivos médicos, aos
profissionais de saúde para que possam
adequar, da melhor forma, os actos a
praticar à situação patológica. Não é

possível esperar que se obtenham bons
resultados quando se cativam sistematicamente verbas para lá do razoável,
subfinanciando um sistema já de si
carenciado. Se não se consegue fornecer matéria-prima aos profissionais,
não é expectável que o resultado final
seja bom. Se não se financia adequadamente as unidades de saúde e se, a
este subfinanciamento, ainda acresce a
retirada de toda e qualquer da sua autonomia para que elas possam, por exemplo e dentro da legalidade, contratar os
profissionais que necessitam, negociar
contratos de aquisição de bens e serviços pelos preços mais baixos, negociar
contratos de leasing para a compra de
material pesado que se torna obsoleto
num tempo relativamente curto, não se
está a colocar o doente em primeiro lugar. Estamos a criar todas as condições
para que os conselhos de administração
ou direcções dos estabelecimentos do
SNS estejam sobretudo preocupados
em subsistir, zelando principalmente
pelo pagamento dos ordenados dos seus
funcionários, das contas da água, da luz
e do telefone, em vez de se preocuparem
com investimentos no desenvolvimento
das suas unidades de saúde, na remodelação do seu parque informático ou
imagiológico, no desenvolvimento estratégico de serviços que venham responder às diferentes necessidades dos seus
utentes. Assim, também neste aspecto,
os doentes virão depois.
Portugal precisa de honestidade, precisa que se fale claro — só se coloca o
doente em primeiro lugar se tivermos
profissionais de saúde motivados e realizados, em unidades de saúde com orçamentos adequados aos cuidados que têm
que prestar. Até lá, os doentes vão estar
sempre em segundo lugar.
António Araújo

Presidente do CRNOM
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O que ainda falta fazer no SNS

“Este é um projeto que diz respeito a todos os portugueses e que,
por este motivo, deve contar com o empenho de todos”
Artigo de opinião do Prof. António Araújo, no jornal Expresso
[09 SET 2017]

O SNS vai cumprir mais um ano ao
serviço da solidariedade e justiça
social. Solidariedade real, anónima,
entre todos os cidadãos e justiça
social na equidade do acesso a
(bons) cuidados de saúde. É por
estes motivos que o SNS é um
pilar da coesão social e tem sido
responsável pelo incremento nos
indicadores de saúde verificado
nos últimos 38 anos. Mas acreditar
que o seu futuro está linearmente
assegurado é um erro.

O

SNS precisa de novos
rumos para que seja
sustentável financeiramente, evolua com a modificação
das necessidades dos cidadãos e
cumpra todos os desígnios para
os quais foi criado. Mas a reforma
tem de ser global, tem que envolver e responsabilizar todos os que
nele, direta ou indiretamente,
participam, ter razoabilidade e
aplicabilidade nos objetivos e nos
prazos e, fundamentalmente, ser
pensada a médio/longo prazo.
É forçoso iniciar este movimento
com um incremento sensível e
persistente da literacia em saúde, nos programas escolares e
com estratégias de informação,
de modo a capacitar o cidadão/
utente para que possa tomar
as melhores decisões acerca da
sua saúde e integrar-se da forma
mais adequada na organização e
funcionamento dos serviços. A
promoção da saúde e a prevenção da doença deverão ser um
desiderato primordial.
Outra vertente que vai necessitar de atenção prende-se com a
restruturação da rede de cuidados de saúde. Sublinhando-se as
mais-valias da centralização nos
cuidados primários da orientação dos
doentes, será fundamental incrementar
a ligação destes aos hospitais. Acresce, ainda, que é urgente realizar uma
restruturação da rede hospitalar, onde
cada um saiba que doentes deve tratar
ou para onde os tem que referenciar.
Será, também, necessário investir na
modernização de alguns centros de saúde e construir/restruturar várias unidades de média/grande dimensão. A curto
prazo terá que haver um investimento
importante em equipamentos pesados,
como aparelhos de TAC ou de RMN, e
terá que se atualizar rapidamente a rede
informática. Serão necessárias medidas

para ajuste progressivo e adequado dos
quadros de pessoal às necessidades da
população, para os fixar no SNS, em
particular, mesmo que em colaboração
com o poder local, nas zonas mais carenciadas do país. Deverá ser dada a devida importância ao grau de satisfação
pessoal e de realização profissional que
os profissionais de saúde conseguirão
obter com o seu trabalho, melhorando-se as condições em que exercem e atribuindo-lhes uma remuneração justa e
diferenciada de acordo com o trabalho
realizado e a qualidade deste.
Por fim, mas da maior importância,
terá que haver uma dotação orçamental,
para o SNS e suas unidades de saúde, racional, ajustada à realidade e aos encargos financeiros dos diversos estabelecimentos, ao número e à complexidade de
atos em saúde aí praticados, aos investimentos em instalações e equipamentos
previstos, ao aumento do custo da saúde. Mais do que falarmos de um pacto
para a saúde entre os diversos partidos,
importante mas não fundamental, será
necessário encontrar entendimentos
para o estabelecimento de orçamentos
plurianuais, de modo a que se contemple o financiamento a curto/médio prazo mas também o investimento que vai
ser necessário efetuar. As unidades de
saúde têm o dever de estabelecer qual o
incremento em profissionais de saúde
que necessitam, quais as obras que vão
ser necessárias, qual a maquinaria que
esgotará o seu prazo de validade e qual
deve ser disponibilizada aos seus utentes, de modo a permitir exigir ao Ministério da Saúde e aos partidos que estabeleçam um orçamento, para a saúde, para
um período alargado.
Ainda há muito a fazer pelo SNS. Este
é um projeto que diz respeito a todos os
portugueses e que, por este motivo, deve
contar com o empenho de todos.
António Araújo

Presidente do CRNOM
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Em defesa da verdade, do SNS e das pessoas

“médicos serviram de bodes expiatórios e armas de arremesso,
que a comunicação social ampliou”
Comunicado do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
[18 SET 2017]

Durante a semana em que o
Serviço Nacional de Saúde (SNS)
completou 38 anos de existência,
surgiram declarações, veiculadas e
multiplicadas na comunicação social
sem o devido contraditório, que
davam conta que os médicos que
trabalham no SNS estarão a mais.
Num momento de clara impaciência
reivindicativa e para justificar ir o
mais longe possível, os médicos
serviram de bodes expiatórios
e armas de arremesso, que a
comunicação social ampliou.

A

s palavras de alguns ativistas,
que repetidamente apelidaram
os médicos de transgressores,
culminaram numa mentira que, repetida e amplificada até ao limite, até poderia passar por verdade: “os médicos não
fazem nada sem os enfermeiros” e “os
médicos ganham 87% de toda a massa
salarial do SNS”.
De forma inexplicável, talvez fruto do
entusiasmo do momento, estas afirmações não foram devidamente validadas.
A notícia foi-se espalhando. Dos vários
responsáveis do Governo, partidos políticos e associativos nem uma palavra!
Uma vergonha nacional, que a Ordem
dos Médicos, respeitando o período de
greve dos enfermeiros, não pode deixar

passar em claro. Democracia
implica responsabilidade e verdade.
Numa análise objetiva efetuada
com base nos dados da Direção
Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP)
relativos a empregos e remunerações médias, e da Administração Central dos Serviços
de Saúde (ACSS) relativos a
empregos, conclui-se que, em
termos gerais, o grupo profissional médico representa, quer
em termos nacionais quer no
SNS, aproximadamente 22%
dos recursos humanos e 45%
das despesas remuneratórias. E
este valor inclui os muitos milhares de horas extraordinárias
que os médicos são obrigados a
fazer por deficiência marcada
de capital humano.
De resto, se 87% da verba estimada como despesas com
pessoal do Orçamento do SNS
para 2017 fosse repartida pelo
grupo médico, isso implicaria
que cada um dos restantes profissionais (assistentes operacionais e técnicos, técnicos de
diagnóstico e terapêutica, enfermeiros,
técnicos superiores de saúde) receberia,
em média, 63% do Salário Mínimo Nacional (353€). Um absurdo completo que
ninguém quis clarificar!
Sobre as outras afirmações produzidas
de forma leviana, não vale a pena sequer comentar. Os doentes deste país
conhecem bem os seus médicos e sabem a quem recorrer e em quem confiar
quando têm um problema de saúde.
Todos nós reconhecemos a importância primordial de todas as profissões da
Saúde, com responsabilidades distintas
e, por vezes, complementares, seja no
plano individual, consagrado na autonomia de competências específicas adquiridas, seja no trabalho integrado em

equipas multidisciplinares, como elo
fundamental da relação entre os profissionais de saúde e as pessoas/doentes.
Sejam assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos de diagnóstico
e terapêutica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, médicos ou outros.
A Ordem dos Médicos reitera algumas
das suas preocupações e manifesta a
firme determinação dos médicos na defesa intransigente da saúde das pessoas,
particularmente daquelas cujos casos
exigem cuidados de urgência.
A situação atual reclama serenidade
e ação, capacidade de resposta para os
doentes urgentes, que será sempre encarada pelos médicos com a competência habitual que lhes foi dada pela sua
formação especializada, ética, deontológica e humanística, de muitos anos em
contexto exigente de trabalho, avaliação
e concursos públicos.
Os médicos estiveram na génese do SNS
desde muito cedo, como é naturalmente reconhecido por todos. Produziram,
ainda nos anos 60, o Relatório das Carreiras Médicas sob a batuta de Miller
Guerra, e foi um médico, Mário Mendes,
na altura secretário de Estado da Saúde
de António Arnaut, que acompanhou o
ministro dos Assuntos Sociais de então
no lançamento do SNS.
A Saúde precisa dos contributos positivos de todas as pessoas. E particularmente dos responsáveis políticos e dos
profissionais de saúde, mas também de
todos os portugueses, doentes ou não.
Neste momento, especialmente complexo, a Ordem dos Médicos recomenda ao
Ministério da Saúde uma gestão baseada na firmeza, justiça, reconhecimento
do valor dos profissionais e na defesa intransigente e permanente da qualidade
e segurança da prestação de cuidados a
todos os portugueses.
Porto, 18 de setembro de 2017.

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
O Bastonário da Ordem dos Médicos
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‘Fidelização’ de Médicos especialistas no SNS

Ordem dos Médicos recusa proposta do Ministro da Saúde para
reter médicos no SNS
Comunicado do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
[26 SET 2017]

O Conselho Nacional da Ordem
dos Médicos (CNOM) e o Conselho
Nacional do Médico Interno (CNMI),
na sequência das declarações do
Ministro da Saúde à Comunicação
Social em que defende ser
necessário um período de fidelização
após o término da especialidade
para todos os médicos formados
no Serviço Nacional de Saúde,
emitiram um comunicado que
classifica a eventual medida
como “desadequada, criadora de
instabilidade, e totalmente injusta
para os internos de formação
específica revelando um grande
desconhecimento da atual situação
do SNS e dos seus pilares de
sustentabilidade” .

O

Conselho Nacional da Ordem
dos Médicos (CNOM) e o Conselho Nacional do Médico Interno
(CNMI), na sequência das declarações
do Ministro da Saúde à Comunicação
Social em que defende ser necessário
um período de fidelização após o término da especialidade para todos os médicos formados no Serviço Nacional de
Saúde, consideram que:
1. Os médicos que estão em processo de
formação especializada correspondem
a profissionais altamente qualificados
que, após 6 anos de curso e 1 ano de
prática médica geral tutelada, têm autonomia para o exercício de medicina de
acordo com o Juramento de Hipócrates,

o Código Deontológico da Ordem dos Médicos e a legislação
em vigor.
2. Durante o processo de formação especializada os médicos
internos cumprem um programa de formação, com duração
entre 4 a 6 anos, integrados
num Serviço, e contribuem
ativamente para o trabalho da
respetiva especialidade em todas as suas vertentes.
3. No entanto, a realidade dos
factos é avassaladora, dado os
médicos internos corresponderem neste momento a mais
de 1/3 dos recursos humanos
médicos do Serviço Nacional
de Saúde, sendo pois essenciais
para o seu funcionamento.
4. Neste sentido, os médicos internos fazem inúmeras horas
extraordinárias no Serviço Nacional de Saúde, a maior parte
das quais não remuneradas,
sendo integradas em “bolsas de
horas” que nunca são utilizadas. Muitos dos médicos internos não cumprem descansos
compensatórios ou gozam as
folgas, a que têm direito por lei, de forma a garantir a continuidade de cuidados aos seus doentes.
5. A destacar que todas as formações
complementares realizadas pelos internos de formação específica, hoje em dia
fundamentais para o exercício de uma
Medicina atualizada (cursos, congressos…), são financiadas pelos próprios.
6. Se o Sr. Ministro tem interesse em
garantir que os recém-especialistas se
mantenham no SNS deve sim facilitar
e encurtar o tempo para a colocação dos
mesmos. Não deve adiar de forma sistemática este processo, que leva a que vários recém-especialistas optem pelo trabalho em instituições privadas, dada a

falta de perspetiva sobre o seu próximo
local de colocação no SNS. Damos como
exemplo os recém-especialistas aprovados em abril deste ano e que, passados
quase 6 meses, ainda se encontram a
aguardar um concurso para colocação
no Serviço Nacional de Saúde.
Deste modo, o CNOM e o CNMI não
compreendem a posição do Sr. Ministro
da Saúde de escamotear esta realidade
dando a entender que existe apenas o
benefício de quem é formado, sem qualquer compensação do Serviço Nacional
de Saúde.
Sendo o SNS o esmagador formador de
médicos especialistas não é pois legítima uma medida desta natureza sem
uma ampla discussão sobre o tema.
A Ordem dos Médicos não pode igualmente aceitar que uma medida deste
tipo seja aplicada, alterando regras de
funcionamento a meio ou no fim do internato.
Consideramos igualmente essencial que
seja realizado um estudo socioeconómico sobre o papel que os médicos internos
têm no Serviço Nacional de Saúde, de
modo a reconhecer a sua real importância e compreender quem está em dívida
com quem.
A Ordem dos Médicos recusa esta proposta do Sr. Ministro da Saúde considerando-a desadequada, criadora de
instabilidade, e totalmente injusta para
os internos de formação específica revelando um grande desconhecimento da
atual situação do SNS e dos seus pilares
de sustentabilidade.
Lisboa, 26 de setembro de 2017

O Conselho Nacional do Médico Interno
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
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Destaque de Notícias e intervenções sobre temas da actualidade

Agência Europeia do
Medicamento

novo sistema de
classificação de
doentes
«O SNS é português
ou inglês?»

RTP 3
[2017.08.19]

saÚde online
[2017.07.14]

A SRNOM está
satisfeita com a
candidatura do Porto a sede da
Agência Europeia do Medicamento.
O presidente do Conselho Regional
do Norte (CRN) da Ordem dos
Médicos, António Araújo, afirmou,
nesta sexta-feira, estar «muito
satisfeito» com a decisão do
Governo de candidatar o Porto
para a sede da Agência Europeia
do Medicamento. «Estou muito
satisfeito com a decisão e também
com o facto de o Governo ter
voltado atrás numa decisão que
parecia definitiva quando apenas
havia candidatado Lisboa», afirmou
António Araújo.

Diário de notícias
[2017.08.07]

A Nortemédico Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos
criticou a obrigatoriedade de
utilização nos hospitais do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) da
versão inglesa do novo sistema de
classificação de doentes ICD-10.
http://www.dn.pt/lusa/interior/ordem-dosmedicosnorte-critica-uso-de-versao-inglesa-decodificador-de-doentes-8690293.html

Porto Canal
[2017.08.02]

Um despacho do
secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, Fernando
Araújo, estabelece que os
hospitais têm até final do ano
para desenvolver medidas que
permitam aos pais acompanhar
os filhos menores de idade até ao
bloco cirúrgico, estando presente
na indução anestésica e no recobro.
Ao Porto Canal, Fátima Carvalho,
presidente do Conselho Disciplinar
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, admite que é «uma
medida que faz sentido», mas
defende que é necessário «avaliar
as condições da criança e dos pais
caso a caso» antes de autorizar
esta presença.
https://vimeo.com/228359799

O Presidente do
CRNOM, António
Araújo, também Director do
Serviço de Oncologia Médica do
CHP, esteve no “Bom Dia Portugal”,
na RTP3, para comentar as causas
que levam ao aparecimento do
cancro do pulmão em nãofumadores, tema da rubrica da
Liga Portuguesa Contra o Cancro
daquele programa. “Quanto
mais nós conhecermos os
mecanismos que estão envolvidos
no desenvolvimento do cancro (…)
mais armas terapêuticas podemos
desenvolver para tratar melhor os
nossos doentes» [António Araújo].
http://nortemedico.pt/noticias/2017/agosto/cancrodo-pulmao-rtp3

http://saudeonline.pt/2017/07/14/srnom-estasatisfeita-com-a-candidatura-do-porto-a-sede-daagencia-europeia-do-medicamento/

Cirurgia: Direito de
acompanhamento

CANCRO DO PULMÃO

tempo de espera
para cirurgias
Tempo Medicina
[2017.08.08]

«O SNS é português
ou inglês?», questiona
o Conselho Regional do Norte da
OM num comunicado, dizendo de
forma irónica recear que «no futuro
obriguem os profissionais de saúde
portugueses a registar, no processo
dos doentes do SNS, as colheitas
de dados clínicos em inglês ou,
quem sabe, a realizar toda a
interação com os cidadãos em
inglês». Em causa está o despacho
n.º 10.537/2013, de 13 de agosto,
que criou uma equipa de projeto
responsável pelo planeamento da
implementação, em Portugal, do
sistema de codificação clínica ICD10-CM (International Classification
of Diseases, 10th Revision, Clinical
Modification), em substituição da
ICD-9-CM (9th Revision).
Um outro despacho (n.º 9090/
2015, de 3 de agosto de 2015)
veio depois estipular que a nova
codificação entraria em vigor a 1 de
janeiro de 2017.
http://www.tempomedicina.com/noticias/32628

Infestação de
piolhos de pombo

RTP 3
[2017.08.31]

Uma infestação de
piolhos de pombo
obrigou ao encerramento de dois
blocos operatórios de obstetrícia
no CHSJ. O piolho de pombo é um
parasita capaz de provocar irritação
cutânea que dá origem a comichão
e vermelhidão, mas não consegue
sobreviver parasitando os humanos.
Rui Capucho, vogal do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos e especialista em Saúde
Pública, explicou ao Porto Canal o
que é o piolho do pombo e quais os
seus efeitos na saúde humana.
https://vimeo.com/232031024

Greve dos
enfermeiros
especialistas:
Ordem recomenda
reforço de clínicos
em Ginecologia
e Obstetrícia

Porto Canal
[2017.08.29]

«O tempo de espera
para cirurgias em
2016 foi o maior dos últimos 6
anos. No ano passado cerca de
31 mil pessoas foram chamadas
para cirurgia fora do prazo
máximo definido pela lei. Os
dados hoje conhecidos estão a
originar múltiplas reações. A tutela
desvaloriza e argumenta que o
tempo de espera para doentes
prioritários até melhorou no ano
passado.» Ao Porto Canal, António
Araújo, presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, recorda que “há tempos
de espera ideais definidos” para
uma cirurgia e que ultrapassá-los
causa dano aos utentes.

«O presidente da
Secção Regional da
OM/Norte, António Araújo, afirmou
à Lusa que a recomendação, que
está a ser feita hoje, visa alertar os
responsáveis para a necessidade
de “tomarem medidas para que os
serviços não sofram diminuição de
qualidade” na prestação de serviços
à população, “designadamente em
Obstetrícia”, face à possibilidade
dos enfermeiros especialistas
deixarem de integrar as equipas
multidisciplinares.»

https://vimeo.com/231675031

http://bit.ly/2zzC9gS

Público
[2017.09.04]

Porto Canal
[2017.09.04]
https://vimeo.com/232452685
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Renovação
da Cédula
Profissional
Perguntas
frequentes
Quando posso proceder à renovação da minha
cédula profissional?
Deve solicitar a renovação da sua cédula nos 3
meses anteriores ao término da validade, que
consta na frente do seu cartão.
Como posso fazer a renovação da cédula
profissional?
Para renovar a sua cédula profissional deve-o
fazer preferencialmente por via eletrónica,
através do link https://www.multicert.
com/3ws/cdqqp-om, e seguir as indicações aí
existentes.
O que necessito ter no computador para iniciar
o processo?
É necessário um leitor de cartões e o
Middleware da Cédula Profissional instalado no
computador.
O que é o Middleware da Cédula Profissional?
É o programa que permite que a cédula seja
reconhecida no computador onde vai ser usada.
Onde posso adquirir o programa?
O programa está disponível livre de encargos,
podendo efetuar o download em https://goo.
gl/osqbzY.
Como proceder com a fotografia presente no
cartão, posso atualizá-la?
A fotografia constante no seu atual cartão será
utilizada na renovação. A alteração da fotografia
só pode ser feita, de momento, presencialmente
na sua Secção Regional.
E a assinatura manuscrita que deve estar
presente na nova Cédulas?
A assinatura que forneceu no ato de solicitação
da primeira Cédula será utilizada automaticamente no processo de renovação, de acordo
com todos os quesitos legais para o efeito.
Porque vou ter que usar a cédula profissional
antiga no processo de renovação?
Legalmente a Assinatura Digital Qualificada
substitui a assinatura manuscrita, no que diz
respeito aos documentos informáticos. Só
deste modo é que se pode efetuar o pedido de
renovação online, permitindo ao médico evitar
uma deslocação à Ordem dos Médicos para o
efeito.
Posso renovar a minha cédula profissional com
o cartão de cidadão?
Não. Apenas pode renovar a sua cédula

profissional utilizando uma cédula profissional
válida com o respetivo Certificado Digital
Qualificado ainda válido.
Como posso renovar a minha cédula se esta já
terminou a validade?
Caso o prazo de validade da sua cédula
profissional já tenha terminado, terá de contactar
a sua Secção Regional ou Sub-Regional para o
efeito.
Posso pedir a renovação junto dos serviços da
Ordem mesmo tendo uma cédula válida?
Sim. No entanto, não é recomendável que o faça,
uma vez que o processo não será automático
e como tal será consideravelmente mais
demorado.
O processo de pedir a renovação online está
lento. É normal?
Durante a leitura dos dados do certificado digital
da sua cédula o sistema pode tornar-se mais
lento. Este procedimento é normal pelo que
deve aguardar.
O PIN vai ser o mesmo da cédula anterior?
Não, a cédula ao ser renovada vai ter um novo
certificado digital qualificado e um novo PIN.
Posso continuar a usar a minha cédula
enquanto não recebo a nova?
Sim, enquanto o certificado digital qualificado
estiver dentro do prazo de validade.
Posso alterar o número de telemóvel para
receber o PIN?
Sim, ao fazer o pedido de renovação ser-lhe-á
pedido que indique o número de telemóvel, para
onde serão enviados os códigos relativos ao seu
Certificado Digital Qualificado.
Posso alterar o email?
Sim, ao fazer o pedido de renovação ser-lhe-á
pedido que indique o seu endereço de email.
Alterei o nome, a nova cédula já vai ter essa
alteração?
A forma de alterar essa informação na Cédula
Profissional deve ser efetuada presencialmente
nos serviços da Ordem dos Médicos, fazendo
prova da alteração. Só após ser atualizada a
informação é que se deverá proceder ao pedido
de renovação de cédula.
Em caso de ter nova especialidade
o que devo fazer?
Caso tenha uma nova especialidade que não
conste no formulário eletrónico deve proceder
à sua atualização e confirmação pelos serviços
da Ordem e nessa altura proceder ao pedido de
renovação presencial.
Como vou receber a cédula?
Ao estar finalizada os serviços irão contactá-lo
e informar que a cédula se encontra disponível
para entrega, dando a opção de entrega
presencial ou envio para a morada que indicar.
Quanto tempo decorre entre o meu pedido e o
receber a minha cédula?

No pedido eletrónico de renovação de cédula
está previsto 15 dias para a sua produção. Na
fase inicial, em que são estimadas muitas
renovações este período pode ser mais
demorado.
Já fiz um pedido manual recentemente e
ainda não recebi o cartão. Posso renovar
eletronicamente a minha cédula?
Não. Os pedidos presenciais de renovação são
mais lentos e caso haja duplicação de pedidos o
tempo de produção aumenta significativamente
e os mecanismos de controlo de produção
podem parar a emissão do processo normal.
Posso realizar este processo através de um
dispositivo móvel (tablet, telemóvel)?
De momento não é possível realizar o processo
de renovação através de dispositivos móveis.
Existe algum sistema de marcações prévias
que possa utilizar, caso pretenda tratar de
algum assunto relacionado com a minha
renovação de cédulas?
Em caso de dúvidas contacte a sua Secção
Regional ou Sub-Regional.
Para onde devo telefonar para tirar dúvidas?
Em caso de dúvidas contacte a sua Secção
Regional ou Sub-Regional.
Se não conseguir fazer a renovação por via
eletrónica o que devo fazer?
Deverá certificar-se que a sua Cédula (com
um Certificado Digital Qualificado válido) está
presente no leitor de cartões e o Middleware da
Cédula Profissional instalado no computador.
Se mesmo assim não o conseguir fazer por
favor contacte a sua Secção Regional ou SubRegional de modo a tentar obter ajuda.
Se após todos estes passos não for possível
efetuar o pedido online deverá efetuar um
agendamento presencial.
Se tiver dificuldades no processo eletrónico de
solicitação da renovação da Cédula Profissional
o que devo fazer?
Por favor contacte a sua Secção Regional ou
Sub-Regional de modo a tentar obter ajuda.
O Middleware funciona em sistemas Mac?
Sim, o middleware atual é compatível com o
macOS.
Quanto custa renovar a minha cédula?
A renovação da cédula é gratuita para o Médico.

MANUAL PASSO-A-PASSO PARA
PEDIDO DE RENOVAÇÃO ONLINE DO
CERTIFICADO DIGITAL QUALIFICADO
Aceda diretamente através do código
QR ou vá a www.ordemdosmedicos.pt

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

centro
de cultura
e congressos
No centro da cidade do Porto encontra
um espaço privilegiado para organizar
o seu evento. A Ordem dos Médicos –
Secção Regional do Norte tem à sua
disposição um moderno Centro de
Cultura e Congressos, composto por
espaços multifuncionais, equipamentos
de última geração e serviços premium
diversificados, que garantem total
cobertura das suas necessidades.
Rodeado por uma atmosfera bucólica
e singular, o Centro de Cultura
e Congressos garante uma rara
tranquilidade e privacidade a quem o
visita. Situada junto ao Jardim d’Arca
de Água, a infraestrutura reúne ótimas
condições para acolher os mais
variados tipos de eventos: congressos,
conferências, exposições, ações de
formação, jantares ou espetáculos.
Para as diferentes valências dispõe de
um auditório com capacidade para
300 lugares, de um vasto conjunto de
pequenos auditórios e salas de reunião,
de uma galeria polivalente, de um
bar e área lounge e de um complexo
residencial. No exterior, além dos
belíssimos espaços verdes, piscina e
dois campos de ténis, dispõe de parque
de estacionamento, zonas de lazer e
um bar/restaurante no edifício sede.
Mais do que um espaço físico de
excelência, o Centro de Cultura e
Congressos distingue-se como um
equipamento multifacetado e apto a
acolher o seu evento.
Venha conhecê-lo.

CENTRO
DE CULTURA E
CONGRESSOS

Centro de Cultura e Congressos
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 poRTo
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt

Eventos

à medida
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Valor
em Saúde

Isabel Cachapuz
Guerra
Especialista em
Patologia Clínica
Secretária da Mesa
da Assembleia
Regional
da SRNOM

A prestação de cuidados
de saúde caracteriza-se
por ser um processo, em
permanente mudança, em
consequência dos constantes
avanços tecnológicos e
científicos, das modificações
sociais e políticas e
dos constrangimentos
económicos.
O crescente impacto
económico global da
prestação de cuidados de
saúde tem sido condicionado
por: envelhecimento,
incorporação de novas
tecnologias e repartição dos recursos
por um número cada vez maior de
prestadores e de consumidores.
O papel do estado é garantir o acesso
aos cuidados de saúde a todos os
cidadãos e assegurar a equidade
através de adequadas medidas de
redistribuição social.

O

período de crescimento lento das
economias, que sucede a um ciclo
de endividamento de grandes proporções, está a forçar processos de contenção orçamental muito rigorosos. Os financiadores e organizadores dos diversos
tipos de sistemas de saúde transmitem aos
prestadores muito maiores exigências de

controlo de despesas e aos inovadores a prova do valor económico das novas tecnologias
de saúde. A médio e longo prazo, os financiadores estão mais interessados em: reduzir a
probabilidade de manifestação de doenças
(prevenção), contar com soluções de cura ou
de formas de administração de medicamentos que aumentem substancialmente a sua
eficácia, recorrer a novas terapêuticas menos
dependentes de medicamentos (incluindo-se as vacinas não infeciosas ou novas abordagens como a regeneração de tecidos).
Em tempos de crise económica, houve a transformação da rede hospitalar, a reforma dos
cuidados primários, surgiu a rede nacional dos
cuidados integrados, a combinação público-privado e simultaneamente a capitação, partilha
de risco, gestão integrada da doença e integração de cuidados.
Os sistemas de informação têm um papel
muito importante, pois são um fator crítico de
mudança. São fonte de conhecimento e de suporte à decisão, permitem uma informação de
gestão credível, atempada e auditável. Surgiu o
processo clínico eletrónico.
Em Portugal, o novo modelo de sistema de
saúde caracteriza-se, entre outros pontos,
por: contratos de gestão plurianuais, gestão
descentralizada (Centros de Responsabilidade Integrados – CRI e Unidades de Saúde
Familiar – USF), gestão por objetivos e de responsabilização pelos resultados (autonomia
e responsabilização, contratualização externa
e interna, monitorização e publicação regular
da informação), envolvimento e responsabilização da gestão intermédia, desenvolvimento
dos profissionais apostando na qualificação,
avaliação baseada em parâmetros objetivos e
incentivos de desempenho com discriminação
positiva dos profissionais pela qualidade e eficiência, nivelamento com as melhores práticas
de gestão e otimização na gestão de recursos
sem comprometer a equidade.
Ao envolvimento dos profissionais e desenvolvimento dos recursos humanos, associa-se a
reengenharia de processos, descentralização
da gestão e melhoria contínua da qualidade.
Surge uma gestão favorável à criação de um
clima organizacional inovador e dinâmico, conciliam-se políticas de gestão com desenvolvimento pessoal. Há uma eficiência na gestão de
recursos, com melhoria contínua da qualidade.
Procura-se, portanto, sustentabilidade.
A Demografia em Portugal evidencia um prolongamento do tempo de vida na população
com oitenta e mais anos, faixa etária esta su-

jeita cada vez mais a múltiplas patologias associadas e mais incapacitantes e, consequentemente, maior consumo de medicamentos e de
recursos de saúde. Os padrões de morbilidade
têm sido alterados por motivos relacionados
com o stress, novas formas de organização
familiar e profissional, hábitos alimentares, sedentarismo, etc. As doenças oncológicas vão
continuar a afirmar-se como principal causa
de morte nos países desenvolvidos. Existe um
acréscimo de doenças crónicas na população
em idade ativa, como a diabetes e outras doenças associadas à obesidade, bem como doenças inflamatórias como a artrite reumatoide.
Maior frequência de doenças incapacitantes do
foro neurológico nas fases pós ativas da população. Desenvolvimento de outras patologias
do foro imunológico.
Mas os avanços científicos da última década
têm demonstrado que é possível diagnosticar as causas específicas causadoras de doença, escolher a estratégia terapêutica que
com maior probabilidade beneficiará o doente
e mitigará os riscos associados. Haverá cada
vez maior necessidade de recorrer a fármacos biológicos, cada vez com uma produção de
base biotecnológica mais complexa e onerosa.
Em consequência das tendências referidas, os
atuais sistemas de saúde vão deparar-se com
pressão sobre o financiamento e uma mudança
possível na prestação de cuidados de saúde,
envolvendo os processos de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.
Atualmente, se por um lado estão em marcha
importantes reformas no sector da saúde e
com bons resultados, por outro lado alguns
problemas mantêm-se, como seja a insustentabilidade financeira do sistema, a falta de
planeamento estratégico para o sector e os
elevados níveis de ineficiência. É imprescindível a reorganização e regulação do sistema de
saúde, em que a redefinição de papéis e funções entre as instituições do sector com vista
à eliminação de duplicações e redundâncias
traria ganhos óbvios, não só em termos de
eficiência do setor, como no foco de todos os
agentes naquele que é, afinal, o objetivo último
do sistema – a satisfação das necessidades de
saúde dos cidadãos.
Os custos na saúde não devem ser sempre
vistos como despesa, mas como um bom
investimento, com significativo retorno para
a economia, na medida em que o estado da
saúde da população concorre diretamente para
a redução do absentismo, para a melhoria da
produtividade e para a qualidade de vida.
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O doente no centro da decisão
Deve ser repensada uma estratégia de uma
nova gestão em saúde com um investimento
claro na capacitação das associações de doentes e a reavaliação dos outcomes em saúde que
devem ser baseados em valor para o doente; O
sistema de financiamento dos cuidados de saúde deve estar assente no valor que os cuidados
de saúde produzem para o doente; Devem ser
utilizadas estratégias de marketing social na
promoção da saúde e prevenção da doença,
como ferramenta para aumentar a literacia em
saúde da população portuguesa e promover a
adoção de comportamentos saudáveis para o
cidadão/comunidade e para o Sistema Nacional de Saúde. Investir nas pessoas! As pessoas
como gestoras do seu processo de saúde/doença; Deve ser reforçado o investimento na formação e implementação de equipas de gestão
de risco e segurança do doente, em todas as
unidades de saúde. Deve haver uma integração
da satisfação dos doentes, devidamente validada, na avaliação e financiamento das unidades
de saúde; É premente a definição da figura do
gestor/consultor do percurso, dentro da equipa
de saúde (ex. Médico de Família ou Enfermeiro
de Família) que possa aconselhar e acompanhar os utentes e familiares ao longo da sua
doença, nos diversos momentos de interação
com o sistema de saúde e os seus profissionais,
sempre que adequado, em questões de âmbito
clínico ou social.
Michael Porter apresenta uma nova estratégia
que tem no seu núcleo maximizar valor para
os utilizadores, ou seja, alcançar os melhores
resultados em saúde ao mais baixo custo através de uma “Value agenda”. Isto implica a tal
restruturação do modo como se organizam,
medem e reembolsam os cuidados de saúde.
O objetivo é aumentar valor para os utentes,
em que o valor é definido como os resultados
de saúde alcançados (e que interessam aos
utentes) sobre o custo de obter estes resultados. Este valor pode ser obtido com a seguinte
fórmula: Valor=Resultados/Custo. Torna-se

assim claro que melhorar o valor implica melhorar os resultados sem aumentar os custos,
ou reduzir os custos sem afetar os resultados.
A medição rigorosa do valor (resultados e custos) é, provavelmente, a medida que, por si só,
permite melhorar os cuidados de saúde. Quando se mede sistematicamente os cuidados de
saúde, os resultados dos cuidados de saúde
melhoram.
As verdadeiras medidas de qualidade conseguem medir os resultados que interessam/
têm impacto nas pessoas. Medir o conjunto
de indicadores que interessam às pessoas é
indispensável para atender às necessidades
das pessoas, mas é igualmente um dos veículos mais poderosos para reduzir os custos em
cuidados de saúde, reconhecendo e premiando
os melhores prestadores. Alterar a forma como
medimos os resultados que produzimos é o
primeiro passo para gerar valor para a população e fugir de ciclos, pouco virtuosos e efetivos,
de redução de despesa à custa da qualidade. O
valor, enquanto resultado em saúde combinado
com os custos, deve definir a estrutura de melhoria de desempenho no sistema de saúde. O
foco no valor em saúde permite libertar o potencial de inovação existente na sociedade portuguesa. Esta sociedade mais inovadora será
necessariamente mais saudável, mais produtiva e mais resiliente a futuras crises financeiras.
Michael Porter defende uma nova forma de
pensar o sistema de saúde, assente na criação
de valor para os doentes. A organização dos
sistemas de saúde tem de estar centrada nos
doentes e não nos serviços.
Segundo Michael Porter, a preocupação das
autoridades não deve estar centrada no custo
específico de uma consulta ou de um medicamento, mas devem sim preocupar-se com o
custo total. Os países tentam diminuir o custo
de um serviço individual e não do todo. Tem
que se encorajar a criação de valor. Os cuidados
primários devem ser adaptados às necessidades dos doentes e mais focados em determinados tipos de doentes. A melhor forma para
acrescentarmos valor é, sem dúvida, melhorar
os resultados, melhorar a qualidade. É a fraca
qualidade que aumenta os custos e o desperdício. A qualidade não é dispendiosa, a falta dela
é que é.
Existe atualmente uma maior evidência na
relação resultados de saúde/satisfação da vivência do doente sempre que e quando estes
recebem cuidados de saúde. Neste sentido,
os profissionais de saúde vão comprometer-se cada vez mais para tornar a experiência

“A sua serenidade, doce
amabilidade, clarividência e
faculdade de comunicação
transcendia largamente a
do homem comum.
As suas palavras, de profundo
saber e reflexão, tornavam-no
um ‘porto de abrigo’ e uma
‘luz’ orientadora para todos.”
António Araújo
Presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos

IN MEMORIAM

O doente é que deve ser o centro da ação médica, não a unidade ou o sistema de saúde. O
sistema de saúde tem sido gerido por métricas
quantitativas, mas precisamos de olhar para
os resultados obtidos, para quantas pessoas
ficaram restabelecidas e puderam viver mais
e melhor. Além de se conseguirem melhores
resultados para o doente, conseguem-se reduções de desperdício e mitigação de ações
redundantes (com custos) muito significativas.

D. António
Francisco dos
Santos
[1948-2017]
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do doente num grau de satisfação positivo e
melhor avaliado. As novas tecnologias e a sua
adoção pelos profissionais de saúde vão permitir uma maior e desejável interligação entre
as diversas especialidades, contribuindo para
uma multidisciplinaridade. As organizações
prestadoras de cuidados de saúde com a adoção destas equipas multidisciplinares que terão
o seu focus no doente, terão como objetivo o
acompanhamento, durante todo o percurso
assistencial, quebrando definitivamente as
barreiras entre departamentos. Esta dinâmica
organizacional constituirá o processo e o valor
com centralidade no doente, como identifica
Michael Porter.
Apenas medindo os resultados é possível introduzir melhorias no sistema e perceber em que
áreas se pode intervir. Michael Porter defende o
pagamento diferenciado, ou seja, o pagamento
associado à criação de valor e não em função
de um determinado serviço (outputs). Os serviços de saúde devem ser remunerados pela
totalidade de tratamento e não por um serviço
individual. Este modelo de pagamento por serviço (outputs) e não por “criação de valor”, gera
um efeito perverso do primado da “produção”
com a subsequente indução de custos e não
na redução por criação de valor para o Doente/utente. Michael Porter defende ainda uma
maior utilização das tecnologias de informação no sector da saúde, reforçando a criação de
plataformas tecnológicas. O melhor sistema de
saúde é aquele em que todos, inclusivamente
os doentes, podem ter acesso, através de bases de dados, a informações sobre todas as
intervenções e cuidados a que foram sujeitos.
Com ressalva para aspetos ligados à proteção
de dados, privacidade e utilização de um tipo de
linguagem acessível.
A título de conclusão, de referir que é preciso
uma nova organização do sistema de saúde e
maiores avanços tecnológicos. Assim, é possível reduzir custos em saúde nos próximos
anos. Deve, assim, existir uma nova forma de
pensar o sistema de saúde, assente na criação
de valor para os doentes e fazer algumas recomendações para o futuro e a sustentabilidade
do sistema nacional de saúde. A organização
dos sistemas de saúde tem de estar centrada
nos doentes e não nos resultados de um serviço ou de um hospital. Reitera-se a ideia de que
criar valor é pensar em todo o ciclo do doente/
utente e que o pagamento tem de deixar de
ser por ato. Deve ser pago por todo o pacote
de cuidados. O cidadão tem que ser sempre o
centro da decisão. n

A dignidade na
vida humana

Dalila Veiga
médica
Anestesiologista no
Centro Hospitalar
do Porto e membro
do Conselho
Regional do Norte
da Ordem dos
Médicos

A morte, ou a finitude
da vida, foi desde
tempos ancestrais
motivo de angústia e
forte inquietação do Ser
Humano. O princípio da
liberdade individual e
autodeterminação de
cada pessoa humana
enceta uma enorme
responsabilidade
individual e social
quando se debatem
questões como
a Eutanásia.

A

complexidade inerente às questões éticas subjacentes a esta
temática não se pode nem deve
esgotar apenas em opiniões pessoais ou
movimentos cívicos veiculados pela comunicação social. A herança cultural e a
consciência coletiva moral da sociedade
dos dias de hoje exigem de todos nós
uma postura de responsabilidade, conhecimento, esclarecimento, reflexão e ponderação quando, como ser coletivo, somos
confrontados com dilemas éticos como a
eutanásia.

O respeito pela dignidade da Vida Humana exige que este problemática seja
amplamente explorada e explicada à
Sociedade Civil. Uma resposta representativa da sociedade portuguesa sobre
esta matéria exige que seja, no mínimo,
promovido um referendo a nível nacional.
Mas, o mesmo deverá ser precedido por
um adequado período de discussão alargada e reflexão individual e coletiva sobre
as múltiplas questões inerentes à eutanásia e as suas reais repercussões sociais
e humanas.
Neste âmbito, importa também sensibilizar a sociedade sobre as deficiências
vigentes no sistema de saúde que levam
a situações dramáticas do ponto de vista
humano e de sofrimento no momento
da morte. Muitos doentes terminais e
suas famílias são as vítimas anónimas
destas mesmas insuficiências e, como
tal, é chocante que se foque a discussão
exclusivamente no “direito à morte medicamente assistida” e não se fale abertamente sobre o direito à morte sem dor,
sem sofrimento e com dignidade. A dignidade da vida deve igualmente existir na
morte. O direito ao tratamento da dor e
do sofrimento são direitos universais de
todos os seres humanos.
No entanto, no nosso sistema as respostas estruturadas e organizadas são
escassas e claramente insuficientes perante o elevado número de solicitações.
As redes de cuidados paliativos no nosso país
são escassas em termos de recursos humanos
e técnicos apesar de trabalharem no limite das
parcas possibilidades que possuem para dar
resposta ao sofrimento e à dor. Muitas vezes,
quando esgotada esta capacidade de resposta
destes profissionais, são muitas vezes os profissionais de unidades de dor, dos cuidados
de saúde primários ou dos próprios serviços
médico-cirúrgicos hospitalares a tentarem colmatar as insuficiências do sistema.
No limite, muitas vezes, estas situações de
drama e sofrimento culminam com o recurso
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à única porta aberta que estes doentes e famílias encontram: o serviço de urgência. Muitas
camas hospitalares são frequentemente a última solução encontrada para estes doentes
com as repercussões económicas e sociais que
tal representa. Importa igualmente salientar
que a grande maioria das famílias portugueses
não dispõe dos recursos humanos e técnicos
nem da formação necessária para saberem
lidar com a complexidade e exigência destas
situações terminais. Urge, por isso, reforçar os
recursos humanos, técnicos e científicos necessários, bem como, promover a formação alargada dos profissionais de saúde e das famílias
envolvidas.
Seria desejável que esta discussão sobre a eutanásia possa abrir as portas à necessária discussão sobre este problema com o qual, diariamente, todas as instituições de saúde lidam e
para o qual não dispõe da capacidade de resposta desejável. Se existe uma vontade política
em salvaguardar o direito individual do doente
como pessoa “à morte medicamente assistida”
em situações de doença terminal, deve obrigatoriamente existir a real preocupação com
a salvaguarda da defesa universal do direito
destes doentes ao alívio da sua enorme dor e
sofrimento humanos. Assim, urge repensar e
reforçar a organização das respostas já existentes e promover todas as políticas de saúde
necessárias de modo a rapidamente tornar eficiente e humano este cuidado assistencial premente em situações de profundo sofrimento
Esta situação é demasiado dramática para ser
ignorada pelo poder político.
O respeito integral e intemporal pelo Valor da
Vida Humana exige uma consciência coletiva,
responsável e informada sobre as várias dimensões envolvidas quando falamos de situações limite como as situações do final da vida.
Como tal, o tratamento da dor e sofrimento são
componentes integrais, absolutos e universais
deste processo e que devem ser sempre salvaguardados.
O nosso humanismo assim nos exige. O nosso
compromisso com os direitos fundamentais da
vida humana assim o determinam. n

Prof. Carlos Mota Cardoso

Académico Correspondente
Estrangeiro da Real Academia
Nacional de Medicina de
Espanha

C

arlos Mota Cardoso, médico psiquiatra, docente e investigador
na Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade
do Porto, vogal do CRNOM e também
membro da Comissão Regional para
as Actividades Culturais e de Lazer da
SRNOM, foi nomeado pela Real Academia
REAL ACADEMIA
Nacional de Medicina de Espanha como
NACIONAL DE MEDICINA
Académico Correspondente Estrangeiro.
DE ESPANHA
Para a SRNOM e para o Professor, esta nomeação é uma honra.
A Real Academia Nacional de Medicina de
Espanha surge no século XVIII e pretende
fomentar o progresso da Medicina em
Espanha, publicar a sua história, formar a
geografia médica do país, assim como criar um dicionário tecnológico da medicina.
Atualmente, a associação organiza sessões públicas para
exposição de temas de interesse científico, bem como sessões de tomada de posse, de inauguração e encerramento de
cursos, sessões extraordinárias, etc. Entre outras publicações,
edita trimestralmente a revista “Anales de la RANM”, que inclui todo o trabalho científico da Academia e outras notícias
da sua actividade.
Para saber mais sobre a RANM aceda a www.ranm.es.

26 NOTÍCIAS

Texto Marta Araújo › Fotografia Medesign

Sistema de Gestão
dA Qualidade da
SRNOM obteve
certificação
externa
A implementação de
ferramentas de gestão
modernas, capazes de
introduzir melhorias nos
serviços da Secção Regional
do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM), foi a
meta estabelecida por
Susana Borges, Diretora de
Serviços, em 2009.
Ao fim de oito anos de
trabalho sistematicamente
direcionado nesse sentido,
a SRNOM foi alvo de uma
auditoria externa e viu o
seu Sistema de Gestão
da Qualidade certificado
segundo o referencial
internacional mais exigente,
a norma ISO 9001:2015

D
SRNOM: Organização Interna

Gestão
da Qualidade
“É importante para a
Direção da SRNOM e
é importante para todos
os médicos que se saiba
que a casa deles está bem
organizada”

otar a SRNOM das melhores
ferramentas de gestão, não apenas em termos informáticos,
mas também em termos organizacionais e de procedimentos, tendo como objetivo último a melhoria do desempenho
global da instituição foi o grande desafio
que Susana Borges colocou a si própria
quando aceitou o cargo de Diretora de
Serviços, em 2009. O objectivo de introduzir internamente um Sistema de Gestão da Qualidade que, a médio prazo,
pudesse obter a certificação segundo os
referenciais mais exigentes, ficou então
também estabelecido. Um continuado,
sistemático e persistente trabalho a nível organizacional e de gestão permitiu
que no ano passado o então presidente
do CRNOM, Miguel Guimarães, lançasse o desafio de submeter a SRNOM
a um processo de certificação por uma
entidade externa, proposta esta que o
atual presidente, António Araújo, não
descurou, tendo-se assim obtido a certi-
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ficação de todos os serviços da SRNOM
pela norma NP EN ISO 9001:20015 – a
norma mais utilizada a nível mundial,
constituindo-se como referência internacional para este tipo de certificação.
Foi através de um trabalho organizacional bem orientado, envolvendo tanto
a Direção como a estrutura interna da
SRNOM, que este processo foi “sendo
desenvolvido, sempre de forma muito
estruturada, e seria uma
pena não o certificarmos”,
garantiu Susana Borges.
“Começamos por identificar processos, regras e procedimentos que não existiam ou não estavam bem
definidos; depois, definimos um conjunto de procedimentos de trabalho que
pudessem ser facilmente
assimilados por todos e que
nos permitissem melhorar
a organização da própria
estrutura”, esclareceu.
Para a implementação
desta estratégia foi muito
importante o apoio da IMPOS Consultancy, uma
empresa especializada em
serviços de consultoria de
gestão. Foram analisados
todos os serviços de todos
os departamentos da SRNOM, adaptando, reformulando e criando novos
processos e novos procedimentos. Hoje, todos os
serviços da SRNOM operam segundo o mesmo referencial de boas práticas
de gestão. “Se a nível institucional temos um papel
de regulação do exercício
da medicina”, “fazia todo o
sentido certificar a nossa gestão”, explicou Lurdes Gandra, Secretária do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos.
O foco da reorganização e otimização
das tarefas ficou definido depois de uma
análise técnica, na qual se pôde verificar que apesar de já existir um “nível
avançado de organização e estruturação
das atividades”, era possível melhorar
alguns processos de suporte, nomeadamente compras e subcontratação, gestão

de infraestruturas e equipamentos”, referiu Susana Gonçalves, representante
da consultora IMPOS. “Neste processo
de implementação, utilizamos ferramentas como brainstorming e análise
SWOT, permitindo-nos perceber quais
as forças e fraquezas internas e quais
as ameaças e oportunidades a nível externo. Deste modo conseguimos definir
estratégias e ações para poder melhorar
ainda mais. Todo este
processo é uma melhoria
contínua”, acrescentou.
A implementação do
Sistema de Gestão de
Qualidade permitiu melhorias internas que se
reflectiram na relação
da SRNOM com os médicos. A acrescida sensibilização para a qualidade e motivação de
todos os colaboradores,
a mais clara definição
de responsabilidades e
competências e a mais
eficiente gestão de processos resultou numa
melhoria da produtividade e menor número
de “críticas” e “reclamações”. A certificação por
uma entidade externa é
o culminar de todo este
trabalho. “Internamente
podíamos estar muito
bem organizados, e isso
já era motivo de grande
satisfação. Mas a certificação por uma entidade externa acaba por
constituir um reconhecimento independente,
o que é bom para a imagem corporativa. É importante para a Direção da SRNOM e é
importante para todos os médicos que se
saiba que a casa deles está bem organizada”, resumiu a Diretora de Serviços.
No futuro, continuarão a ser desenvolvidas ferramentas que permitam “manter
e fazer evoluir o sistema”, esclareceu
Susana Borges. É através do recurso ao
“espírito crítico e à auscultação de todas
as partes interessadas envolvidas” que
alguns aspetos podem continuar a ser
melhorados, rematou. n

A ISO 9001 é a norma de sistemas de gestão
mais utilizada mundialmente, constituindo-se
como referência internacional para a certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade. A
nova versão desta norma foi publicada a 15 de
setembro de 2015.

NORMA PORTUGUESA
NP EN ISO 9001 : 2015
Alguns conceitos: (1)
n Generalidades
A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica de uma organização que pode ajudar a melhorar o seu
desempenho global e proporcionar uma base
sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável.
Os benefícios potenciais para uma organização
ao implementar um sistema de gestão da qualidade baseado nesta Norma são:
a) a aptidão para fornecer de forma consistente
produtos e serviços que satisfaçam tanto os
requisitos dos clientes como as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis;
b) facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente;
c) tratar riscos e oportunidades associados ao
seu contexto e objetivos;
d) a aptidão para demonstrar a conformidade
com requisitos especificados do sistema de
gestão da qualidade.
[…]
n Princípios de gestão da qualidade
Esta Norma baseia-se nos princípios de gestão da qualidade descritos na ISO 9000. As
descrições incluem uma declaração para cada
princípio, uma fundamentação para a importância do princípio para a organização, alguns
exemplos de benefícios associados ao princípio e exemplos de ações típicas para melhorar
o desempenho da organização quando o princípio é aplicado.
Os princípios da gestão da qualidade são:
– foco no cliente;
– liderança;
– comprometimento das pessoas;
– abordagem por processos;
– melhoria;
– tomada de decisão baseada em evidências;
– gestão das relações.
[…]
n Objetivo e campo de aplicação
Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade quando uma organização:
a) necessita demonstrar a sua aptidão para, de
forma consistente, fornecer produtos e serviços que satisfaçam tanto os requisitos do
cliente como as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis;
b) visa aumentar a satisfação do cliente através
da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para a melhoria do sistema e para a garantia da conformidade tanto com os requisitos
do cliente como com as exigências estatutárias
e regulamentares aplicáveis.
1)

Instituto Português da Qualidade. NP EN ISO 9001 : 2015
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Sessão / Debate

O papel dos Centros
de Responsabilidade
Integrados no SNS
No passado dia 28 de setembro, a Sala de Conferências da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos acolheu a
sessão “O papel dos Centros de Responsabilidade Integrados
no SNS”, uma iniciativa do CNROM em parceria com o Sindicato
dos Médicos do Norte (SMN). A sessão foi presidida por António
Araújo, presidente do CRNOM, e teve como moderador Jorge
Almeida, membro da direção do SMN.
Texto Liana Rego › Fotografia Digireport

O

s palestrantes convidados, cujas
exposições serviram de pano de
fundo para a posterior discussão
do tema “Centros de Responsabilidade
Integrados” (CRI), ocuparam a mesa à
hora marcada. Jorge Coutinho, membro da direção do SMN, e Jorge Penedo,
Vice-Presidente do Conselho Regional
do Sul da Ordem dos Médicos (CRSOM)
enumeraram as complexidades desta temática e deixaram as principais linhas
de reflexão para o debate que se haveria
de seguir.

A sessão começou com uma breve introdução por parte de Jorge Almeida,
na sua qualidade de moderador, o qual
abordou o tema do subfinanciamento
na área da saúde e defendeu que “o dinheiro tem de ser mais bem distribuído”. No entanto, rapidamente deu a palavra ao primeiro palestrante convidado
para que a discussão se pudesse centrar
na questão dos CRI. Jorge Coutinho,
que começou por clarificar que a posição
que iria defender não representava qualquer posição formal do SMN, assumiu
que pretendia provocar mais perguntas
do que gerar respostas. Durante a sua
exposição, Jorge Coutinho realçou os
“preocupantes” 30% de gastos em saúde
que correspondem a gastos no setor privado. Depois de ter defendido que era
necessário investir mais em prevenção
e na promoção da saúde, procurando ao
mesmo tempo maximizar a “eficiência
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“Do muito
simples ao muito
complicado, os
hospitais são
muito distintos
e não podem ser
todos organizados
da mesma
maneira.”
Jorge Penedo

a todos os níveis da prestação
de cuidados”, o palestrante
enquadrou os CRI como uma
possível resposta a parte dessas necessidades.
Jorge Penedo, o segundo palestrante da noite, assumiu
não acreditar que “todos os
serviços possam passar a
CRI”. Recordou ainda que a
discussão acerca do tema datava de 1998 e que, desde essa
altura até ao momento atual,
em pouco ou nada se alterou
o modelo proposto. Indo mais
longe no seu levantamento de
questões, enumerou algumas
das problemáticas mais complexas, como a questão da
organização dos hospitais. O
Vice-Presidente do CRSOM
afirmou que, “do muito simples ao muito complicado”,
os vários hospitais são muito
distintos e não podem ser todos organizados da mesma
maneira.
Depois de muitas perguntas
terem ficado sem resposta, seguiu-se
um amplo debate que envolveu o público
que acorreu à Sala de Conferências da
SRNOM. O ponto comum, unânime entre palestrantes, moderador, presidente
do CRNOM e público, foi o reconhecimento de um problema grave na organização atual e a ideia de que o Serviço
Nacional de Saúde tem de mudar. O modelo atual, descrito como algo que “tem
de ser profundamente alterado”, foi
alvo de duras críticas e adjetivado como
“anacrónico”.

Por outro lado, e tendo em conta a presença na plateia de alguns gestores e administradores hospitalares, foi lançado
o desafio de que os novos modelos fossem rapidamente testados, para se poder começar a implementar um clima
de mudança. Segundo relembrou um
gestor hospitalar presente na sessão,
“não foi o Governo que criou as USF”,
mas sim um grupo de pessoas da área
da Medicina que se uniram para criar
um projeto que defendiam e no qual
acreditavam.
Os Centros de Responsabilidade Integrados foram, assim, considerados um
tema complexo, que merece ser discutido pelos governantes mas que precisa
também de um grande investimento
profissional por parte dos médicos. Estas são questões que, segundo António
Araújo, preocupam a Ordem dos Médicos, o CRNOM e classe médica em geral, que se encontra notoriamente descontente com a atualidade do sistema
de gestão e administração de muitas das
unidades dos serviços de saúde, em particular os serviços hospitalares. n
Decreto-Lei n.º 374/99,
de 18 de Setembro
«(…) a lei de gestão hospitalar
em vigor manteve, como células básicas da organização
dos hospitais, os serviços,
posteriormente agrupáveis
em departamentos, numa visão organizativa essencialmente técnica e desligada da visão global da gestão dos recursos
disponíveis. (…) Os fins sociais que os cidadãos
têm direito a esperar dos hospitais não se compadecem com a actual inoperacionalidade do
seu sistema de organização (…) a organização
interna dos estabelecimentos hospitalares em
centros de responsabilidade integrados tem
como objectivo atingir uma maior eficiência e
melhorar a acessibilidade, mediante um maior
envolvimento e responsabilização dos profissionais pela gestão dos recursos postos à sua
disposição».
Definição (art. 2.º)
1 – Os CRI constituem estruturas orgânicas de
gestão intermédia, agrupando serviços e ou
unidades funcionais homogéneos e ou afins.
2 – Os CRI podem coincidir com os departamentos, podendo excepcionalmente coincidir com
os serviços quando a sua dimensão o justificar.
Objectivo (art. 3.º)
Os CRI têm por objectivo final melhorar a acessibilidade, a qualidade, a produtividade, a eficiência e a efectividade da prestação de cuidados
de saúde, através de uma melhor gestão dos
respectivos recursos.

ORDEM DOS MÉDICOS

Secção Regional do Norte

Caro(a) Colega,
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos tem o prazer de informar que, à
semelhança dos anos anteriores, irá realizar a já habitual Festa de Natal da SRNOM.
No dia 16 de Dezembro a Casa do Médico recebe os filhos e netos de médicos, com
idades até aos 12 anos, numa festa cheia de surpresas e muita animação.
Este ano a Festa de Natal da SRNOM estende-se às sub-regiões de Vila Real, Viana do
Castelo e Braga, nos dias 1, 2 e 8 de Dezembro respetivamente, podendo toda a informação
referente à inscrição e locais das várias festas ser consultada em www.nortemedico.pt.
E, para que seja um Natal verdadeiramente mágico, contamos com
as suas crianças para mais um dia de muita alegria.
Um abraço,

António Araújo

Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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Ordem
dos
Médicos
no Palácio
de Belém
presidente do CRNOM
esteve presente
na audiência com o
Presidente da República
Ao final da tarde do dia 11 de
setembro, os dirigentes da
Ordem dos Médicos estiveram
em Belém para uma audiência
com o Presidente da República,
Prof. Marcelo Rebelo de
Sousa, pela primeira vez neste
mandato. Além de António
Araújo, também estiveram
presentes, em representação
da OM, Miguel Guimarães,
bastonário, Jorge Penedo,
vice-presidente do Conselho
Regional do Sul, e Carlos Cortes,
presidente do Conselho Regional
do Centro.

Texto Liana Rego › Fotografia SRCOM + Presidência.pt

N

uma reunião que
visou, acima de
tudo, promover
o diálogo entre a Ordem
dos Médicos e a Presidência, o Presidente da República fez-se acompanhar
de Ana Paula Bernardo,
assessora da Presidência da República para as
questões laborais, e Mário
Pereira Pinto, assessor da
Presidência da República
para a área da saúde. As
questões que marcaram
este encontro foram abordadas em clima de grande
compreensão por parte de
Marcelo Rebelo de Sousa,
tendo sido destacadas as
necessidades de um reforço do investimento financeiro no Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Em declarações à revista
Nortemédico, António
Araújo, presidente do
Conselho Regional Norte
da Ordem dos Médicos,
disse que esta audiência
“teve a ver com o facto de
o senhor Presidente da
República querer auscultar o sentir da Ordem dos
Médicos neste momento
tão conturbado da situação política que se vive
em Portugal em termos
de saúde”. Os temas abordados junto de Marcelo Rebelo de Sousa
tocaram em pontos essenciais das problemáticas que estão, atualmente, a
preocupar os médicos e a condicionar
o exercício da medicina, como a dificuldade da fixação dos médicos no interior,
a questão da empregabilidade médica,
a falta de vagas para a formação específica e o excessivo número clausus nas
escolas de Medicina.
António Araújo acrescentou, ainda, que
a OM ficou a conhecer a “grande abertura do senhor Presidente da República” e, até, “uma grande coincidência
de pontos de vista” relativamente aos
assuntos levantados. n
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Cerimónia da
Bata Branca
FMUP

Texto Marta Araújo › Fotografia Digireport

Está oficializada a transição
para o ciclo clínico do
Mestrado Integrado em
Medicina da FMUP
Os estudantes do 4.º ano
da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
iniciaram, no dia 11 de
setembro, uma nova etapa
do seu percurso académico:
o ciclo clínico. Para
assinalar essa transição,
foi realizada a já tradicional
“Cerimónia da Bata
Branca” que, através da
imposição de um símbolo
universalmente associado
à prática clínica, visa alertar
os futuros médicos para as
responsabilidades humanas
e profissionais inerentes
ao exercício pleno da
profissão. A cerimónia
contou com a presença do
Prof. António Sarmento,
professor catedrático da
FMUP e vice-presidente
do CRNOM.

A

ntes de dar início oficial à sessão “Transição
para o Ciclo Clínico”,
onde se incluiu a “Cerimónia da Bata Branca”,
Maria Amélia Ferreira,
diretora da FMUP, pediu um minuto de silêncio em homenagem ao
Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos,
cuja notícia do seu falecimento tinha acabado
de ser conhecida. A dirigente fez questão de realçar o papel importante
que a emblemática figura
teve “na defesa intransigente de uma educação
humanitária pelos médicos”, agradecendo todo o
apoio que lhes concedeu
durante os últimos anos.
Cumprida a homenagem simbólica, Maria Amélia Ferreira deu as boas-vindas
aos presentes na Aula Magna da FMUP
e relembrou o papel da cerimónia como
a oficialização de “um novo período de
formação, fora das aulas teóricas”, para
os estudantes de medicina.
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O início do ano letivo 2017/2018 foi ainda
aproveitado para relembrar que o curso
de medicina da FMUP “obteve as mais
elevadas notas de acesso ao ensino superior”, enfatizando a liderança da instituição na formação médica, explicou a
dirigente. Neste arranque das atividades
académicas, foi destacado que se avizinhava “um ano muito importante”. As
componentes teóricas das ciências básicas apreendidas até aí pelos futuros médicos poderão, agora, complementar-se
com o mundo “das humanidades, do
amor e da compaixão”, conformando
desse modo a plenitude da profissão,
concluiu Maria Amélia Ferreira.
Foi com um discurso emotivo e motivador que a Dr.ª Elizabete Loureiro, coordenadora do Gabinete de Apoio ao Estudante, deu seguimento à cerimónia.
Com uma plateia cheia de estudantes
ansiosos por experienciarem a compo-

nente prática do curso
de medicina, foi realçado o acréscimo de
responsabilidade que
esta transição acarreta. Durante a apresentação, foi mencionado que esta etapa
irá funcionar como a
aplicação da “teoria
à prática”, através da
transição dos laboratórios para as enfermarias e para as consultas externas. Para esse
efeito, foi explicado,
muito sucintamente,
como deverá ser feita a
conjugação das competências técnicas e interpessoais dos discentes. “É esperado, nesta
nova fase, que os estudantes revelem mais
responsabilidade, mas
também mais autorregulação do estudo. A
aprendizagem prática
é muito menos planeada e mais espontânea”. Esta trajetória
“é orientada para o paciente e para os familiares cuidadores e é
baseada num trabalho
que é produzido em equipa”, acrescentou Elizabete Loureiro, que se propôs a
apresentar uma espécie de kit de sobrevivência que tornasse a fase de transição
“o mais tranquila possível” para os futuros médicos.
Contextualizada a sessão, chegou o
momento de introduzir a explicação
do simbolismo da “Cerimónia da Bata
Branca”. Francisco Vieira, Presidente
da Associação de Estudantes da FMUP,
encarregou-se de informar os estudantes do verdadeiro simbolismo que a utilização da bata de médico encerra. Numa
apresentação bem humorada, o representante da comunidade estudantil
fez referência ao design da “nova” bata
branca, “que promete arrasar nos corredores do hospital”, uma vez que é “mais
moderna, mais branca, com um novo
símbolo, com um novo corte e até, imaginem só, com botões nos punhos”, refe-

riu. Num registo mais sério, realçou que
“isto de ter uma nova bata, na verdade
não tem importância absolutamente nenhuma”, referindo que esta “não é um
acessório ou uma peça a ter em conta
no outfit”. “A bata branca é um símbolo
que, desde há 200 anos, faz parte do dia-a-dia dos médicos e dos estudantes de
medicina”, constituindo-se como um
elemento de identificação para os doentes, explicou Francisco Vieira. Durante
o seu discurso, Francisco Vieira referiu
ainda que a cerimónia poderia ser comparada “ao juramento de Hipócrates, em
versão light”, porque aquilo que se estabelece na sessão poderá ser visto como
“um compromisso de honra entre os estudantes e a FMUP” e, sobretudo, “como
uma consciencialização do peso da responsabilidade e privilégio” enquanto futuros profissionais.
O presidente da AEFMUP concluiu a
sua participação na cerimónia fazendo
referência a um grupo de jovens estudantes de medicina que, pouco tempo
depois do fatídico 11 de setembro de 2001
– de que no dia da solenidade se assinalavam os 16 anos –, se voluntariaram
a trabalhar numa morgue. Francisco
Vieira chamou a atenção para “o exemplo de entrega e humanidade” destes estudantes, que deverá ser seguido por todos no futuro. Já o Prof. Filipe Almeida,
Diretor do Serviço de Humanização do
Centro Hospitalar de São João, captou a
atenção da plateia ao comparar a profissão médica a uma arte, sendo este o primeiro patamar para a moldar e praticar
“uma medicina de qualidade”. “Vão ensinar-vos a conhecer cada doente na sua
inteira dimensão humana – não apenas
a biológica, mas também a psicológica, a
sociológica e a espiritual”, advertiu.
Depois de uma série de conselhos de carácter profissional, o encerramento da
sessão foi pautado pelo entusiasmo que
os estudantes evidenciaram ao envergarem a bata de médico pela primeira vez,
preparando-se para o percurso exigente
que os espera. O desfecho não poderia
acontecer sem que o solene momento
fosse registado numa fotografia de
grupo. Um momento que ficará seguramente registado na história individual
de cada estudante como uma grande
conquista, um grande passo em direção
a um promissor futuro. n
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Cerimónia da
Bata Branca
ICBAS

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

Dever de “aprender”,
“estudar e “questionar”

“Os vossos professores estão
a tornar o curso de Medicina
cada vez mais prático. Mas
cabe-vos o papel de questionar
e aprender”
António Araújo

Foi a nota dominante nos discursos
da Cerimónia da Bata Branca do
Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar (ICBAS): a necessidade
de fazer a melhor formação possível
e antecipar as mudanças que a
profissão médica vai conhecer no
futuro. António Araújo, presidente da
Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM), foi um dos
convidados de uma sessão onde se
falou também de ética e humanismo
na Medicina.

C

oube ao presidente da SRNOM
a abertura da V Cerimónia da
Bata Branca do ICBAS, realizada a 12 de setembro no auditório da
instituição. António Araújo felicitou os
jovens estudantes por terem atingido
esta etapa de transição para o ciclo clínico do Mestrado em Medicina, designadamente pelo facto de “sentirem pela
primeira vez o que é ser médico” e “ter
doentes à vossa responsabilidade”.
Desafiado a antecipar o futuro da formação médica, o dirigente assumiu a incerteza que existe neste momento: “Não tenho uma bola de cristal e vejo isto muito
nublado”. Não obstante, António Araújo
reconheceu que a prioridade, nesta fase
em que os alunos transitam para o ciclo
clínico, é consolidar a sua aprendizagem
e assumir a “responsabilidade de se formarem bem”. “Vocês vão ser o topo das
equipas que prestam cuidados aos doentes e têm, por isso, o dever de aprender a praticar na íntegra o acto médico”,
justificou.
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a componente da arte e da emoção na
Medicina também é muito importante”,
observou, reforçando a necessidade de
“transferir para o doente a confiança
que a doença lhe retirou”.
Também a diretora do ensino pré-graduado do ICBAS, Idalina Beirão, se referiu à importância da dimensão humana
da Medicina, assumindo que a profissão
tem “grandes responsabilidades” e “não
é uma ciência exata, mas uma ciência
de probabilidades”. “É uma profissão
muito nobre e temos de lutar muito para
que vocês sejam médicos satisfeitos”,
acrescentou.

Novos desafios

O presidente da SRNOM elogiou o trabalho que o ICBAS tem desenvolvido
em termos de integração da actividade
clínica nos curricula, colocando os alunos “em contacto com o doente” e dando-lhes a possibilidade de trabalharem
“num quadro clínico completo”. “São
vocês que, no futuro, terão a responsabilidade de tratar os nossos doentes”,
reforçou António Araújo, interpelando
os novos titulares da ‘bata branca’ a
“aprender, estudar e questionar muito”
ao longo do ciclo de formação clínica.
“Os vossos professores estão a tornar o
curso de Medicina cada vez mais prático. Mas cabe-vos o papel de questionar
e aprender”, vincou. Numa última mensagem aos futuros colegas, o dirigente da
Ordem dos Médicos desafiou-os ainda a
assumir uma responsabilidade fundamental: “respeitar o código deontológico”. “O curso também vos vai ensinar
a promover a relação médico-doente, a
conviver com o sucesso e o insucesso, a
dar más-notícias”, concluiu.

Presidente do Conselho Pedagógico do
ICBAS, Corália Vicente explicou aos
alunos que os objectivos da instituição
não diferem muito dos das outras escolas médicas: “dar-vos a melhor formação
possível e manter-vos na crista da onda,
acompanhando a evolução da Medicina.
Mas o ICBAS, sublinhou, tem a particularidade da “convivência com outras
áreas de ensino”, uma vez que é a única
escola médica do país que “tem outros
cursos superiores de áreas científicas
diferentes”.

Arte e Emoção na Medicina
Perante mais de duas centenas de alunos, o diretor do Mestrado Integrado em
Medicina assumiu que “agora é que vão
perceber o que é ser médico”. Henrique
Cyrne Carvalho subscreveu a “importância do estudo e da investigação” para
que os estudantes sejam bons profissionais, mas salientou também outras
competências: “a vossa geração é muito
formatada para a ciência exata, mas

Andreia Godinho, presidente da Associação de Estudantes do
ICBAS, partilhou a sua
visão sobre o que representou, para si própria, os
primeiros anos de curso
e assumiu que “não foram em vão”. “Percebo
agora que nem sempre
conseguimos tirar todo o
potencial das situações
que vivemos”, assumiu a
representante dos estudantes, dizendo que, no
entanto, “são anos que
abrem portas” e onde se “adquirem capacidades fundamentais para o futuro”.
Recordando o facto de nem todos os
médicos recém-formados poderem vir
a ter acesso a uma especialidade, a dirigente desafiou os colegas a assumirem as “realidades novas” da profissão,
olhando-as “não como uma ameaça,
mas como um desafio”.
Testemunhando precisamente a realidade com que se depara um médico recém-formado, Ana Paula Cruz – interna
do Ano Comum – falou da relação humana que se estabelece com os doentes
e de como é “fundamental” estabelecer
“empatia” e olhar para as “pequenas coisas” que acabam por “fazer a diferença
entre ser um médico que cuida das pessoas ou ser apenas mais um médico”.
A líder da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), Pilar
Simões, encerrou esta V Cerimónia da
Bata Branca do ICBAS com uma reflexão sobre a importância da ética e da deontologia para um jovem médico. n
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YES
Meeting
2017
Texto Liana Rego / Marta Araújo › Fotografia Digireport

12ª edição do
Young European
Scientist Meeting
reunIU cerca de
500 estudantes
no Porto

Entre os dias 14 e 17 de
setembro, a cidade do
Porto acolheu cerca de
500 estudantes, de 30
países diferentes, na 12ª
edição do YES Meeting, um
congresso internacional
organizado pela Associação
de Estudantes da FMUP.
A dimensão do evento,
que cresce ano após ano,
é proporcional ao sucesso
alcançado, gerando motivo
de orgulho para toda a
comunidade da FMUP. Na
edição deste ano, destaque
para algumas novidades,
como uma competição
clínica ou um interessante
programa social e cultural
para dar a conhecer a
Cidade Invicta.

R

ealizado pela primeira vez em
2006, o YES Meeting, um congresso inteiramente organizado
por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, continua a perseguir os objetivos formulados
há 12 anos, promovendo, ano após ano, o
intercâmbio científico entre os jovens investigadores. Na sessão de abertura, Catarina Metelo Coimbra, Presidente da
12ª edição do Yes Meeting, fez questão
de os voltar a relembrar. O incremento
da formação científica dos estudantes,
o fomento da investigação e a discussão a nível internacional de trabalhos
nas áreas biomédicas continuam a ser
os principais pressupostos que justificam a organização do evento. Tudo isto
na cidade do Porto, pelo que a possibilidade de uma experiência turística para
os muitos congressistas que chegam de
outros países foi um aspeto que a organização não descurou, tendo este ano promovido, pela primeira vez, um extenso
programa social dedicado a permitir aos
participantes aproveitarem a oportunidade para explorar o “Melhor Destino
Europeu 2017”.
Mas houve outras novidades que marcaram a edição de 2017, como a realização
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de uma competição clínica na área da
Gastroenterologia, na qual os participantes apresentaram um estudo de caso,
posteriormente apreciado e votado pela
audiência. E a pensar num público essencialmente jovem, a organização inovou ainda com a criação de uma aplicação para smartphone que, para além de
facilitar a partilha de informação, também impulsionou a interação da assistência com os palestrantes, permitindo
dar resposta a uma série de questões sobre o caso.

Com um número de inscrições que superou as do ano
transato e com mais meio
dia de programa, a edição
de 2017 privilegiou, uma vez
mais, o contacto direto com
os investigadores, alguns de
renome mundial. Entre os
oradores deste ano sobressaiu a presença da cientista
israelita Ada Yonath, vencedora do prémio Nobel de
Química e, ainda, Nicholas
Lydon, que conta com um
prémio Lasker no currículo.
E dos muitos temas abordados, alguns já tradicionais,
como a Medicina Interna,
Cirurgia ou as Neurociências – que obrigaram a
abrir espaço para mais de
50 workshops científicos –
a Psicopatia mereceu nesta
edição um destaque original, com a participação do
neurocientista americano
James Fallon.
Com o auditório da FUMP
praticamente repleto, na
companhia das várias figuras ilustres que marcaram presença no arranque
do evento no dia 14, Miguel
Guimarães, bastonário da
Ordem dos Médicos, e Francisco George, Diretor-Geral
da Saúde, integraram o painel de convidados para a sessão de abertura. Às palavras
de Francisco Rocha Gonçalves, presidente do Comité
Científico do YES Meeting,
juntaram-se as declarações
dos outros intervenientes
que, de forma unânime, realçaram a
importância científica e cultural do
evento, concordando nas vantagens que
o diálogo e o debate crítico trazem para
a divulgação do conhecimento científico
entre a comunidade mais jovem.

Sessão de Encerramento
A 12ª edição do YES Meeting foi oficialmente encerrada no dia 17 de setembro,
pelas 18 horas, no Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto (CIM-FMUP).

A cerimónia contou com a intervenção
de Maria Amélia Ferreira, diretora da
FMUP; António Araújo, presidente do
CRNOM; Francisco Sousa Vieira, presidente da Associação de Estudantes da
FMUP; Catarina Metelo Coimbra, presidente da 12ª edição do YES Meeting;
e Mariana Gutierres, presidente da Comissão Organizadora da 13ª edição, a assumir funções em Outubro.
Num discurso mais descritivo, Maria
Amélia Ferreira fez um breve sumário
do congresso, apresentando os números que demonstravam o sucesso desta
edição: 495 participantes, cerca de 96
professores e médicos envolvidos nos
eventos, 238 trabalhos de investigação
submetidos, mais de metade por estudantes estrangeiros, e 74 professores responsáveis pela avaliação dos mesmos.
O presidente do CRNOM, António
Araújo, congratulou a comissão organizadora que, além de ter esgotado as
inscrições em menos de 2 horas, contou
com um envolvimento muito significativo da população estudantil da FMUP,
a qual soube conjugar esta carga de trabalho acrescida com as normais exigências das suas vidas académicas. No final
da sua intervenção, António Araújo desejou o maior sucesso para as edições
vindouras.
Depois das intervenções do painel de
oradores, era chegada a altura da entrega de prémios do YES Meeting 2017.
As duas categorias eram a Competição Científica e a Competição Clínica,
sendo esta última dedicada à área da
Gastroenterologia.
No primeiro caso, a competição foi dividida por áreas distintas, como a Neurociência, a Medicina Interna e a Oncologia e Biologia Molecular, e os primeiros
três classificados de cada uma delas
foram sempre premiados. Os prémios
variaram entre os 500 euros, para o 3º
lugar, 1000 euros, para o 2º lugar, e 3000
euros para o primeiro classificado.
No painel de premiados estiveram estudantes oriundos de universidades e
cidades europeias tão diferentes como
Vilnius, Varsóvia e Wurtzburgo, para
além das portuguesas Coimbra, Lisboa,
Braga e Porto. Entregues os prémios, a
sessão foi oficialmente encerrada com
uma atuação musical da Tuna Feminina da FMUP. n
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De 24 a 26 de setembro
a SRNOM acolheu a
conferência anual do
European Forum for
Primary Care (EFPC).
Pela primeira vez,
Portugal acolheu o
evento que persegue o
lema da “saúde como
um compromisso social
de todos e para todos,
e de cada um para cada
um”. Durante três dias,
o Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM
foi o palco eleito para
o debate que visa
promover a participação
cidadã na área dos
Cuidados de Saúde
Primários, estimulando
a criação de um
compromisso coletivo na
área da saúde.

EFPC 2017 PORTO CONFERENCE
EUROPEAN FORUM FOR PRIMARY CARE

Texto Liana Rego / Marta Araújo › Fotografia Medesign

Promover a
cidadania nos
Cuidados de Saúde
Primários

The Citizen Voice
in Primary Care: a
social commitment to
‘health for all’

H

á 12 anos que o EFPC procura
contribuir para melhorar a
saúde da população mundial
através da promoção dos Cuidados de
Saúde Primários. Fruto da iniciativa de
um grupo multicultural e multidisciplinar interessado nesta temática, o fórum
serve para incitar ao debate sobre os cuidados médicos básicos, pretendendo gerar dados e evidências através da troca
de informação entre os seus membros.
Foi com esse intuito que, de
24 a 26 de setembro, decorreu na SRNOM a “EFPC
2017 Porto Conference”,
subordinada ao tema “The
Citizen Voice in Primary
Care: a social commitment to ‘health for all’”.
Segundo a visão do EFPC,
os Cuidados Primários são
decisivos para a produção
de “melhores resultados
em saúde”, a custos “mais
baixos”. Para que estes objetivos sejam alcançados,
é necessário estabelecer
condições adequadas no
sistema, incentivando a
criação de estruturas e es-
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tratégias médico-sociais. É através do
estímulo ao relacionamento direto com
os cidadãos, por intermédio da prestação dos serviços médicos primários,
que se visa suprir as necessidades dos
indivíduos nos contextos familiar e comunitário. E neste contexto, os médicos
de família tornam-se elementos-chave,
fomentando o estabelecimento de uma
proposta multidisciplinar. Para que este
sistema funcione, segundo o EFPC, é
fundamental que o acesso aos cuidados
saúde seja irrestrito e que os utentes sejam guiados pelo mundo fragmentado
da medicina, dividido em diversas áreas
de especialização e gestão médicas. A
atenção especial recai sobre os grupos

mais vulneráveis da sociedade, sem
descurar, por outro lado, a adaptação
profissional às necessidades específicas de cada paciente.
Em termos gerais, as principais
ações do fórum consistem no acompanhamento contínuo e comparação
dos diversos sistemas de Medicina
Geral na Europa, bem como na recolha de informação sobre estratégias
de desenvolvimento local e troca de
experiências profissionais. Além
disso, o EFPC tem vindo a estimular
o relacionamento e o diálogo com entidades como a União Europeia (UE)
e a Organização Mundial da Saúde e
a estreitar os laços com as entidades
ligadas à investigação científica a nível comunitário.
A representar essa ligação, a eurodeputada Marisa Matias esteve presente na sessão pré-conferência, no
dia 24, defendendo o envolvimento
dos cidadãos na definição das políticas de saúde. Segundo a eurodeputada, falar “sobre os Cuidados de
Saúde Primários, sobre a participação dos cidadãos” e sobre as restantes temáticas da iniciativa implica
a abordagem de “tópicos muito diferentes”, com dinâmicas próprias
e impossíveis de compactar apenas
numa palestra.
Num discurso informal e breve, Marisa Matias destacou que a opinião
comunitária é que uma das “prioridades chave” são os Cuidados Primários. Depois de referir a petição
pública que se encontra a circular
em Portugal a respeito desse envolvimento cívico entre as pessoas e o Sistema Nacional de Saúde, Marisa Matias
partilhou um pouco do seu percurso político com a audiência e da sua ligação
a estes temas. “Fui eleita pela primeira
vez para o Parlamento Europeu em
2009 e, antes disso, na Universidade de
Coimbra, estávamos todos muito empenhados em mapear e identificar todas as
organizações de pacientes”. Foi através
de fundos europeus que, ainda enquanto
estudante universitária, Marisa Matias,
em conjunto com outras pessoas, foi desenvolvendo projetos na área da saúde.
E foi graças a iniciativas dessa índole
que nasceu a ligação da eurodeputada a
organizações como o EFPC.

Sessão de Abertura
A abertura oficial do “EFPC 2017 Porto
Conference” realizou-se na manhã do
dia 25 de setembro. A representar a Ordem dos Médicos e o CRNOM esteve Alberto Pinto Hespanhol, especialista em
MGF e professor da FMUP. Como representante da direção do EFPC esteve
a nova presidente, Sally Kendall, professora de Enfermagem Comunitária e
Saúde Pública na Universidade de Kent.
A mesa contou ainda com a presença
de Sofia Crisóstomo, representante do
Grupo de Ativistas em Tratamentos
(GAT), e Susana Constante Pereira, ativista da área da saúde.
A sessão de abertura pautou-se por um
agradecimento aos responsáveis pela
iniciativa e troca de cumprimentos entre
as figuras que vieram de fora e aqueles
que as receberam. Em declarações posteriores, Sally Kendall referiu a grande
importância que o evento tem para o diálogo a nível europeu sobre os cuidados
de saúde primário. A professora britânica lembrou o seu trabalho enquanto
enfermeira, bem como o seu profundo
interesse pelas pessoas como os elementos fundamentais que a levaram a entrar
na luta pela melhoria da saúde pública.
O dia 25 foi preenchido com as palestras
de Nicola Bedlington (secretário-geral
do European Patients’ Forum - EPF)
e Mitch Blair (professor de Pediatria e
Saúde Pública Infantil no Imperial College em Londres), e com as alocuções de
Vitor Ramos (médico de família e professor da Escola Nacional de Saúde Pública), Marta Temido (presidente do conselho diretivo da ACSS), André Biscaia
(doutorado em Saúde Internacional, representante da USF-AN) e Constantino
Sakellarides (professor emérito de Política de Saúde), para além de numerosas
outras comunicações orais. No dia 26 o
destaque foi para as palestras de Inês
Alves (membro da European Patients’
Academy on Therapeutic Innovation EUPATI) e Katerina Koutsogianni (presidente da Associação de Doentes Reumáticos, de Creta, Grécia).
A Conferência de 2018 do EFPC irá decorrer de 24 a 25 de Setembro em Creta
e terá como tema geral “Vulnerability
and Compassion: The role of Primary in
Europe”, com o foco em “Como ultrapassar o período de austeridade?”. n

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

Cursos de
xadrez & bridge
A partir de Outubro a Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos vai proporcionar formações em Xadrez e Bridge aos seus
associados. Estas formações decorrerão no Centro de Convívio da
SRNOM e serão dadas por formadores credenciados, tanto pela
Federação Portuguesa de Xadrez, como pela Federação Portuguesa
de Bridge, respetivamente.
O Xadrez e o Bridge são modalidades cujas federações pertencem à
Associação Internacional de Desportos da Mente (IMSA) e promovem
conhecimentos de matemática, bem como capacidade de raciocínio
lógico e dedutivo.

Bridge

Xadrez

12 sessões
Início a 9 de Outubro

6 sessões
Início a 18 de Outubro

Horário:
Segundas e quintas-feiras
das 18:30 às 20:00

Horário:
Quartas-feiras das
18:30 às 20:00

Custo total: 70€

Custo total: 30€

Caso esteja interessado ou pretenda mais informações, solicitamos que entre em contacto através do
telefone 934991646 ou e-mail: glessa@nortemedico.pt.

Texto Liana Rego › Fotografia Medesign
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GE - Portuguese Journal of
Gastroenterology

PubMed indexa mais
uma revista científica
“made in Portugal”
Em agosto deste ano foi
oficializada a indexação do
GE-Portuguese Journal of
Gastroenterology na PubMed. A
nortemédico esteve à conversa
com Pedro Pimentel Nunes, editor
chefe da revista e um dos principais
responsáveis por esta importante
conquista, o qual explicou o
processo de transformação que
o antigo Jornal Português de
Gastroenterologia sofreu para que
o seu reconhecimento científico
crescesse. O GE torna-se, assim,
a 6.ª revista portuguesa a estar
indexada na mais importante base
de dados de bibliografia biomédica
a nível internacional.

O

Jornal Português de Gastroenterologia foi fundado em 1994 e
é a publicação oficial da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia,
da Sociedade Portuguesa de Endoscopia
Digestiva e da Associação Portuguesa
para o Estudo do Fígado. Quando foi
criado, contrariamente ao que acontece
com a publicação em que se veio a transformar mais tarde, os artigos eram todos
escritos em português, em concordância com o seu próprio nome. Esse era o
primeiro entrave para que o sucesso e
visibilidade internacionais fossem conseguidos. Pedro Nunes, médico especialista em Gastroenterologia, começou
por explicar que “a maioria dos autores
portugueses preferia publicar em revis-

tas internacionais, que têm maior visibilidade” e que, por isso, a publicação
estava numa fase de estagnação.
Em 2010, o médico passou a integrar o
corpo editorial da revista, contudo, foi
apenas quatro anos mais tarde, em 2014,
que se tornou editor chefe. Segundo
conta, foi convidado pelo então diretor,
Leopoldo Matos, a ocupar o cargo com
o objetivo de “tentar revitalizar a revista
e fazer com que se internacionalizasse”.
A partir desse momento, Pedro Nunes
assume que foi criada uma estratégia no
sentido de que a indexação na PubMed
pudesse vir a ser uma realidade.
A estratégia tinha começado, aliás, com
a sua própria contratação: “convidaram
um editor chefe mais novo, mas com
algum perfil científico, até porque já tinha alguns artigos publicados”. Além
disso, o facto de ter sido criada
uma equipa de coeditores com qualidade e disponibilidade, conjuntamente com a decisão de diminuir
o corpo editorial, foram outros dois
passos fundamentais para a mudança. A isso acresce a alteração
do nome, que passou do português
para “a língua da ciência”, e a obrigatoriedade de todos os artigos serem redigidos em inglês.
Atualmente, o GE pode ser encontrado online (https://www.karger.com/Journal/Home/272027)
e, embora a indexação seja muito
recente, os volumes presentes na
plataforma remontam a 2014. Pedro Nunes recordou que nas fases
iniciais do seu trabalho enquanto
editor chefe foi necessário falar com os
colegas para que escrevessem artigos:
“foi necessário sensibilizá-los e procurar que nos ajudassem”. Em retrospetiva, nota que todos se sentem “recompensados”, porque “muitos dos artigos
que submeteram e que permitiram aumentar a qualidade da revista aparecem
agora na PubMed”.
Em relação ao futuro, num momento
em que a indexação já foi alcançada, Pedro Nunes defende que “o passo mais difícil está dado” e que, a partir de agora,
“só temos margem para crescer”. O objetivo nos próximos dois ou três anos é
continuar a apostar na qualidade dos artigos e, ainda, passar a “estar indexado
noutras bases de dados médicas”. n
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VI Fórum de
Discussão
Pedagógica do
ICBAS/CHP

Burnout
médico foi um
dos principais
temas em
debate
No passado dia 18 de
setembro, o Instituto
de Ciências Biomédicas
Abel Salazar (ICBAS)
e o Centro Hospitalar
do Porto (CHP)
promoveram, pela
sexta vez, o Fórum de
Discussão Pedagógica.
O evento teve lugar
no Auditório Prof.
Alexandre Moreira e
contou com a presença
do Presidente do
Conselho Regional
Norte da Ordem dos
Médicos (CRNOM),
António Araújo, no
painel de oradores.

Texto Liana Rego › Fotografia Medesign

de acordo com António Araújo, “está
muito preocupada” com este problema,
a apresentação elucidou a plateia sobre
o alarmante número de médicos afetados. “Cerca de 66% dos
colegas que responderam tinham um nível
alto de exaustão emocional”, “cerca de 39% apreBurnout
na Classe Médica
sentavam já níveis altos
Estudo Nacional
de despersonalização” e
OM / ICSUL – 2016
Aceda ao documento com
“cerca de 30% reportaos principais resultados
deste estudo, disponível
ram uma elevada dimidirectamente através do
nuição da sua realização
código QR ou no no site da
Ordem dos Médicos.
profissional”, enumerou
https://ordemdosmedicos.
pt/principais-resultados-doestudo-nacional-burnout-nao dirigente da SRNOM.
classe-medica/
Alguns dos principais
fatores que acentuam
esta problemática relacionam-se com a idade
dos filhos (quanto mais
novos forem, maior é
a probabilidade de os
mé d ic os m a n i fes t a rem níveis elevados de
exaustão emocional), a
insatisfação com a remuneração, o trabalho
no setor público e um
menor número de anos
de prática. Uma menor identificação com
a classe médica, uma
maior carga horária e
trabalhar menos em
equipa são, também,
factores que contribuem
significativamente para
o desenvolvimento de
burnout nos médicos.
Nas palavras de António Araújo, a natureza
epois das indo trabalho dos médicos
tervenções initorna-os muito suscetíciais de Seraveis a desenvolver esta
fim Gonçalves, Sofia
síndrome, “que envolve
Ribeiro e Pedro Vita,
exaustão emocional, desera chegada a ocasião
personalização e dimide António Araújo tomar a palavra. Penuição da realização profissional”. Para
rante um auditório praticamente cheio
o Presidente do CRNOM, aquela reação
com estudantes e internos de medicina,
disfuncional ao stress profissional proo Presidente do CRNOM esmiuçou as
longado deve-se a fatores muito enraizaprincipais causas que podem levar os
dos na atividade dos médicos, nomeadaprofissionais de saúde, em particular os
mente o facto de serem “sempre muito
médicos, a um “burnout” emocional.
‘bombeiros’, estarem sempre disponíBaseando-se num estudo feito a nível
veis para ver mais um doente e fazer
nacional, realizado a pedido da OM que,
mais uma consulta extra”, rematou. n
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Hebipa Meeting 2017

CH Porto
atribuiu
medalha
de mérito a
José Davide

Centro de referência

D

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

Promovido pela
Unidade Hepatobiliar
e Pancreática do
Centro Hospitalar
do Porto, o HEBIPA
Meeting tem-se
mostrado como um
espaço de afirmação
daquele núcleo
diferenciado do
CHP. José Davide,
mentor do evento
e responsável por
aquela unidade, foi
homenageado, numa
sessão de abertura em que
o presidente do CRNOM,
António Araújo, sublinhou
a importância dos eventos
de formação contínua se
manterem na esfera do SNS.

o departamento iniciou a atribuição destas medalhas de mérito”.
“No que me diz respeito, isto é
tudo mentira”, retorquiu José
Davide com bonomia, partilhando o prémio com os seus colegas e doentes que, na sua opinião, foram o mais importante ao
longo da carreira.

irector do Serviço
de Cirurgia Geral
do Centro Hospitalar do Porto (CHP), José
Davide foi a figura central
da sessão de abertura do
HEBIPA Meeting 2017, realizada no dia 7 de Julho,
no centro de congressos do
Hotel Porto Palácio. O médico recebeu a medalha de
mérito do Departamento
de Cirurgia da instituição,
acompanhada de palavras de elogio à
sua “extraordinária dedicação” ao longo
de 30 anos de trabalho. “Revemo-nos
no trabalho do José Davide. Criou laços
de afinidade no serviço que são por todos reconhecidos”, sublinhou Avelino
Fraga, em representação do director do
departamento, Eurico Castro Alves.
Avelino Fraga invocou o “historial
imenso” que o CHP tem no domínio cirúrgico, tendo o Hospital de Santo António sido a casa da primeira escola médico-cirúrgica existente no Porto. “Foi
também para homenagear todos os cirurgiões que fizeram a nossa história que

Director Clínico do CHP, José
Barros elogiou a unidade HEBIPA enquanto centro de referência do hospital, com “técnicas
específicas e muito sofisticadas,
mas também pela incorporação,
produção e divulgação do conhecimento técnico e científico”, recordando a ligação daquela unidade a 10 centros internacionais
dedicados às doenças hepáticas e
pancreáticas.
Por parte da Ordem dos Médicos,
o presidente do CRNOM felicitou a organização e, em especial,
José Davide e Donzília Sousa e
Silva, pela “excelência do evento”
e por este se estar a tornar “num
momento importante para o CHP”. Reconhecendo a importância destas iniciativas, António Araújo sublinhou a preocupação da OM com a realização de
eventos científicos no âmbito do SNS,
depois da publicação de um decreto-lei que proibia a sua realização quando
patrocinada pela indústria farmacêutica. “Estamos muito preocupados com
esta situação e com o impacto que pode
produzir na formação médica contínua”, acrescentou, assumindo que existem negociações com o Ministério da
Saúde no sentido de reverter a decisão.
Já Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, reconheceu
que a unidade HEBIPA é “uma área
de excelência” e que muito “orgulha o
SNS”. Nessa perspectiva, o governante
sublinhou a aposta que o Ministério da
Saúde tem vindo a desenvolver desde a
criação dos centros de referência, ultrapassando “o tempo em que todos podiam
fazer tudo”. “Queremos diferenciar e
especializar, criando centros onde possamos concentrar mais casuística e até
conseguir custos menores”, “para o país
e para os doentes”, descreveu. n
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GEMMeeting 2017
sessão de abertura foi antecedida por uma
mesa redonda sobre “Pseudociência e o
exercício da Medicina”
O Gaia - Espinho Medical Meeting voltou ao Fórum de Arte e Cultura de
Espinho (FACE) pela segunda vez. O evento decorreu nos dias 14 e 15
de setembro, novamente promovido por médicos internos de formação
específica em MGF dos Agrupamentos de Centros de Saúde de Gaia
e Espinho-Gaia. O programa visou a atualização de conhecimentos,
formação de competências e discussão crítica de temas relevantes para a
Medicina Geral e Familiar.
Texto Liana Rego › Fotografia Medesign

O

primeiro dia de trabalhos, ainda
antes da sessão de abertura oficial do GEMMeeting 2017, ficou
marcado por uma mesa redonda sobre
“Pseudociência e o Exercício da Medicina”, moderada por Silva Henriques,
presidente do Colégio da Especialidade
de Medicina Geral e Familiar (MGF) da
Ordem dos Médicos, e que contou com
a participação de David Marçal, doutorado em Bioquímica e jornalista na área
científica, Alberto Pinto Hespanhol,
em representação da Ordem dos Médi-

cos, Luiz Santiago, médico de família, e
Eduardo Filipe, especialista em Medicina Desportiva com competência em
Acupuntura Médica pela OM.
David Marçal, autor de “Pseudociência”
e fundador da COMCEPT - Comunidade Céptica Portuguesa, enquanto investigador e estudioso da área, definiu
o objetivo da mesa redonda: abrir a discussão acerca das terapêuticas não convencionais enquanto preconizadoras de
pseudociência. De acordo com David
Marçal, a questão da legitimidade do co-

nhecimento gera discussão desde o século XV. Foi nessa época que se iniciou
o “confronto entre dois tipos de conhecimento: aquele que era baseado na autoridade”, considerado verdadeiro apenas
porque “pessoas muito importantes”
diziam que assim deveria ser, “e aquele
que era baseado na observação e na experiência”, “o preferido nomeadamente
pelos marinheiros que davam a volta ao
mundo”. Essa é a diferença entre a ciência, que se baseia na observação e na
experiência, e a pseudociência, “que se
baseia em imitar as estéticas da ciência
e, fundamentalmente, em figuras de autoridade”, esclareceu.
Numa apresentação complexa mas bem
humorada, o palestrante colocou em
destaque a necessidade de se fazer um
melhor jornalismo de saúde, que não
dê voz a falácias e a artigos científicos
isolados que, muitas vezes, não têm o
rigor metodológico adequado para poderem produzir conclusões fiáveis. “Os
estudos com maior probabilidade de
estarem errados são os preferidos dos
jornalistas, porque são os que se relacionam mais com o conceito de notícia
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esse tipo de competências
dentro da OM. Contudo, e
tal como explicou à plateia,
“existe uma grande diferença entre a Acupuntura
Médica e a Acupuntura Tradicional”, porque nem todos
os tratamentos com agulhas
podem ser considerados rigorosos ou iguais. Segundo
Eduardo Filipe, a Acupuntura Médica “só pode ser
exercida por médicos que
tenham a competência pela
OM e é baseada em conceitos científicos”.

Medicina precisa de
adotar uma “melhor
comunicação” com os
doentes

e de novidade”, defendeu David Marçal.
A questão legislativa também preocupa
o autor, que defendeu que “a atual legislação sobre terapêuticas não convencionais é inadequada e deve ser substituída
por outra” que não procure “imitar a medicina baseada na ciência”.
Contrariando os conhecidos ataques feitos à Medicina, a respeito da sua alegada
falta de abertura para com as “terapias
alternativas”, a intervenção de Eduardo
Filipe veio mostrar que há espaço para

O remate final da mesa
redonda coube a Alberto
Pinto Hespanhol que, numa
intervenção curta, deixou
tópicos para reflexão pela
audiência. Depois de agradecer às gerações médicas mais jovens, que possibilitaram a existência do
GEMMeeting, referiu que
um debate desta natureza
só é possível “porque somos
um sociedade democrática
e tolerante”. Segundo o representante da Ordem dos
Médicos, nem todos os profissionais e nem todas as
áreas científicas estariam
abertos a uma discussão
que pretende distinguir dois
conceitos unanimemente tidos como antagónicos – a
Ciência e a Pseudociência.
Pinto Hespanhol reforçou a ideia de
que a comunidade médica precisa de se
abrir à mudança, mas, como não poderia
deixar de ser, “em respeito pelo método
científico”. Ainda assim, considerou o
crescimento das terapias alternativas
como um alerta para a Medicina, que
precisa de adotar uma “melhor comunicação” com os seus pacientes, uma
vez que essa se tem mostrado uma mais
valia dos profissionais das terapias não
convencionais.

Sessão de abertura
homenagem a Pedro Moura
Relvas
Manuel Oliveira, representante dos Internos na Direção de Internato Santos
Silva (DISS) e Presidente da Associação Médica de Gaia e Espinho (AGE),
apresentou os nomes do painel da sessão. Além do homenageado, Dr. Moura
Relvas, diretor cessante da DISS, estiveram também presentes a Diretora do
ACES Gaia e a Diretora Executiva do
ACES Espinho-Gaia, Isabel Chaves e
Castro e Celeste Pinto, respetivamente.
A representação da OM manteve-se a
cargo de Pinto Hespanhol e, dada a impossibilidade de agenda
de Pimenta Marinho,
Presidente da ARS
Norte, foi Maria da Luz
Loureiro quem veio em
sua representação e enquanto Presidente da
Comissão Regional do
Internato Médico. As
autarquias de Espinho
e Gaia também marcaram presença.
Após o sentido agradecimento aos presentes e
à organização do GEMMeeting, era tempo de
aplaudir a carreira do
Dr. Pedro Moura Relvas enquanto Diretor
da DISS. Assumindo a
sua incompreensão perante o facto de ter sido
forçado a abandonar
o cargo, Moura Relvas
disse que teve de sair
antes do tempo “pois os
responsáveis pela revisão do decreto de lei das
USF consideraram existir incompatibilidade entre a função de um coordenador de USF e a de diretor de Internato”.
Visivelmente emocionado, confessou,
no entanto, “sair com a sensação de dever cumprido” .
Concluída assim a manhã do primeiro
dia, o GEMMeeting prosseguiu o seu
programa científico, marcado por uma
forte componente prática, com diversos
workshops, visando “ajudar os médicos
internos a preparar o exame final”. n
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Convívios
Científicos da
CMEP

:: 63º Convívio
Científico

Patologia
do Joelho Instabilidade
Patelofemoral

Texto Maria Martins / Marta Araújo › Fotografia Digireport

Manuel Vieira
da Silva
No dia 7 de julho,
Jaime Milheiro e
a Clínica Médica
do Exercício do
Porto promoveram
o 63º Convívio
Científico CMEP/
SRNOM. O evento
foi subordinado ao
tema “Patologia do
Joelho – Instabilidade
Patelofemoral”,
tratado por Manuel
Vieira da Silva, especialista em
Ortopedia. Jaime Milheiro justificou
a escolha do tema dizendo tratar-se
de uma patologia complexa e muito
frequente. O especialista Manuel
Vieira da Silva explicou as várias
fases da instabilidade patelofemoral,
bem como as opções terapêuticas
para tratamento desta patologia.
Manuel Vieira da Silva é um ortopedista especializado em patologias do joelho que “tem vindo a crescer e a evoluir
como referência na Ortopedia, ao longo
dos últimos anos”, afirmou o organizador do evento, Jaime Milheiro.
O palestrante é diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital de Braga e médico

ortopedista no Hospital Privado de Braga e no Hospital
CUF Porto.
“Patologia do Joelho – Instabilidade Patelofemoral” foi o
tema apresentado por Manuel
Vieira da Silva que dividiu a
patologia em três fases e apresentou as abordagens terapêuticas disponíveis para tratar o
problema.
O especialista começou por
referir que a instabilidade
no joelho é mais comum em
mulheres e após “episódios de
luxação”. “No entanto, há três
tipos de instabilidade patelar:
o síndrome doloroso patelar, a
instabilidade patelar objetiva
com episódio de luxação e,
ainda, sem episódio de luxação”, explicou o ortopedista.
Este problema começa a manifestar-se através de sintomas como um “incremento
anormal da mobilidade articular (instabilidade)”, um
sintoma que pode agravar-se
e “começar a limitar a função
do joelho” – na maioria das
vezes o doente descobre a instabilidade patelar nesta fase,
sublinhou Manuel Vieira da
Silva.
“É uma dor anterior do joelho”, foi assim que o ortopedista explicou a primeira fase
do problema. Quando um
doente apresenta sintomas
de “instabilidade patelofemoral” deve
recorrer-se a exames como a radiologia
convencional ou a TAC. Após o diagnóstico, Manuel Vieira da Silva explicou
como tratar a instabilidade, sendo que
“numa fase aguda não se recorre a cirurgia, enquanto que numa fase crónica a
cirurgia é fundamental”. O tratamento,
que começa com sessões de fisioterapia
com um médico fisiatra e com o ortopedista, tem como primeiro objetivo “corrigir fatores de desalinhamento”. “Com a
cirurgia pretende-se corrigir a instabilidade”, explicou o médico.
Apesar da investigação desenvolvida
por Manuel Vieira da Silva, o diretor
do Serviço de Ortopedia do Hospital de
Braga lamenta que esta patologia não
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seja mais estudada: “É a patologia
mais esquecida quando falamos
do joelho – ouve-se falar principalmente de problemas no menisco –,
no entanto, é necessário desenvolver o tratamento, principalmente
a cirurgia, para que haja uma recuperação quase total da instabilidade”, concluiu.

:: 64º Convívio Científico

Projeto de
Acompanhamento
Clínico para os Jogos
Olímpicos de Tóquio
2020
Jaime Milheiro
O início da temporada de
Convívios Científicos, depois
das férias, ficou marcado pela
apresentação do “Projeto de
Acompanhamento Clínico
para os Jogos Olímpicos de
Tóquio 2020”. Jaime Milheiro,
o promotor do evento, fez
questão de relembrar, no dia
15 de setembro, a importância
da criação de uma Direção
de Medicina Desportiva, que
supervisione de forma contínua
todas as necessidades dos
atletas de alta competição até
aos Jogos Olímpicos, em 2020.
Em substituição de José Gomes
Pereira, Diretor de Medicina Desportiva do Comité Olímpico de Portugal
(COP), Jaime Milheiro assumiu o cargo
de apresentador do projeto, no qual coopera, no 64º Convívio Científico, realizado na SRNOM. Concebida e implementada para supervisionar todas as
necessidades físicas e mentais dos atletas, esta recente iniciativa persegue o
objetivo de “procurar atingir melhores
resultados e corrigir as falhas dos anos
passados”, referiu o diretor da Clínica
Médica e do Exercício do Porto (CMEP).
Com o propósito de dar a conhecer à plateia o caráter inovador e a singularidade
do projeto, o médico, que integra a Direção de Medicina Desportiva, estrutura
recém-criada pelo COP, destacou a im-

portância do papel da vertente médica,
muitas vezes confundida, em Portugal,
com “Traumatologia Desportiva”.
No debate informal, Jaime Milheiro fez
questão de salientar a parca conquista
de medalhas pelos atletas nacionais de
alto rendimento, justificando-a com a
grande discrepância no acompanhamento desportivo, comparativamente
com outros países europeus como a
Hungria, França ou Inglaterra. É essencialmente devido ao fraco incentivo
à profissionalização desportiva desde
os escalões etários mais jovens e aos
reduzidos apoios disponibilizados pelo
sistema que os resultados se revelam
fracos, explicou o orador. No panorama
atual, “um campeão olímpico português

é quase uma missão impossível”,
acrescentou. Deste modo, a palestra foi aproveitada para expor
as falhas mais importantes que
existem no acompanhamento
médico permanente dos desportistas. Estas apenas serão solucionadas com reformas que incentivem a mudança “do sistema
e da mentalidade portuguesa”,
esclareceu o médico.
Foi para antecipar esse desiderato que a Direção de Medicina
Desportiva do COP, após a tomada de posse em maio de 2017,
reuniu todas as Federações que
estão sob a sua égide para sensibilizar para a relevância do
supervisionamento clínico de todos atletas até aos próximos Jogos Olímpicos. Anteriormente,
recordou, os desportistas eram
seguidos pelos médicos das próprias Federações ou pelos seus
médicos particulares, fazendo
com que a informação entre as
partes envolvidas – as Federações, os Clubes e os Atletas – fluísse com algum ruído. Este novo
projeto de acompanhamento clínico da responsabilidade do COP
visa colmatar esse problema,
explicou Jaime Milheiro, destacando que se pretende reunir
uma equipa composta não apenas por médicos, mas também
por fisiologistas, fisioterapeutas,
psicólogos e nutricionistas. O
projeto contempla ainda uma linha de apoio para exames complementares de diagnóstico e acompanhamento
informativo antidopagem. É através
desta assistência multidisciplinar que
se pretende prestar um auxílio médico-fisiológico contínuo, para que os atletas
possam ter o melhor desempenho possível, realçou o palestrante.
Habitualmente, Portugal leva entre 80
a 100 atletas aos Jogos Olímpicos. Neste
momento, estão já envolvidos neste novo
programa de acompanhamento 41 atletas, de 13 modalidades desportivas diferentes. A eficácia deste projeto pioneiro
da Direção de Medicina Desportiva do
COP será avaliada no final dos Jogos,
em função do número de medalhas conquistadas, rematou Jaime Milheiro. n
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Concerto
de Verão na
SRNOM
obra de
Giuseppe Verdi
Mais do que
a qualidade
musical, com
uma melodia
muito bela, é a
força do canto e
da música como
desabrochar do
sentimento de
liberdade…

No dia 14 de julho realizou-se
mais uma edição do Concerto de
Verão, nos emblemáticos jardins
da SRNOM. Aquela que é uma das
noites mais aguardadas, ano após
ano, por médicos, seus amigos e
familiares, proporcionou o ambiente
ideal para a apreciação das mais
belas melodias do repertório de
Giuseppe Verdi. O Concerto de
Verão de 2017 contou com a habitual
presença da Orquestra do Norte,
com o Coro Sinfónico Inês de Castro
e com o Orfeão de Vila Praia de
Âncora.

A

SRNOM recebe, todos os anos,
centenas de médicos para o seu
Concerto de Verão. Numa noite
“que se pôs gloriosa para esta festa”,
José Ferraz lembrou que 2017 “é já o 8º
ano consecutivo em que é realizado o
Concerto de Verão da SRNOM, nestes
magníficos jardins, com a Orquestra do
Norte dirigida pelo seu diretor artístico,
José Ferreira Lobo”.
Desde o seu início que têm sido programados concertos com temas específicos em cada ano, como “Compassos de
Dança”, em 2010, ou “Do Oriente ao Ocidente”, em 2016, sendo que todos foram
sempre “cuidadosamente selecionados a
pensar numa noite de Verão”, garantiu o
organizador, José Ferraz.
O Concerto de Verão de 2017 contou com
a habitual participação da Orquestra do
Norte mas inovou ao apresentar temas
interpretados pelo Orfeão de Vila Praia

de Âncora e pelo Coro Sinfónico Inês de
Castro, grupos corais que atuaram pela
primeira vez nos jardins da SRNOM.
Um pouco na senda dos dois últimos
anos, que já tinham contado também
com algumas novidades: a apresentação de médicos artistas como Picky Resende e Pedro Cardoso, ou Luísa Vilarinho e o Coro da SRNOM.

Momento alto DA Programação
culturaL da SRNOM
“Quem tem tido a oportunidade de assistir a estes concertos pode testemunhar a
excelência destas noites singulares. Não
admira pois que a eles assistam um número crescente de colegas, seus familiares e amigos”, assinalou o organizador
do evento, que não tem dúvidas em o
considerar “um momento incontornável
nas realizações culturais que a SRNOM
tem vindo a desenvolver”.
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cos. Mas o Concerto de Verão
também contou com a preGiuseppe Verdi
sença de muitos estreantes:
Aberturas e Coros de Ópera
•
“Este ano decidi acompanhar
Nabucco
os meus pais, que sempre eloAbertura
giaram imenso esta iniciaNabucco
tiva”, começou por explicar
“Gli Arredi Festivi”
Isabel Mendes. “Estou proNabucco
fundamente impressionada
“Va Pensiero, Sull’Ali Dorate”
com esta noite, que adorei”,
Attila
Prelúdio
terminou.
Ernani
O Coro Sinfónico Inês de
“Si ridesti il leon di Castiglia”
Castro e o Orfeão de Vila
La Traviata
Praia de Âncora partilharam
Preludio 1.º acto
o palco com a Orquestra do
Aida
Norte, proporcionando assim
“Gloria all’Egitto”
um espectáculo diferente do
I Vespri Siciliani
habitual.
Abertura
O Coro Sinfónico Inês de
Macbeth
“Patria Oppressa”
Castro fez a sua primeira
Luisa Miller
apresentação em Coimbra,
Abertura
no dia 12 de outubro de 2012.
I Lombardi alla Prima Crociata
É constituído por cerca de 70
“O Signore, dal tetto natio”
elementos, membros de váLa Forza del Destino
rios outros coros, não apenas
Abertura
de Coimbra mas também de
Don Carlo
“Spuntato ecco il di d’esultanza”
outros pontos do país. Aposta
______________
na formação musical do seus
Coro Sinfónico Inês de Castro
membros e na criação de noOrfeão de Vila Praia de Âncora
vos públicos, afirmando a
Orquestra do Norte
José Ferreira Lobo › direcção
identidade cultural conimbri______________
cense. Destaca-se por fazer
uso das novas tecnologias. Assim, através de uma parceria
estabelecida com a Samsung,
o seu maestro, Artur Pinho
Maria, desenvolveu uma aplicação para o novo Samsung
Note 10.1, substituindo as
partituras em papel. Em 3 de
outubro de 2012, num evento
privada daquela empresa, adquiriu o estatuto de “primeiro
coro
do
mundo
a cantar com tablets”.
Vera Machado, uma
O Orfeão de Vila Praia de Âncora foi
presença assídua
fundado em 1958 e é uma associação
nestas noites de Veque, desde a sua origem, se dedica à
rão, garantiu que o
prática do voluntariado cultural. O seu
facto do concerto ter
Grupo Coral, dirigido por Francisco
contado com a prePresa desde 1984, tem-se apresentado de
sença de novos múnorte a sul de Portugal e em Espanha,
sicos deu “um signiprincipalmente na Galiza, tendo tamficado ainda mais especial a esta noite”.
bém efetuado diversas digressões artísRui Pereira, médico que diz ter marcado
ticas por França. Tem colaborado com a
presença em muitos dos eventos musiOrquestra do Norte, tendo apresentado,
cais realizados nos palcos da SRNOM,
com esta instituição, obras de referênafirmou que o concerto de 2017 “foi o
cia, tais como os Coros de Verdi. n
melhor de sempre, com óptimos músiTexto Maria Martins › Fotografia Digireport

programa 2017
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Summerconcert
Pelo Coro da SRNOM
“Cenas de Verão
Do sagrado ao burlesco”

«A música
faz-nos muito
bem»
No dia 21 de julho o
Salão Nobre da Casa
do Médico foi palco
do “Summerconcert”
protagonizado pelo Coro
da SRNOM. Sob o tema
“Cenas de Verão – do
sagrado ao burlesco”,
este “espetáculo de
contrastes”, como
sublinhou a maestrina
Luísa Vilarinho,
surpreendeu as mais
de três centenas de
pessoas que a ele
assistiram.

Texto Maria Martins › Fotografia Medesign

51

“

Julian Barnes, no seu
último livro, começa por dizer:
«Juntamos duas coisas que ainda não se
tinham juntado, e o
mundo transforma-se».
Nesse momento as pessoas podem não dar por
nada, mas não importa
– de qualquer maneira o
mundo transformou-se
(...). Desde julho de 2012,
crescemos, inventamos,
misturamos, rimos, ousamos no reportório, nas
coreografias, nas vestes
e nos gestos”. Estas foram as palavras escolhidas por Maria Rodrigues, uma das cantoras
do Coro da SRNOM para
inaugurar o espetáculo.
O Summerconcert da
SRNOM juntou teatro,
música, dança e muitas surpresas. Ao fim
de três anos, repletos de
muito trabalho, a maestrina Luísa Vilarinho
e todos os artistas que
integram o Coro da SRNOM puderam proporcionar a uma plateia de
mais de três centenas
de pessoas um concerto
que “foi quase um musical”, como o classificou
Luísa Vilarinho. “A música tem que ter alegria,
tem que ter surpresa”,
garantiu a maestrina.
Andrew Lloyd Webber, Astor Piazzolla,
Carlos Gardel, Mozart e Verdi foram
apenas alguns dos grandes músicos representados neste concerto de Verão, o
qual que se pautou por um repertório
particularmente diversificado e pela
qualidade das interpretações.
O Summerconcert juntou ao Coro da
SRNOM a bailarina clássica Mariana
Tato, os bailarinos de tango Joana Sampaio e Jorge Salgado e a pianista Olga
Amaro: “Acho especialmente interessante esta mistura de gente com tanto
talento”, justificou Luísa Vilarinho.

No final do espetáculo, a maestrina contou à Nortemédico que “entre todos os
artistas, médicos e convidados, houve
ainda espaço para improvisar e interagir: A música faz-nos muito bem!”,
concluiu.
O Coro da SRNOM conta com a participação de algumas “aquisições” recentes,
revelou Luísa Vilarinho, como o médico
Pedro Cardoso, desde 2016 – “uma muito
preciosa ajuda”, segundo a maestrina – e
três outros novos talentos que, além da
paixão pela medicina, dedicam parte do
seu tempo a estudar música. Embora
sejam as vozes mais recentes do Coro
da SRNOM, são já “um excelente contributo”. “São caras novas, duas jovens
médicas e um médico, que vêm trazer
ainda mais qualidade a este grupo”, sublinhou Luísa Vilarinho.
Durante cerca de duas horas, o Coro da
SRNOM, em conjunto com os bailarinos
e outros artistas convidados, encheu o
palco do Salão Nobre da Casa do Médico e proporcionou momentos verdadeiramente inesquecíveis às centenas
de pessoas presentes.
Com as novas vozes, um repertório
em constante mudança e “muito desafiante”, com cada vez mais público a assistir aos seus concertos, 2018 avizinha-se um ano promissor para o coro que é
já um grande motivo de orgulho para a
SRNOM. n
Programa
Parte I: Pie Jesu - Andrew Lloyd Webber • The
Lord bless you and keep you - John Rutter • For
the beauty of the earth - John Rutter • Jubilant
song - Joseph M. Martin • Pavane - Gabriel Fauré
• Adiemus - Karl Jenkins, em dialeto inventado •
People´s song (Do you hear the people sing?), do
musical «Les misérables» - Claude-Michel Schonberg
• Siyahamba, tradicional zulu, África do Sul
Parte II: Milonga del angel - Astor Piazzolla • Por
una cabeza - Carlos Gardel • Tourdion - anónimo
• Ah! Quel diner je viens de faire, «La perichole» - Jacques Offenbach • Chanson à boire
«Don Quichotte à Dulcinée» - Maurice Ravel •
Fin ch’han dal vino, «Don Giovanni» - Wolfgang
Amadeus Mozart • Dueto dos gatos - peça popular
• Master of the house, «Les misérables» • Coro
das ciganas, «La traviata» - Giuseppe Verdi •
Coro das cigarreiras, «Carmen» - Georges Bizet
• Ronda dos enamorados, «La del Soto del Parral» - de Juan Vert • Oblivion - Astor Piazzolla • It
ain´t necessaraly so - George Gershwin
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Texto Maria Martins / Marta Araújo › Fotografia Digireport

Na manhã de 8 de julho,
em mais um passeio da
série “Porto Revisitado”,
o historiador Joel Cleto
convidou um grupo de
médicos a recordar as
histórias do desembarque
e do percurso do
“exército libertador”,
no dia em que se
comemoravam 185 anos
deste acontecimento tão
marcante para a cidade
do Porto. “Do Carvalhido
ao Museu Nacional
Soares dos Reis” foi
o percurso feito pelos
cerca de 30 médicos, que
incluiu a passagem pela
Capela da Ramada Alta
e pela casa de D. Pedro,
antes de terminar na
visita ao museu que é um
verdadeiro ex-líbris da
cidade do Porto.

Passeios
para respigar
histórias
e tantas
curiosidades

#06 | 8 de julho de
1832. Nos 185 anos

do Desembarque
e percurso
do Exército
Libertador. Do
Carvalhido ao
Museu Nacional
Soares dos Reis

O

último passeio do Ciclo de Visitas “Porto
Revisitado” antes da
tradicional pausa de Verão foi dedicado
aos 185 anos do desembarque do Exército Libertador. Para assinalar a efeméride, Joel Cleto conduziu um evocativo
passeio desde o Carvalhido ao Museu
Soares dos Reis.
Há 185 anos, as tropas comandadas por
D. Pedro IV, e que haveriam de mudar o
destino de Portugal, desembarcaram na
praia junto a Arnosa do Pampelido, entre as freguesias de Perafita e da Lavra,
concelho de Matosinhos, no lugar hoje
assinalado pelo Obelisco da Memória,
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lembrou Joel Cleto. Foi ao final da tarde
do dia 8 de julho de 1832, tendo os liberais entrado no Porto no dia seguinte,
quase sem ruído. Foi para assinalar este
acontecimento que a rua de onde se deu
início ao passeio recebeu o seu nome:
“Rua de Nove de Julho”.

Capela da Ramada Alta: o
coração do Porto liberal
Na freguesia de Cedofeita, o percurso
fez-se pela conhecida Capela da Ramada Alta. Joel Cleto informou os participantes que a história desta capela remonta a tempos anteriores à entrada do
Exército Libertador na cidade do Porto.
A capela foi o local escolhido pelo historiador para contar curiosidades como o
aparecimento do topónimo “Rua das Balas” (antiga designação da Rua de Nossa
Senhora de Fátima), que disse dever-se
ao facto de se tratar da rua que “durante
o Cerco do Porto marcava a linha da defesa dos liberais, que passava por um
monte que ficava ao cimo da rua e que
sempre foi um ponto estratégico”.
Segundo Cleto, os absolutistas conseguiram, durante o Cerco do Porto, invadir esta zona da cidade e “chegam à
Ramada Alta, muito perto do coração
da cidade”. “Uma vez aí, os absolutistas
estiveram a um passo de destruir a resistência dos liberais”, referiu.
Da Quinta de Agramonte – a quinta que
se localizava no monte ao cimo da Rua
das Balas – os liberais passaram pelo local onde se encontra a capela, para enfrentar os absolutistas: “Dá-se aqui uma
enorme batalha, desesperante para os
liberais, um combate feroz que deixou
muitos vestígios das balas na rua”. No
entanto, esta que podia ser uma história do Cerco do Porto não passa, efectivamente, de uma lenda. Joel Cleto esclareceu o grupo de médicos e garantiu
que os absolutistas nunca conseguiram
pisar a zona da Ramada Alta, embora
esta história seja contada por muitas
gentes do Porto. “Porquê então o nome
Rua das Balas?”, questionou Joel Cleto,
que acabou a informar que o topónimo
tem a ver com a típica pronúncia dos
portuenses que, “muito originalmente”,
batizaram a rua como Rua das Balas devido à existência da tal quinta ao cimo
do monte que, em tempos, se chamou
Quinta das Valas. “Eu ouvia esta his-

tória do meu avô”, contou divertido o
historiador.
Assim, concluiu o historiador, este local
tem um especial simbolismo no que toca
à história do Cerco do Porto e “não deixa
de ser uma capela que se situa numa
zona que era considerada o coração do
Porto liberal”.

D. Pedro IV – “O grande
responsáveL pela vitória
liberal”
Ao longo da visita – que neste dia foi
mais curta por ser totalmente dedicada
aos 185 anos do desembarque do exército liberal – Joel Cleto contou a história
do grande responsável pela vitória sobre
os absolutistas: D. Pedro IV.
D. Pedro IV “tinha os seus barcos ao
largo de Vila do Conde” e o objectivo
inicial era desembarcar as tropas nesta
cidade, uma pretensão não autorizada a
Bernardo Sá Nogueira, o oficial enviado
a terra para negociar com as forças militares aí estacionadas. “Não sendo possível desembarcar em Vila do Conde nem
no Porto, foi decidido fazê-lo ao longo da
costa, e a 8 de julho de 1832, D. Pedro IV
e as suas tropas (‘bravos do Mindelo’) desembarcam desde as praias de Mindelo
até à “Praia dos Ladrões” (‘Praia da Memória’), entre Lavra e Perafita, começou
por explicar Joel Cleto.
Apesar do desembarque ter ocorrido na
noite de 8 de julho de 1832, a chegada
vitoriosa à cidade do Porto dá-se apenas
a 9 de Julho: “os bravos desembarcaram
na ‘Praia da Memória’, avançaram para
Pedras Rubras, sendo que alguns dos
militares se instalaram no Carvalhido,
verdadeiramente chamado Praça do
Exército Libertador”, lembrou Cleto.

Casa de D. Pedro e o Museu
Nacional Soares dos Reis
No mesmo dia em que começava a história vitoriosa do Exército Libertador,
D. Pedro IV instalou-se no Palácio dos
Carrancas, o edifício do actual Museu
Nacional Soares dos Reis: “É lá que
durante alguns dias D. Pedro e alguns
dos seus oficiais ficam hospedados”, informou Joel Cleto, num local que se encontra acima do rio Douro e em frente
ao Castelo de Gaia onde, segundo Joel
Cleto, “os absolutistas colocam a sua
principal bateria durante o Cerco do
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Porto”. Daí começaram a bombardear o Palácio dos Carrancas e este começa a deteriorar-se, obrigando os liberais a
deslocarem-se para a Rua de
Cedofeita.
Após esta explicação sobre a
estadia de D. Pedro e do seu
exército no Porto, o grupo de
médicos entrou, finalmente,
no local que marcou o final da
visita: o Museu Nacional Soares dos Reis.
Aqui as explicações deram
lugar à observação ao vivo de
objetos de algum modo relacionados com D. Pedro IV,
nomeadamente algumas das
suas roupas. Numa nota final,
Joel Cleto informou que o palácio que hoje alberga o Museu
Nacional Soares dos Reis foi
doado à cidade pelo Rei D. Manuel II, o que justifica o nome
da artéria que por ali passa:
“Rua D. Manuel II”.

#07 | Percurso
pelos passadiços.
Da Praia da Memória
aos tanques
romanos da Praia
de Angeiras
A manhã soalheira
do domingo dia 10 de
setembro permitiu um
passeio tranquilo no sétimo
percurso do “Porto Revisitado”.
Conduzidos pelo historiador Joel
Cleto em marcha lenta ao longo da
orla costeira, o grupo de médicos
participantes ficou a conhecer
muitos dos segredos escondidos das
freguesias de Lavra e Perafita, desde
a Praia da Memória aos tanques
romanos da Praia de Angeiras.
A Praia da Memória, situada em Perafita, foi o palco escolhido para a primeira
exposição histórica da manhã. Segundo
Joel Cleto, esta zona balnear era, antigamente, denominada ‘Praia dos Ladrões’
devido às sucessivas pilhagens, protagonizadas por piratas, feitas às habita-

ções mais próximas. Mais tarde, passou
a ser designada por ‘Praia da Memória’
por “recordar o desembarque do Exército Libertador”, de D. Pedro IV, acontecimento que marca o início do fim do
regime absolutista que até então tinha
dominado Portugal. Para assinalar este
feito foi construído o monumento “Obelisco da Memória”, cujo lançamento da
primeira pedra foi realizado pela Rainha D. Maria II, filha de D. Pedro IV.
Ainda hoje, debaixo da estrutura, permanece um cofre com algumas moedas
da época e com o discurso proferido na
cerimónia de inauguração.
Anotadas as primeiras curiosidades, foi
dado início ao percurso pedestre. Per-
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curso feito ao longo dos passadiços em
madeira que percorrem a zona dunar
da região, entre a Praia da Memória e a
Praia de Angeiras. A passo organizado,
os médicos passeantes, sempre com o
mar a marulhar à esquerda, propuseram-se a enfrentar a nortada e a observar os cerca de quatro quilómetros de
fauna e flora que tinham pela frente, até
ao fim do itinerário. Atentos às várias indicações sobre marcas patrimoniais de
interesse no litoral matosiVilla do Fontão
Tanques
nhense, a certa altura Joel
Praia de Angeiras
Romanos
Cleto chamou a atenção do
grupo para o naufrágio de um
Praia das
submarino nazi. Ao largo do
≈ 4 km
Pedras do Corgo
Cabo do Mundo, a tripulação
alemã afundou propositadaPraia da Quebrada
mente a sua embarcação, sob
Obelisco
Praia do Marreco
da Memória
o pretexto de evitar que esta
fosse tomada pelos Aliados,
Praia da Memória
quase no fim da II Guerra
Mundial. Enquanto o fôlego
Praia do
Cabo do Mundo
era recuperado, em tom de
graça Joel Cleto tentou reconstruir o momento caricato
Praia do Aterro
em que dois tripulantes nazis
se renderam perante a Polícia Marítima em Angeiras.
Ainda na freguesia de Lavra, “a mais extensa de Matosinhos e, curiosamente, a
menos populosa”, Joel Cleto
relembrou a pesca e a agricultura como sendo as atividades económicas mais praticadas durante o século XVIII
e esclareceu que apenas existia uma atividade livre de
qualquer imposto fiscal: a recolha de sargaço para adubar
os campos agrícolas. Num relato curioso, Cleto acrescentou que a certa altura, “desesperado”, o padre da freguesia
escreveu ao bispo do Porto
a pedir auxílio, afirmando
que “os paroquianos precisavam de encontrar o caminho
certo”, uma vez que preferiam recolher
sargaço em vez de irem à missa aos domingos. Hoje em dia, apenas um pequeno “punhado de gente” ainda se dedica à recolha de sargaço, o qual é agora
usado sobretudo “no setor dos cosméticos”, rematou.
ANGEIRAS

LEÇA DA
PALMEIRA

Tanques romanos de Angeiras
e Villa do Fontão
Enterrada sob as areias da praia de Angeiras, localiza-se uma importante estação arqueológica, da época romana. Foi
durante uma pausa mais longa do passeio que o historiador Joel Cleto chamou
a atenção para os vestígios do legado romano ao longo da costa. Além de vestígios de “mosaicos romanos e cerâmicas”
de casas senhoriais, existem cerca de 50
tanques descobertos, “dispersos ao longo
de 600 metros pelo areal”. Estes tanques
estão classificados como “Monumento
Nacional” e foram construídos, ancestralmente, para a salga e a conserva de
peixe. Segundo Joel Cleto, um dos preparados de peixe “muito popular entre
os romanos” era o “garum”, feito com
“atum e cavala, como base”, triturados e
misturados com o óleo do próprio peixe
e temperados, dependendo dos casos,
com “vinagre, vinho ou outras misturas à base de marisco” e sal. Ou seja, a
grande tradição de indústrias de conserva de peixe nesta região é uma actividade que assenta num legado que já
remonta à época romana.
Depois de cerca de duas horas e meia
de caminhada, alcançou-se a última paragem, em plena terra dos pescadores.
Graças às típicas “Casas de Mar” dos habitantes da povoação, que acentuavam e
coloriam a paisagem, foi possível fazer-se uma curta viagem no tempo, longe
do modernismo urbano. Desde o final
do século XIX, com o fim do morgadio,
a atividade piscatória da região foi-se
emancipando. Ainda hoje, a comunidade local depende grandemente deste
tipo de atividade, fazendo de Angeiras
a freguesia com o melhor produto do
país, especialmente “o polvo, a cavala e
as fanecas”, declarou o historiador. Foi
num ambiente marcado por um intenso
cheiro a maresia, a paisagem decorada
pelas embarcações dos pescadores ancoradas na praia e o típico cheiro a peixe
assado vindo dos restaurantes locais,
que foi decretada a hora do almoço. Um
almoço retemperador num ambiente
que não podia ser mais convidativo. n
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Exposição de pintura

Navegando
na pintura de
Agostinho
Pinto de
Andrade

Texto Maria Martins › Fotografia Digireport

surpreendido
na sua própria
casa...
Na Secção Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos
(SRNOM), instituição
a que presidiu,
Agostinho Pinto
de Andrade foi
surpreendido pela
família com uma
exposição das suas
pinturas. O reputado
ortopedista dedicase há muito a esta
atividade, numa vida
onde a Medicina e
a Arte caminharam
lado a lado.

O antigo diretor de serviço e presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo António
esteve, desde muito jovem, ligado
ao mundo artístico. Especialmente
à música. Fez conservatório, tocou
vários instrumentos e teve até um
grupo de música rock, que formou
com amigos e o irmão, com o qual
gravou um disco e tocou muitas vezes em público. “Só aos 40 e poucos anos se aventurou no mundo da
pintura”, confidencia Maria Teresa,
reconhecendo que já existia porém
uma paixão anterior pelo mundo
das artes plásticas e dos trabalhos
manuais.
É, então, nos anos 70 que Pinto de
Andrade começa a pintar, influenciado por um amigo com ligações familiares “a um conhecido pintor portuense”. De forma intermitente, o
médico foi pintando os seus primeiros quadros, tendo intensificando
muito a sua ligação à pintura a óleo
depois de se ter reformado. Hoje tem
mais de uma centena de trabalhos
realizados e foi esse património que
trouxe à galeria da SRNOM, entre os
dias 5 e 23 de julho.

Bio :: Agostinho Pinto de
Andrade

A

gostinho Pinto de Andrade regressou a uma casa que bem
conhece. O médico ortopedista
foi presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (ver bio),
entre 1987 e 1989, e apesar de ter o hobby da pintura há muito tempo, só agora,
aos 85 anos, se aventurou a expor os
seus trabalhos em público. Fê-lo por iniciativa da família, mais concretamente
dos netos, que o quiseram surpreender.
“Em cada nova visita à casa do avô, descobriam mais uma pintura. Assim, com
o apoio dos pais, decidiram organizar a
exposição”, conta-nos a filha, Maria Teresa Andrade, admitindo que a hipótese
de expor na SRNOM aconteceu “com alguma naturalidade”.

Gosta de se definir como um ortopedista por vocação; músico e pintor por paixão. É assim que, aos 85
anos, se vê o antigo diretor de serviço e presidente do Conselho de
Administração do Hospital de Santo
António (HSA). Reputado cirurgião,
dividiu-se entre o HSA e o Hospital da
Prelada, unidade de que foi diretor clínico e diretor do Serviço de Ortopedia.
Foi presidente do CRNOM e professor
convidado do ICBAS. Agostinho Guilherme Pinto de Andrade recebeu diversas distinções, como a Medalha de
Ouro da Ordem dos Médicos (2003) ou
a Medalha de Mérito (Ouro) da Cidade
do Porto (2002), sendo também Irmão
Honorário da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Frequentou os três primeiros anos do Conservatório de Música do
Porto e é pintor amador autodidata, com
inspirações naturalistas e impressionistas, fazendo ocasionalmente esculturas
em madeira. n
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O

Exposição de pintura

A terapia de
Filomena
Borges
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

gosto pelo desenho existia
“desde pequena”, mas a pintura
chegou muito mais tarde à vida
de Filomena Borges, muito depois de
ter comprado uma tela, quando veio estudar para o Porto, e a experiência “não
ter sido grande coisa”. “Um
Recuperou
dia, em conversa com o
recentemente o gosto
meu filho mais velho, conpela pintura, que
tei-lhe essa história. Tinha
vinha desde tenra
a ideia de começar a pintar, mas não me saía nada
idade. Frequentou
e acabei por me concentrar
ateliers e formações,
na universidade. Foi, então,
inspirando-se
que o meu filho me ofereem mestres do
ceu um conjunto de materomantismo e
riais de pintura no meu anirealismo. Arriscou
versário e desafiou-me a ir
agora fazer a sua
para uma escola”.
primeira exposição
Reacendida a chama, Fipública. Filomena
lomena inscreveu-se no
Borges esteve na
Atelier Daniel Africano,
no Porto, onde fez formaSRNOM entre os dias
ção de pintura e se come5 e 23 de julho.
çou a inspirar numa série
de mestres do século XIX,
como J.M.W. Turner ou
Bouguereau, ligados a correntes como o romantismo,
realismo e impressionismo.
“Estes trabalhos são interpretações desses pintores
que me marcaram”, sublinha, enquanto apresenta a imagem de
uma atriz britânica do século XIX, que
reproduziu a partir de um retrato.
A grande curiosidade desta exposição
realizada na Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, entre os dias 5
e 23 de julho, é que foi… a primeira de
Filomena Borges. “É verdade, nunca tinha tido esta oportunidade antes e estou
muito satisfeita”, confessa, assumindo
que “adorava que um crítico fizesse uma
avaliação” do seu trabalho.
Para esta engenheira química de formação, a pintura é agora uma ocupação
que concilia com a vida familiar. “No
último ano, estive praticamente parada,
mas quero retomar outra vez. Sou uma
pessoa sensível e preciso da pintura na
minha vida. É como se fosse uma terapia”, sublinha. O primeiro passo está
dado e agora Filomena quer divulgar
a sua arte: “Não escondo que um dos
meus grandes objectivos é tornar o meu
trabalho mais conhecido”. n
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Livro

“E se
tivesses uma
companheira
bipolar?
– O labirinto dos
afectos”

Texto Maria Martins › Fotografia Digireport

da autoria de
Nelson de Brito

Nelson de Brito,
médico ginecologista,
apresentou, no dia
07 de julho, o seu
livro “E se tivesse
uma companheira
bipolar?” na Sala
Braga do Centro de
Cultura e Congressos
da SRNOM. O livro,
dedicado ao “labirinto
dos afetos”, como
se pode ler na capa,
conta a história de
Diogo e Heloísa, a sua
companheira bipolar.

N

elson de Brito é um médico
especialista em Ginecologia e
Obstetrícia, particularmente
dedicado às áreas da ecografia e cirurgia
ginecológica e obstétrica, colposcopia,
PMA e peritagem médico-legal. Fez um
mestrado em Medicina Legal no ICBAS
e frequentou (durante 2 anos) o curso de
Direito na Universidade Lusíada.
A obra de Nelson de Brito conta a história de dois personagens, Diogo e Heloísa, descrevendo as incidências de um

ano de vivência em conjunto: Heloísa
mostra fases de profunda depressão e
tristeza, alternadas com outras em que
se mostra extremamente feliz, um comportamento característico da bipolaridade. Momentos de alucinação e delírio
alternam com momentos de total desinteresse até pelos aspectos mais triviais
do dia a dia, como a higiene pessoal.
Sobre a obra, Nelson de Brito começa
por explicar que “em medicina é mais
ou menos fácil a um médico debelar e
tratar a doença física do corpo”, no entanto, “tratar doenças da alma, aqui entendidas como doenças da mente, é um
esforço titânico que quase nunca, ou
nunca mesmo, resulta por má colaboração ou ausência total de adesão dos doentes aos tratamentos, o que se entende
por perfeitamente normal e está relacionado com a sua própria patologia.”
Reportando-se à sua experiência enquanto obstetra, lamenta ter encontrado
casos de gravidez resultante de abuso e
violação de doentes com trissomia 21 ou
doença bipolar, muitas vezes cometidos
por familiares. Nelson de Brito aborda
neste livro a doença bipolar e faz um
apelo para que a sociedade pare de recriminar e/ou abusar das pessoas com
este problema: “a esperança média de
vida é encurtada, (...) e a tendência para
o suicídio faz encurtar ainda mais essa
esperança de vida”, destaca o médico.
Ao longo da sua carreira como obstetra, Nelson de Brito passou a dar uma
crescente importância a pessoas com
problemas do foro psiquiátrico e, actualmente, considera que estes são tão ou
mais graves que os problemas oncológicos ou outras doenças terminais: “Quem
tem coragem de abandonar um doente
de foro oncológico, com AVC ou outras patologias graves à sua sorte? Ora,
como vimos, a doença bipolar é tão ou
mais grave que as anteriores, pelo que
pergunto se devemos abandonar estes
doentes à sua sorte”, reitera Nelson de
Brito, que garante ter passado a ouvir
com mais atenção todos os seus doentes.
É esta experiência e a necessidade que
sentiu de mudar o seu comportamento
enquanto médico que Nelson de Brito
narra ao longo das 66 páginas do seu livro, o relato da vida de um casal, Diogo
e Heloísa, que vivem de perto a doença
bipolar e as suas consequências. n
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No dia 22 de julho
a SRNOM acolheu
a cerimónia de
lançamento do livro
de Fátima Manuela,
“Diabetes e a Escola
da Amizade”. Durante
a apresentação, a
médica especialista
em pediatria explicou
que a obra foi escrita
a pensar nas crianças
dos 7 aos 10 anos,
garantindo que este
“é um livro que apela
à solidariedade e à
inclusão”. O grande
objectivo da autora
é que “Diabetes e a
Escola da Amizade”
possa vir a ser incluído
nos programas
escolares do ensino
primário.

Texto Maria Martins › Fotografia Digireport

Livro

“Diabetes e
a escola da
amizade”
Um livro dedicado à
inclusão das crianças
com diabetes

“

Potenciar afetos e
a solidariedade foi
o mote deste projeto”, explicou Fátima Manuela. A ideia surgiu após
visitar e fazer sessões sobre
a diabetes nas escolas primárias, em Gondomar. A médica pediatra,
que anteriormente foi enfermeira, sempre teve uma forte ligação com as crian-

ças e foi durante o seu mestrado em
Medicina que desenvolveu uma investigação sobre crianças com diabetes.
Durante a apresentação do livro, Fátima
Manuela sublinhou que esta obra inclui
“noções básicas sobre a diabetes tipo 1”
e tem como objetivo envolver toda a comunidade na inclusão das crianças com
esta doença: “É preciso envolver toda a
sociedade e promover a informação sobre a diabetes”, alertou.
Embora o livro seja dedicado exclusivamente à diabetes tipo 1, a pediatra
chamou a atenção dos presentes para
a importância de implementar nas escolas intervenções ao nível da inclusão
das crianças “não só com a diabetes mas
com qualquer doença”.
Fátima Manuela criou um projeto chamado “Cantinho da Saúde” que, atualmente, já existe em todas as escolas de
Gondomar. O “Cantinho da Saúde” é um
espaço nas escolas preparado para receber crianças e jovens com diabetes, onde
estes podem “utilizar de forma segura o
material para tratamento da diabetes,
não tendo que se esconder”, explicou.
Fátima Manuela pretende, em conjunto
com a sua equipa, levar o “Cantinho da
Saúde” a todas as escolas do país, bem
como integrar o livro “Diabetes e a Escola da Amizade” nos programas escolares do ensino primário.
Passados apenas dois meses após o início do projeto “Cantinho da Saúde”, a autora dedicou o final do livro à apresentação de algumas mudanças já verificadas
“nas escolas da amizade”, “mudanças
significativas, principalmente no que
toca à união entre crianças com e sem
diabetes”.
Os últimos capítulos da obra contam
ainda com mensagens dedicadas a “docentes e familiares, colegas de crianças
com diabetes, mães, pais e sociedade
em geral”. O livro conta ainda com recomendações para uma dieta saudável,
dirigidas a todas as crianças, para que
possam “controlar ou mesmo evitar a
diabetes”.
A médica garantiu que continuará a tentar levar esta história ao maior número
de crianças possível e deixou claro que o
seu objetivo é travar a exclusão de crianças com doenças: “O meu desejo é que
mais pessoas façam muito mais coisas
por muitas mais crianças”, terminou. n
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Súplica

Texto Marta Araújo › Fotografia Digireport

“Agora que o silêncio é
um mar sem ondas,
E que nele posso navegar
sem rumo,
Não respondas
Às urgentes perguntas
Que te fiz
Deixa-me ser feliz
Assim,
Já tão longe de ti,
como de mim (...)”
Miguel Torga,
in Câmara Ardente, 1962

O Salão Nobre do
Centro de Cultura
e Congressos da
SRNOM revelouse pequeno para a
sessão de poesia
com música que
marcou a noite do
dia 16 de setembro.
Foi sob o mote
“Poemas com
Melodia” que a
soirée de sábado
entoou uma ode
triunfal à Arte,
através de poesia
declamada e
cantada, embalando
as dezenas de
pessoas presentes.

Soirée

Música
servida
com poesia
projeto musical de
Vitor Blue em harmonia
com consagrados
poetas portugueses

C

omo já é habitual,
coube ao Prof. Carlos Mota Cardoso,
vogal do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, dar início à sessão.
Antes da música e a poesia
irromperem pelo palco e pela plateia
do Salão Nobre, numa breve introdução
histórica, foi elucidada a relação indelével que estas duas manifestações artísticas, música e poesia, estabeleceram ao
longo dos milénios. “A Arte é um conjunto integrado de valências”, e é por

esse motivo que através da poesia e da
música se pode sorver “cultura”, explicou o anfitrião da sessão. Os presentes
no Centro de Cultura e Congressos da
SRNOM puderam apreciar diversos poemas de autores portugueses servidos
com fundo musical ao longo de cerca de
uma hora.
Antes que o projeto musical Vítor Blue,
liderado pelo tenor Vítor Sousa, se fizesse ouvir, várias lâmpadas, espalhadas pelas filas de cadeiras da sala,
foram-se acendendo e apagando. Era o
sinal para que pessoas da plateia se levantassem e, uma a uma, declamassem
poesia portuguesa, apenas com o semblante iluminado pela luz da lâmpada.
Numa simbiose sincronizada, a música
começou a pautar o ritmo com que se
liam os versos e, à vez, foram-se cantando e recitando várias estrofes poéticas. Ao som do piano, do saxofone e da
guitarra eléctrica, em batidas mais mexidas ou em baladas mais demoradas, o
poema Súplica, de Miguel Torga, e
outras estrofes do cenário lírico português receberam uma composição
harmoniosa, num dueto. Houve espaço para interpretações da poesia
de Florbela Espanca, José Eduardo
Guimarães, João Henriques e Manuel Ferreira, entre outros.
Tal como referido inicialmente pelo
Prof. Mota Cardoso, foi através dos
versos que as pessoas presentes na
sessão conseguiram virar-se para o
lado oposto das preocupações. Não
fosse a palavra “verso”, um vocábulo que advém do latim “vertere”,
como explicou o médico psiquiatra
e escritor, significar “virar a cabeça
para o outro lado”. Através de temas
sobre a vida, o amor, a saudade, a
aprendizagem ou o conhecimento, foram coleccionados entusiasmos, já que
o poeta, segundo José Eduardo Guimarães, é “um predador de emoções”.
No final da sessão, ninguém se poupou
nos elogios à qualidade do espectáculo,
que foi louvado pela plateia de pé, num
frenesim de palmas e assobios. Antes do
término da sessão houve ainda tempo
para uma tertúlia sobre a realidade da
poesia em território nacional. No debate, discutiu-se Portugal, a cultura e a
literatura em verso. Discutiu-se, sobretudo, Arte. n
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O livro de
originais
“Mediterrâneo”,
de João Luís
Barreto
Guimarães,
recebeu o Prémio
Nacional de
Poesia António
Ramos Rosa
Portuense de gema,
licenciado em Medicina
pelo ICBAS, João Luís
Barreto Guimarães
recebeu, no passado dia 9
de setembro, em Faro, o
Prémio Nacional de Poesia
António Ramos Rosa.
O livro “Mediterrâneo”,
composto de poemas
originais, conquistou
o júri de uma forma
unânime, distinguindose das restantes obras
em concurso pela
temática que enfatiza o
universo lírico e cultural
europeu.

E

Cirurgião
e Poeta

Texto Marta Araújo

João Luís Barreto Guimarães

specialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética,
a exercer no Centro Hospitalar
Vila Nova de Gaia/ Espinho, João Luís
Barreto Guimarães já vai na nona publicação de literatura poética. O primeiro
livro, Há Violinos na Tribo, veio a público
em 1989 e, desde essa altura, o dia a dia
do médico é dividido entre a escrita e a
medicina. O seu mais recente trabalho
destacou-se entre as mais de cem obras
apresentadas ao concurso de poesia nacional que se realiza, há já sete edições,
no sul do país. O Prémio Nacional de
Poesia António Ramos Rosa, que toma
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Prémio
Nacional
de Poesia
António Ramos
Rosa
Instituído em 1999 pelo município de
Faro em homenagem a António Ramos
Rosa, um poeta nascido naquela cidade e
considerado um vulto maior do panorama
poético nacional e internacional, o Prémio
Nacional de Poesia, do qual já se realizaram
cinco edições (em 1999, 2001, 2007, 2009
e 2015), procura promover o aparecimento
de novos poetas, mas também reconhecer
o labor dos já consagrados.
Em todas as edições teve mais de 50 obras
a concurso, tendo sido atribuído a poetas
de reconhecida excelência literária como
Fernando Echevarria, Fernando Guimarães,
Nuno Júdice, João Rui de Sousa e Luís
Quintais.
O Prémio destina-se a galardoar um livro
de poesia escrito em português, publicado
em 1ª edição, no ano anterior. O valor do
prémio é de cinco mil euros.

«Pode ser Pepsi?»
Gosto de ver
hieróglifos nas pegadas das gaivotas.
Não gosto que os feriados calhem ao
fim-de-semana. Gosto dos frescos de Pompeia
em dias de mais calor. Não gosto
nada que os gregos misturem água no vinho.
Prefiro os heróis sem nome ao
nome dos grandes heróis. Distingo a dor
dos que perdem da total perda de dor. Gosto
de sentir a música de volta à minha vida.
Não gosto do Mediterrâneo
transformado em cemitério.
Prefiro o fundo da alma a fundos de
investimento. Distingo liquidez dos bancos
da liquidez dos teus olhos. Gosto de
uma salada César numa piazza de Roma.
Não gosto de pedir Coca-Cola e ouvir:
“Pode ser Pepsi?”

o nome do poeta nascido em solo algarvio, foi atribuído ao livro “Mediterrâneo”
por decisão unânime do júri. Deste fizeram parte os escritores Nuno Júdice,
anterior galardoado, e José Tolentino
Mendonça, e a investigadora Adriana
Nogueira, professora de Literatura na
Universidade do Algarve.
O ofício da medicina não interfere com
o tempo que João Guimarães dedica
à sexta Arte de expressão universal.
Numa verdadeira glorificação à escrita,
o médico referiu que está “sempre a
pensar em poesia”, esclarecendo que os
versos é que vão ao seu encontro e não
o contrário. Foi assim, num período de
cerca de três anos, que o poeta produziu
o livro “Mediterrâneo”. Esta obra é composta por quatro partes que “comportam
poemas cuja geografia física e espiritual
nos fala do legado das diversas civilizações e religiões mediterrânicas para a construção da Europa”, explicou
Barreto Guimarães. E
foi esta “originalidade”
da temática do trabalho
que foi particularmente
destacada pelo júri do
concurso.
É neste universo descritivo, que capta a essência
da História e da Cultura
europeias, que a composição lírica assenta. Apesar de “nunca” construir um
livro consoante uma estrutura, o processo de produção de textos poéticos
acaba por ser sempre “mais ou menos
óbvio”, uma vez que o seu “estado natural é o da escrita de poemas”, afirmou
o médico. Só depois de já ter feito uma
compilação de cerca de “20 ou 30 poemas publicáveis” é que se torna mais
simples para o poeta compreender o
“mínimo denominador comum” entre
esses novos textos. “É normalmente
nessa fase que surge o título, que tem
sempre alguma coisa relacionada com
o momento presente, pessoal, histórico,
cultural e social”, explicou o recém galardoado. O recurso a esta estratégia não
se tornou exceção na produção literária
mais recente. O atual contexto europeu
foi o que inspirou João Luís Barreto
Guimarães a elaborar a obra, fruto de
“uma necessidade de explicar aos países do Norte da Europa que empresta-

ram dinheiro aos PIGS (Portugal, Itália,
Grécia, Espanha), de onde tinha vindo
a sua cultura, onde tinham nascido as
suas raízes e que a base civilizacional
era a mesma”, explicou.

«poeticamente político»
Esta produção criativa, realizada entre
2012 e 2015, resulta na transformação
em verso de uma espécie de deambulação pelo berço cultural europeu e mediterrânico, transgredindo as fronteiras
das paisagens físicas e espirituais e demarcando o tempo da antiguidade clássica e a contemporaneidade.
Segundo o especialista em Cirurgia
Plástica, a nona obra pode ser classificada como o seu trabalho “mais político;
poeticamente político”, publicado até à
data. Esta foi alimentada com estrofes
que tentam exigir “mais respeito e menos animosidade” entre o Norte e o Sul da
Europa. “A ideia de
que o sul é hedonista
e o norte trabalhador
não só é desmentida
pelos números, pelas
estatísticas, como o
epicurismo dos poemas acaba por ser um
convite, provocador,
para que o norte da
Europa desça e venha viver e usufruir
das belezas mediterrânicas”, realçou.
Segundo o júri do concurso, foi a essência concetual que fez com que o mais recente livro de João Luís Barreto Guimarães se fixasse como uma obra que “se
tem vindo a impor num lugar de destaque” no contexto da poesia contemporânea nacional.
No momento atual, já com cerca de 26
poemas escritos, o autor prepara-se para
a publicação do próximo livro, apesar de
ainda não ter um título e uma estrutura
final definida. Além disso, numa espécie
de part-time artístico, João Luís Barreto
Guimarães está, também, a escrever
uma obra “sobre poesia, sobre leituras” e
sobre a sua “relação com outros poetas;
um diário (não-diário)”, rematou. No futuro, o médico assegura que continuará
a despender tempo para a escrita, até
porque anda “sempre com vários blocos
e canetas”, utilizados para registar a inspiração lírica do momento. n

Não
sabemos
ao certo até
onde vai o
Mediterrâneo
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Serão de cinema

La Grande
Bellezza
Texto Maria Martins › Fotografia Digireport

O apogeu
criativo de Paolo
Sorrentino

Depois do filme histórico,
muito datado, “Broken
Blossoms”, Vieira Lopes
elegeu “La Grande
Bellezza”, de Paolo
Sorrentino – um filme de
2013 – para ser exibido no
dia 20 de julho, no Salão
Nobre da SRNOM. “Serão
na Ordem” é uma iniciativa
que pretende juntar os
apaixonados pelo cinema,
“nos intervalos entre os
Ciclos de Cinema”, justifica
o organizador do evento,
António Vieira Lopes.

O

s serões de cinema na Casa do
Médico têm vindo, cada vez
mais, a conquistar um público
fiel e diversificado. Médicos, familiares,
amigos ou apenas amantes do cinema
enchem o Salão Nobre da SRNOM para
assistirem a clássicos da 7.ª arte, cuidadosamente selecionados por António
Vieira Lopes.
A noite de 20 de julho primou pela diferença, uma vez que o filme eleito foi um
filme muito recente, apresentado em
2013, e é de um “realizador da nova geração”, explicou o organizador. Um filme
italiano, consagrado mundialmente,

que, segundo Vieira Lopes, é
sobre “a velhice em Roma, a
melancolia e a nostalgia que
um velho pode sentir”. Ainda
assim, considera-o um filme
“de muito bom gosto”, “com palácios, obras de arte, pintura
e escultura”: “Este filme foi o
apogeu criativo de Paolo Sorrentino”, destacou o médico.
Dirigido por aquele jovem cineasta italiano (Nápoles, 31
de maio de 1970), “La Grande
Bellezza” conta-nos a história
do escritor Jep Gambardella
que vive à sombra do sucesso
conquistado através da sua
obra “O Aparelho Humano”, o
seu único romance, apesar de
vários outros iniciados, mas
nunca terminados. Em Roma
deambula por entre um festival
de luxo, prazeres e festas de todos os géneros.
Apesar de sempre se ter assumido como um homem feliz e
realizado, a aproximação do
65.º aniversário faz com que
Gambardella reconsidere o
seu estilo de vida fútil e até que
ponto aquele é o futuro que pretende para si mesmo.
Consciente da fragilidade das
suas ambições, à memória de
Gambardella vem a visão de
dois jovens enamorados e a
lembrança de uma antiga paixão. Decide-se então a voltar
a escrever um grande livro,
numa luta interna entre o cinismo e o desprezo que sente
pelo mundo e por si mesmo.
Com Toni Servillo, Carlo Verdone e
Sabrina Ferilli, “La Grande Bellezza”
estreou no Festival de Cannes a 21 de
Maio de 2013. No ano seguinte venceu
o BAFTA de melhor filme em língua
não inglesa, o Globo de Ouro de melhor
filme em língua estrangeira e o Óscar de
Melhor Filme Estrangeiro. Foi nomeado para 75 prémios, vencendo em 56
ocasiões. A crítica considera que este é
sem dúvida o melhor filme de Sorrentino. Um deleite para quem aprecia cinema que combina o realismo fantástico com o puro realismo observador e
contundente. n

NorteMédico
aplicação móvel

Agora já pode aceder às revistas e newsletters da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) no seu smartphone ou tablet de forma simples e intuitiva. Basta descarregar a aplicação
«NorteMédico» no Google Play ou Apple Store.
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As escolhas de
João Fernando Ramos
Jornalista
É natural da Lousã mas mudou-se para
o Porto há 30 anos, onde iniciou uma
carreira ligada à comunicação social
– primeiro como jornalista, editor e
diretor de informação na Rádio Nova;
depois, em 1992, como jornalista de
investigação, pivot e coordenador na
RTP. Nesta altura é responsável pelo
Jornal 2 da RTP.
João Fernando Ramos tem uma pósgraduação em Direito de Comunicação
pela Universidade de Coimbra e

frequentou o curso de Novas Tecnologias
da Comunicação da Universidade de
Aveiro.
Autor do romace histórico “D. João I” e do
livro “O Último Dakar” é ainda piloto de
automóveis, com presença em inúmeras
provas nacionais e internacionais.
Nas horas vagas costuma “arranhar” a
guitarra e ainda tem pedalada para umas
corridas de... bicicleta.

Mandela: Autobiografia
Nelson Mandela

Seara de Vento
Manuel da Fonseca

Céus Negros
Ignacio del Valle

Nelson Mandela faleceu em
2013 mas a sua vida continua a despertar um grande
fascínio, sendo um dos mais
interessantes “case study”
do mundo. Neste “Longa
Caminhada para a Liberdade”, o carismático líder
político conta pormenorizadamente os altos e baixos de uma complexa
jornada que levou a África do Sul a libertar-se
do apartheid.
Conhecido por Madiba (nome do seu clã) evitou
aquilo que para muitos era inevitável: uma medonha guerra civil no período de transição de
poder. A reconciliação multirracial não foi nada
fácil e Mandela aborda neste livro uma série de
episódios históricos, para além de aspetos da
sua vida que mostram um ser humano com todos os seus defeitos e virtudes.
O percurso do mais importante líder da África
Negra e vencedor do Prémio Nobel de 1993 está
todo reunido neste volume, recomendável em
qualquer biblioteca caseira.

Manuel da Fonseca (19111993) foi um escritor oriundo
de Santiago do Cacém que
dedicou grande parte do
seu trabalho ao retrato do
povo alentejano. Ligado ao
neorrealismo, a sua escrita
foi muito marcada pelas
paisagens rurais da região
e pela tristeza e desesperança que assolou o
Alentejo durante o Estado Novo.
Seara de Vento (1958), segundo romance de
Manuel da Fonseca, é considerada por muitos
como uma das mais importantes obras do séc.
XX. A segunda edição do livro foi proibida por
Salazar e apreendida de livraria em livraria. Hoje
é um clássico do romance neorrealista.
Este livro exalta uma realidade social muito dura
do ponto de vista humano, contando a vida de
Palma, que entra no mundo do contrabando
para conseguir sustentar a família. A obra despertou o interesse do cineasta Sérgio Tréfaut,
que se apaixonou pela história (baseada em
factos reais) e decidiu adaptá-la ao cinema,
numa coprodução que juntou Portugal, Brasil
e França.

Este é um daqueles livros de
leitura ávida, que arrecadou
vários prémios. Não se trata
apenas de um “policial”. É
também um impressionante
romance de caráter histórico,
cuja narrativa descreve a Espanha franquista da década
de 50.
Tudo começa com o misterioso assassinato de
uma criança numa pequena aldeia perto de Badajoz. Mas logo se descobre que o caso é apenas a ponta do iceberg de uma rede de tráfico
infantil, que envolve as mais altas esferas do
regime.
O caso da criança é apenas uma metáfora. Na
realidade estima-se que cerca de 30 mil crianças tenham sido roubadas de famílias republicanas para serem reeducadas e doutrinadas
por simpatizantes do regime franquista. O programa acabou por ser um complicado negócio
que Ignacio del Valle descreve de uma forma
arrepiante.
O escândalo rebentou em 1980, quando muitas
famílias começaram a vasculhar o passado e a
procurar os parentes biológicos. Existe mesmo
a possibilidade de algumas das crianças terem
sido adotadas em Portugal.

Texto Rui Martins

3 LIVROS · 3 discos
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Led Zeppelin II
Led Zeppelin

Steve Mcqueen
Prefab Sprout

Zenyatta Mondatta
Police

Os Led Zeppelin marcaram a geração do
rock a partir da década de 70, com um
som potente mas que
não se esgotou no
“pesado”, com muito
blues, folk-rock e sintetizadores à mistura. O resultado é uma combinação eletrizante. Depressa a banda alcançou
uma mística assente no sucesso dos diversos
álbuns. Ao vivo apresentou-se sempre em estádios completamente esgotados.
Em Led Zeppelin II, lançado em 1969, o grupo
mostrou já na altura uma grande evolução no
estilo musical, abrilhantada pelos inconfundíveis riffs de guitarra de Jimmy Page.
Foi o primeiro disco dos Led Zeppelin a chegar
ao primeiro lugar do Reino Unido e Estados Unidos, recebendo 12 certificações de platina pela
Recording Industry Association of America, por
vendas superiores a 12 milhões de cópias!
Temas como”Whole Lotta Love”, “Heartbreaker”, “Ramble On” ou “Bring It On Home” fizeram deste disco um dos mais reconhecidos pela
crítica musical e um dos mais influentes álbuns
de rock de sempre. Parece que nunca cansa ouvir Led Zeppelin.

O som dos sintetizadores dos anos
80 e a voz “cool” de
Paddy McAloon fizeram deste disco
uma referência desta
banda britânica de
pop rock alternativo.
Lançado em 1985, “Steve Mcqueen” foi o segundo disco do grupo, que surgiu em plena
época de “new wave” e teve muito sucesso ao
nível dos tops britânicos e norte-americanos.
Nos EUA o nome do disco não foi bem acolhido
pela família do ator Steve Mcqueen e foi mudado para “Two Wheels Good”, inspirado no
livro 1984 de George Orwell.
“When the Loves Break Down” é um dos temas
mais conhecidos do álbum, com uma sonoridade e ritmos melódicos que encheram os alinhamentos musicais das rádios.
“Appetite”, “When the Angels” ou “Faron (Truckin Mix)” foram outros dos temas cujos tons
melódicos ficaram na memória e levaram ao sucesso este segundo trabalho dos Prefab Sprout.

Quem não se lembra
das músicas “Don´t
Stand So Close to
Me” ou “De Do Do Do,
De Da Da Da”? Muitas
festas de garagem
usaram e abusaram
destes temas dos Police, em 1980. Foi o terceiro disco da banda britânica, que consolidou em definitivo o sucesso
de Sting, Andy Summers e Stewart Copeland,
depois de “Outlandos d´Amour” (1978) e “Reggata de Blanc” (1979).
“Zenyatta Mondatta” alcançou facilmente o primeiro lugar do top britânico, por lá ficando durante muito tempo. Nos EUA e no Canadá também chegou aos primeiros lugares das tabelas.
The Police é ainda hoje considerada uma das
mais importantes bandas da história do rock,
com enorme influência na década de 80. A sonoridade surpreendeu ao misturar o estilo rock
com reggae, jazz ou punk.
Alguns dos temas deste e dos outros álbuns
do grupo britânico foram recordados por Sting,
num bem sucedido e inesquecível concerto
em Gaia, no Festival Marés Vivas, em julho
de 2017. n
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Museu
da
Farmácia
porto
Texto Marta Araújo › Fotografia Medesign

5 mil anos de
História

O desejo de preservar a memória
da Farmácia portuguesa surgiu
na década de 80, face à onda
de modernização que então se
impôs por toda a Europa. Foi
para evitar a perda irreversível
de importantes espólios e traçar
a história da profissão que a
Direção da ANF (Associação
Nacional das Farmácias) decidiu
criar, primeiro em Lisboa, em
1996, o Museu da Farmácia.
Mais tarde, em 2010, foi a vez
do Porto receber também este
Museu, através da inauguração
de um espaço próprio na cidade.
A nortemédico foi conhecer este
espaço onde centenas de peças
mostram cerca de 5 mil anos de
grandes avanços na arte e na
ciência de curar.

A

existência de um
Museu da Farmácia em Portugal, à
semelhança do que acontecia
noutros países ocidentais, passou a ser uma ambição dos farmacêuticos portugueses nos anos 1980. Corria o
ano 1996 quando esse objetivo foi finalmente cumprido. Primeiro, com a inauguração do Museu da Farmácia em Lisboa e, em 2010, com a inauguração de
um idêntico espaço na cidade do Porto.
Ainda antes da existência de um espaço
físico capaz de receber memórias relacionadas com a evolução da Saúde e da
cura das doenças, a ANF fez um apelo
às farmácias portuguesas, a incentivar
a doação de peças. Reunidos os objetos
que iriam construir o espólio português,
era hora de expandir a narrativa histórica além-fronteiras, de modo a abranger o conceito de Farmácia no mundo.
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Entre 1997 e 2010, o Museu
foi reunindo uma coleção de
objetos de origem estrangeira
que ajudam a retratar “o nosso
caminho enquanto seres humanos no combate à doença”,
afirmou o historiador e diretor
da instituição, João Neto.
Localizado na zona industrial
da cidade do Porto (na rua
Eng.º Ferreira Dias), o Museu
da Farmácia – Porto foi projetado de raiz para receber peças que ajudem a “transmitir
conhecimento”, explicou João
Neto. Existem largas centenas de artefactos dispostos de forma cronológica,
que explicam a evolução da Saúde e,
consequentemente, da Humanidade ao
longo dos milénios. “Aqui não existem
fronteiras. Quase todas as culturas e civilizações estão representadas no Mu-

seu, pelo menos as mais significativas
da história da humanidade”, reforçou.
João Neto, conhecido pela alcunha “Indiana Jones da Farmácia”, é um dos fundadores do projeto em Portugal. Como
entusiasta historiógrafo da Idade Média
e das Cruzadas, o diretor da instituição

foi o principal angariador da maioria
dos objetos que agora estão expostos. O
único requisito museológico é a “cura”,
adiantou, acrescentando que necessita
de “estar constantemente de radar ligado” para expandir o património do
museu. “Quando comecei a planear o
museu, nunca pensei nele como um local exclusivamente dedicado à Farmácia; nem isso me foi pedido. O enfoque é
a Farmácia, mas é preciso representá-la
dentro de um todo que é a Saúde”, precisou João Neto. Do espólio fazem parte
peças oriundas de civilizações tão antigas e distantes como a Mesopotâmia, o
Egito, a Grécia, os Incas ou a Síria. É a
partir destas peças, algumas com largos
séculos de idade, que os progressos são
contados. “O museu mostra a luta contínua do ser humano contra a doença,
combatendo-a para viver melhor e procurando formas de se antecipar ao seu
aparecimento”, referiu o historiador.
Segundo o director do museu, o legado
da Farmácia portuguesa está representado através da reconstituição da icónica
Farmácia Estácio, tal como existiu durante décadas na Rua Sá da Bandeira,
no Porto. O nome advém do farmacêutico Emílio Faria Estácio que, em 1883,
fundou a Farmácia Estácio em Lisboa,
chegando ao Porto apenas na segunda
década do século XX. Inaugurada em
1924, este novo espaço, situado na famosa rua da baixa portuense, tornou-se
célebre devido à sua “balança falante”,
que anunciava o peso de quem a usasse.
Hoje em dia, pode ser observada numa
das divisões do Museu da Farmácia –
Porto, adornada com frascos de medicamentos da época, ajudando a realizar
uma viagem até ao passado.
Ainda neste segmento histórico, o espaço passou a integrar, em 2015, uma
farmácia islâmica do século XIX, proveniente de Damasco, capital da Síria.
Aqui, ao contrário do que acontece nas
farmácias portuguesas, não se conseguem visualizar os medicamentos comercializados na época. Esta estrutura,
que outrora fez parte do interior de um
palácio, é feita em madeira, pintada
com cores vivas e decorada com espelhos e paisagens naturais. Foi adquirida
para enriquecer a coleção do museu, representando a forma como as doenças
eram tratadas no Médio Oriente. “Neste
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Farmácia Islâmica do Império
Otomano. Toda em madeira esculpida,
pintada e dourada. Existia no interior
de um palácio de Damasco, na Síria,
no século XIX, e terá funcionado
como centro de ensino, para além de
botica. A existência de uma farmácia
nos palácios era fundamental não
apenas para os residentes internos,
mas também para a população em
geral. A prestação de cuidados de
saúde aos mais necessitados era um
aspeto essencial da cultura islâmica.
Ao contrário das nossas farmácias – com
armários envidraçados que deixam ver o
seu conteúdo – a farmácia islâmica tem
as portas dos armários fechadas, para
que não se vejam os medicamentos. Os
muitos espelhos aplicados junto ao teto
são usados para ler as inscrições invertidas
que se encontram no seu interior e que
apelam ao estudo e ao conhecimento.

Figura de Acupunctor.
Forma de corpo feminino
em pé, assente numa
base circular. Pintura
com caracteres chineses,
que marcam os pontos
de acupuntura, para o
ensino dos meridianos de
circulação da energia vital.

Farmácia Portátil

Farmácia Estácio. Deve o
seu nome ao farmacêutico da
Universidade de Coimbra, Emílio
Faria Estácio (1854-1919) que, em
1883, fundou a Farmácia Estácio
em Lisboa e, em 1924, através
da Companhia Portuguesa de
Higiene, abriu uma sucursal no
Porto, na Rua Sá da Bandeira.
Ainda existirão pessoas que se
lembrarão desta farmácia e da sua
“balança falante” que, até meados
dos anos 70, foi um autêntico
ex-libris da baixa portuense. Nos
armários podem encontrar-se
caixas de medicamentos,
doadas por colecionadores,
que fazem parte da história
da Farmácia em Portugal.

espaço pretendemos mostrar
que a toma do medicamento tinha que estar relacionada com
a natureza. Os sons do vento,
da água e da chuva eram muito
importantes para o equilíbrio
islâmico, por isso é que muitas
das doenças do foro psiquiátrico
eram tratadas com música”, esclareceu João Neto. Apesar de
representar um local procurado para a cura, a Farmácia
Islâmica também servia de palco para
o debate e o ensino dos conhecimentos
científicos dos mestres árabes.
São muitas as vitrinas que constituem
o Museu da Farmácia – Porto e que ajudam a preservar inúmeros objetos que
marcaram a Saúde em épocas diferentes. Colheres, vasos, estatuetas, almofarizes, potes, garrafas, cartas médicas,
livros, microscópios ou os objetos cirúr-
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gicos romanos são apenas alguns dos
exemplares. A exposição do Museu da
Farmácia – Porto é iniciada com fósseis
com mais de 500 milhões de anos, reforçando a ideia da associação dos microrganismos ao desenvolvimento da
doença. Nesta divisão está também exposto um mosquito fossilizado, repre-

sentando um transportador de doenças
para os humanos. Mais à frente, depois
de percorridos alguns marcos históricos, pode ser observada uma farmácia
portátil, que pertenceu à última família
imperial russa, os Romanov, no século
XIX. Esta peça é um dos exemplares
mais requintados de mobiliário russo,
contendo embutidos em carapaça de
tartaruga e madrepérola. Os vasos de
cerâmica, no seu interior, estão decorados com as armas imperiais da Rússia,
identificados com uma numeração que
deveria corresponder a uma substância medicinal. De uma forma resumida,
tudo o que está exposto é definido por
João Neto como “peças que ajudam a
percorrer a evolução da arte de curar”,
explicando que “cada uma delas transmite conhecimento”.
A aquisição de novas peças continua
a ser muito frequente. A mais recente
incorporação museológica data da Segunda Guerra Mundial, retratando as
“experiências médicas” então realizadas
pelo regime nazi, contextualizou o historiador. Foi graças a documentos como
estes que muitos dos cientistas ligados
ao regime de Adolf Hitler foram descobertos e punidos, durante 1945 e 1946,
nos Julgamentos de Nuremberga. Estes
documentos, porém, não estão disponíveis no pólo do Porto, apenas podendo
ser visualizados no Museu da Farmácia
em Lisboa.
Já com mais de 17.000 artefactos reunidos no seu espólio, o Museu da Farmácia (Porto e Lisboa) tem também colecionado distinções feitas a si próprio:
Melhor Museu Português (1997); Prémio
Almofariz (1999); Prémio Nacional de
Design de Comunicação (2002); nomeação para Melhor Museu Europeu (2004);
Prémio APOM do Melhor Serviço de
Extensão Cultural (2008), entre outros.
A possibilidade de tomar contacto com
conhecimentos de culturas tão diferentes é seguramente uma das mais-valias
da instituição. Muitas das civilizações
ali retratadas marcaram a História universal da Saúde, ganhando um lugar
de destaque no contexto dos avanços
da Medicina e da Farmácia. Um Museu que é também uma homenagem ao
Homem e à sua capacidade para pensar, criar e lutar pela defesa do seu bem
mais preciso: a sua saúde, a sua vida. n

MUSEU
EXPOSIÇÕES
ROTEIROS
COLEÇÃO
CLUBE SARA
LOJA
VISITAR

museudafarmacia.pt

Nada como uma visita in loco ao Museu
da Farmácia. Entretanto, até lá, aceda a
museudafarmacia.pt e explore este muito
bem conseguido site, onde pode encontrar
uma enorme quantidade de informação, com a
descrição detalhada dos principais “tesouros”
e as mais recentes incorporações no acervo
do museu, um roteiro de jóias do património
farmacêutico em Portugal e a nível mundial ,
conhecer as principais exposições temáticas
realizados no espaço do museu e explorar
as suas diferentes áreas através de uma
pormenorizada visita virtual.
Museu da Farmácia ( Porto e Lisboa)
Bilhetes:
Adulto (+18 anos): 5,00€
Estudante: 3,50€
Sénior (+65 anos): 3,50€
Familiar (2 adultos + 2 crianças): 14,00€
Crianças 0-2 anos: gratuito
Grupos
[+ de 15 participantes; só por marcação]
Adultos (+18 anos) - 4,00 €
Estudantes - 3,00 €
Seniores (+65 anos) – 3,50 €
Acresce 55,00€/grupo, pela visita guiada*
Visitas Guiadas*
2ª feira e 5ª feira, às 11h30
Inscrições limitadas a 20 pessoas por visita
Duração: 60 minutos
Adulto (+18 anos): 7,00€
Estudante/Sénior (+65 anos): 5,00€
*Comentadas pelo Diretor ou pela Conservadora
do Museu
Marcações:
Tel.: (+351) 213 400 680/88
E-mail: museudafarmacia@anf.pt
Facebook: Museu da Farmácia
Site:
http://www.museudafarmacia.pt/

Legislação relevante
Publicada no Diário da República entre 01.07.2017 e 30.09.2017
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■■DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO n.º 26/2017 –
Assembleia da República
Declaração de retificação à Lei n.º 64/2017, de 7
de agosto, que «Estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores
contra os riscos para a segurança e a saúde a
que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à
exposição a campos eletromagnéticos durante o
trabalho e transpõe a Diretiva 2013/35/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho
de 2013». [DR n.º 187/2017, Série I de 2017-09-27]
■■DESPACHO n.º 8414/2017 – Presidência do
Conselho de Ministros (…)
Constituição de um grupo de trabalho com representantes da Segurança Social, da Saúde e da
Modernização Administrativa. [DR n.º 186/2017,
Série II de 2017-09-26]

■■DELIBERAÇÃO n.º 854/2017 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Nomeação de coordenador para a Coordenação
do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar
da Zona Norte [Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar, Drª Maria da Luz Rodrigues
Loureiro Amorim]. [DR n.º 185/2017, Série II de
2017-09-25]
■■PORTARIA n.º 282/2017 – Saúde
Procede à segunda alteração da Portaria n.º
48/2016, de 22 de março, alterada pela Portaria
n.º 198/2016, de 20 de julho (Determina que os
medicamentos destinados ao tratamento de doentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas beneficiem
de um regime excecional de comparticipação).
[DR n.º 185/2017, Série I de 2017-09-25]
■■DESPACHO n.º 8379/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina que a implementação do sistema
informático do VIH (SI.VIDA) deve encontrar-se
concluída até 31 de dezembro de 2017, em todos
os estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde que seguem pessoas que vivem
com VIH. [DR n.º 185/2017, Série II de 2017-09-25]
■■DESPACHO n.º 8254/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Estabelece os critérios técnicos para os rastreios
oncológicos de base populacional realizados
no Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeada-
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mente no que diz respeito ao recrutamento e
métodos de seleção. Revoga o n.º 2 do Despacho
n.º 4808/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 68, de 8 de abril de 2013. [DR n.º
183/2017, Série II de 2017-09-21]

■■PORTARIA n.º 281/2017 – Saúde
Determina que os medicamentos destinados ao
tratamento de doentes com artrite reumatoide,
artrite idiopática juvenil, artrite psoriática e espondiloartrites podem beneficiar de um regime
excecional de comparticipação a 100 %. Revoga
a Portaria n.º 141/2017. [DR n.º 183/2017, Série I de
2017-09-21]
■■DELIBERAÇÃO n.º 834/2017 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação dos vogais do Conselho Clínico e de
Saúde do ACES Grande Porto VIII - Espinho/Gaia.
[DR n.º 182/2017, Série II de 2017-09-20]
■■ DESPACHO n.º
8018/2017 – Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que os modelos de requisição de
meios complementares de diagnóstico
e terapêutica (MCDT)
passam a ser os constantes dos anexos i e ii do presente despacho e
estabelece condições referentes à emissão de
requisições de MCDT. [DR n.º 178/2017, Série II de
2017-09-14]
■■DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO n.º 591A/2017 – Saúde - Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Retificação de abertura do procedimento concursal de Ingresso no Internato Médico 2018.
[DR n.º 176/2017, 1º Suplemento, Série II de
2017-09-12]
■■PORTARIA n.º 271/2017 – Saúde
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 195B/2015, de 30 de junho, que regula a determinação dos grupos homogéneos para efeitos
da comparticipação no sistema de preços de
referência. [DR n.º 176/2017, Série I de 2017-09-12]
■■PORTARIA n.º 270/2017 – Saúde
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 195A/2015, de 30 de junho, que aprova o procedimento comum de comparticipação e de avaliação prévia de medicamentos. [DR n.º 176/2017,
Série I de 2017-09-12]
■■DESPACHO n.º 7928/2017 – Saúde - Direção-Geral da Saúde
Alteração ao Despacho n.º 7763/2012, do Diretor-Geral da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 5 de junho, que aprova
as unidades orgânicas flexíveis da DGS. [DR n.º
175/2017, Série II de 2017-09-11]

■■DESPACHO n.º 7925/2017 – Saúde - Gabinete
do Ministro
Designa os membros da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde (CATS), em aditamento aos nomeados através dos Despachos n.os 5847/2016, 7069/2016, 7062/2016,
1646/2017 e 1878/2017, publicados no Diário da
República, 2.ª série, n.os 84, de 2 de maio, 103, de
30 de maio, 37, de 21 de fevereiro, e 46, de 6 de
março, respetivamente. [Prof. Doutor Henrique
Luz Rodrigues, médico. Prof. Doutor Luís Miguel
Soares Nobre de Noronha e Pereira, economista;  
Prof.ª Doutora Maria da Conceição Constantino
Portela, farmacêutica; Dr.ª Ana Carlota Martins
Calheiros da Silva Dias Reis Cabral, médica; Dr.ª
Ana Rita de Jesus Maria, médica; Dr.ª Catarina
Viegas Dias Munhá Fernandes, médica; Dr.ª
Margarida Augusta Brazão Cupertino Câmara,
médica; Dr. Paulo Faria de Sousa, médico]. [DR
n.º 175/2017, Série II de 2017-09-11]
■■DECRETO-LEI n.º 115/2017 – Saúde
Altera o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde. [DR n.º 173/2017, Série I de
2017-09-07]

RESUMO em linguagem clara [sem valor legal]*
O que é?
Este decreto-lei define novas regras para o
Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias
de Saúde (SiNATS), que avalia medicamentos
e dispositivos médicos para decidir se podem
ser usados no Serviço Nacional de Saúde e
comparticipados pelo Estado.
O que vai mudar?
• Novas regras para o financiamento dos
medicamentos biológicos similares. Quando um
medicamento biológico similar tiver uma quota
de mercado da substância ativa igual ou superior
a 5%, só pode ser financiado pelo Estado se o
seu preço for igual ou inferior a 70% do preço do
medicamento biológico de referência.
Um medicamento biológico similar é um
medicamento biológico com as mesmas
substâncias ativas, dosagens e vias de
administração de um medicamento biológico de
referência (ou seja, de um que já tem autorização
para ser colocado no mercado).
• Altera-se o preço de referência para a
comparticipação dos medicamentos. Quando
um conjunto de medicamentos com a mesma
substância ativa e outras características
semelhantes incluir medicamentos genéricos,
esse conjunto forma um grupo homogéneo de
medicamento genérico.
É definido um preço de referência para esse
grupo homogéneo de medicamento genérico,
que não pode ser superior ao preço do
medicamento genérico mais caro do grupo.

• Criam-se regras para alguns pedidos
de autorização de utilização excecional. Os
medicamentos sujeitos a avaliação prévia só
podem ser utilizados pelos estabelecimentos
do SNS depois de ser assinado um contrato
de avaliação prévia, exceto se for autorizada a
utilização excecional do medicamento.
A autorização de utilização excecional de
medicamentos pode ser pedida pelos hospitais,
se não houver um tratamento alternativo ou se
o estado de saúde da/o doente for considerado
grave. Nesse caso, a utilização é feita ao abrigo do
Programa de Acesso Precoce a Medicamentos.
• Regras claras para preços máximos e
comparticipação de dispositivos médicos.
O governo pode definir preços máximos
dos dispositivos médicos para os utentes ou
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.
Para isso, devem ser seguidas as novas regras
definidas neste decreto-lei. Até agora, a aplicação
de preços máximos era feita por despacho
da/o Ministra/o da Saúde. Clarifica-se agora
que os dispositivos médicos comparticipados
e as condições da sua comparticipação são
estabelecidos por portaria da/o Ministra/o
da Saúde, que também pode fixar os preços
máximos para a comparticipação desses
dispositivos médicos.
Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se clarificar
algumas das regras que estavam em vigor, para
melhor atingir os objetivos que levaram à criação
do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias
de Saúde (SiNATS), nomeadamente contribuir
para a sustentabilidade do SNS e garantir a
utilização eficiente dos recursos públicos em
saúde.
(* Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em
linguagem acessível, clara e compreensível para os cidadãos. O
resumo do diploma em linguagem clara não tem valor legal e
não substitui a consulta do diploma em Diário da República).

■■DESPACHO n.º 7788/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Ministros das Finanças e da
Saúde
Autoriza o Ministério da Saúde, no que respeita
à área de medicina geral e familiar - avaliação
final do internato médico, 1.ª época de 2017, a
desenvolver o procedimento simplificado de seleção, tendo em vista a constituição de até 290
relações jurídicas de emprego. [DR n.º 171/2017,
Série II de 2017-09-05]
■■DESPACHO n.º 7810/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde
Identifica os serviços e estabelecimentos de
saúde e respetivas unidades funcionais como
carenciados, na área de medicina geral e familiar, tendo em vista a abertura de procedimento
concursal, no sentido de poderem vir a ser constituídas até 290 relações jurídicas de emprego.
[DR n.º 171/2017, Série II de 2017-09-05]
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■■DECRETO-LEI n.º 110/2017 – Saúde
Define o regime legal da carreira aplicável aos
técnicos superiores das áreas de diagnóstico e
terapêutica, em regime de contrato de trabalho nas entidades públicas empresariais e nas
parcerias em saúde, em regime de gestão e financiamento privados, integradas no Serviço
Nacional de Saúde. [DR n.º 168/2017, Série I de
2017-08-31]

As profissões incluídas em cada uma destas
categorias serão definidas na lei que será aprovada no prazo de 90 dias depois de este decreto-lei
entrar em vigor.

A carreira farmacêutica tem três categorias:
- farmacêutico assistente
- farmacêutico assessor
- farmacêutico assessor sénior.

A carreira de TSDT tem três categorias:
––técnico superior das áreas de diagnóstico e
terapêutica (TSDT)
––técnico superior das áreas de diagnóstico e
terapêutica especialista (TSDT especialista)
––técnico superior das áreas de diagnóstico e
terapêutica especialista principal (TSDT especialista principal).

As tarefas desempenhadas pelos farmacêuticos
de cada categoria e as condições para aceder a
cada uma delas são descritas em detalhe neste
decreto-lei.

(* Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em
linguagem acessível, clara e compreensível para os cidadãos. O
resumo do diploma em linguagem clara não tem valor legal e
não substitui a consulta do diploma em Diário da República).

RESUMO em linguagem clara [sem valor legal]*
O que é?
Este decreto-lei cria a carreira de técnico superior
de diagnóstico e terapêutica:
––nos hospitais e outros estabelecimentos de
saúde que sejam entidades públicas empresariais (EPE)
––nos estabelecimentos de saúde de gestão e
financiamento privado integrados no Sistema
Nacional de Saúde (SNS).
Também define as condições e habilitações profissionais necessárias e as regras que se aplicam
a esta carreira.
Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) são trabalhadores que desempenham atividades técnicas relacionadas com
o diagnóstico e tratamento de doenças em
estabelecimentos de saúde, como hospitais e
centros de saúde. Por exemplo, os técnicos que
fazem análises, exames, radiografias, fisioterapia
ou desenvolvem e aplicam próteses.
O que vai mudar?
Cria-se a carreira de técnico superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT) para os estabelecimentos de saúde públicos que sejam EPE e
estabelecimentos de saúde privados que sejam
parceiros do SNS.
São definidas as condições de habilitação profissional para ser integrado nessa carreira.
A quem se aplicam estas regras?
Estas regras aplicam-se aos técnicos superiores
de diagnóstico e terapêutica com contrato individual de trabalho e que trabalhem nos estabelecimentos de saúde referidos acima.
Consideram-se TSDT os técnicos de:
- ciências biomédicas laboratoriais (análises
de sangue, células, tecidos e outros fluidos do
corpo); - imagem médica e radioterapia (radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas,
mamografias, tratamentos de radioterapia, entre
outras); - fisiologia clínica e dos biossinais (exames e tratamentos relacionados com doenças
cardiovasculares, respiratórias e do sistema nervoso); - terapia e reabilitação; - visão; - audição; saúde oral; - farmácia; - ortoprotesia (preparação
e aplicação de próteses e outros dispositivos que
substituem membros ou ajudam a superar deficiências funcionais); - saúde pública (ajudam a
prevenir ou a combater as doenças agindo junto
das pessoas e da comunidade).

■■DECRETO-LEI n.º 111/2017 – Saúde
Estabelece o regime da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica. [DR n.º 168/2017, Série I de 2017-08-31]
■■DECRETO-LEI n.º 108/2017 – Saúde
Estabelece o regime da carreira farmacêutica nas entidades públicas empresariais e nas
parcerias em saúde, em regime de gestão e
financiamento privados, integradas no Serviço
Nacional de Saúde. [DR n.º 167/2017, Série I de
2017-08-30]

Para entrar na carreira farmacêutica é preciso:
- um título de farmacêutico definitivo, emitido
pela Ordem dos Farmacêuticos
- um título de especialista na área em que irá
trabalhar.
A carreira de farmacêutico organiza-se em três
especialidades:
- análises clínicas
- farmácia hospitalar
- genética humana.
Podem ser criadas outras áreas, que podem
inserir-se ou não nas referidas acima. A criação
de novas áreas é feita por portaria das/os ministras/os das Finanças, Administração Pública
e Saúde.
Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se garantir que
todos os farmacêuticos de estabelecimentos que
prestam serviços públicos de saúde:
––têm acesso à mesma carreira profissional e aos
mesmos direitos e deveres
––podem ser “transferidos” de um estabelecimento de saúde para outro.
(* Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em
linguagem acessível, clara e compreensível para os cidadãos. O
resumo do diploma em linguagem clara não tem valor legal e
não substitui a consulta do diploma em Diário da República).

RESUMO em linguagem clara [sem valor legal]*
O que é?
Este decreto-lei cria a carreira farmacêutica e
define as regras que se aplicam a essa carreira:
––nos hospitais e outros estabelecimentos de
saúde que sejam entidades públicas empresariais (EPE)
––nos estabelecimentos de saúde de gestão e
financiamento privado integrados no Sistema
Nacional de Saúde (SNS).
Também define as condições e habilitações
profissionais necessárias a esta carreira.
O facto de serem criadas estas regras não condiciona a aplicação das regras do Código do
Trabalho nem impede os estabelecimentos de
saúde e os farmacêuticos, desde que não sejam
incompatíveis com os princípios gerais aqui definidos, de definirem regras para os seus contratos
de trabalho.
O que vai mudar?
Cria-se a carreira farmacêutica para os estabelecimentos de saúde públicos que sejam EPE e
estabelecimentos de saúde privados que sejam
parceiros do SNS.
São definidos os requisitos de habilitação profissional para integração nessa carreira.
Estas regras aplicam-se aos farmacêuticos com
contrato individual de trabalho que trabalhem
nos estabelecimentos de saúde referidos acima.

■■DESPACHO n.º 7509/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Ministros das Finanças e da
Saúde
Autoriza a abertura de procedimentos de recrutamento conducentes ao preenchimento
de 200 postos de trabalho correspondentes à
categoria de assistente graduado sénior. [DR n.º
164/2017, Série II de 2017-08-25]
■■DESPACHO n.º 7541/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde
Determina que a distribuição dos 200 postos
de trabalho, referentes à categoria superior de
assistente graduado sénior, nos termos da autorização concedida por despacho do Ministro
das Finanças, faz-se de acordo com o estabelecido no anexo ao presente despacho. [DR n.º
164/2017, Série II de 2017-08-25]
■■DESPACHO n.º 7539/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Constitui um Grupo de Trabalho para o desenvolvimento das Unidades de Cuidados na
Comunidade. [DR n.º 164/2017, Série II de 201708-25]
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■■DESPACHO n.º 7320/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Ministros das Finanças e da
Saúde
Emite despacho prévio favorável à abertura
de concurso nacional de habilitação ao grau
de consultor e ao consequente provimento na
categoria de assistente graduado dos trabalhadores que obtenham o referido grau, com o
limite de 1250 trabalhadores a abranger. [DR n.º
160/2017, Série II de 2017-08-21]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 205/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo que tome medidas que
permitam o aumento das vagas para o internato médico de especialidade. [DR  n.º 155/2017,
Série I de 2017-08-11]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 213/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo o reforço das respostas
do Serviço Nacional de Saúde na área da saúde
mental em Portugal. [DR n.º 155/2017, Série I de
2017-08-11]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 199/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a construção urgente
de um hospital público no concelho de Sintra
e a melhoria dos cuidados de saúde. [DR n.º
154/2017, Série I de 2017-08-10]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 197/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a promoção do turismo
científico. [DR n.º 154/2017, Série I de 2017-08-10]
■■DESPACHO n.º 6841/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde
Determina que os serviços e estabelecimentos
do Serviço Nacional de Saúde, com a natureza
de Entidades Públicas Empresariais ou integrados no Setor Público Administrativo, devem
proporcionar aos alunos dos cursos referentes
às profissões da saúde, ministrados em estabelecimentos de ensino público, o acesso a formação adequada. [DR n.º 152/2017, Série II de
2017-08-08]

■■DESPACHO n.º 6837/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Constitui uma Comissão de Acompanhamento
da população afetada pelos incêndios que atingiram os concelhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra,
Pedrógão Grande, Penela e Sertã, especificamente no que respeita à resposta na área da
saúde mental. [DR n.º 152/2017, Série II de 201708-08]

■■DESPACHO n.º 6668/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Estabelece disposições sobre o direito de acompanhamento de criança ou jovem, com idade
inferior a 18 anos, em situação de intervenção
cirúrgica, igualmente aplicável a pessoas maiores de idade com deficiência ou em situação de
dependência, no momento da indução anestésica e durante o recobro cirúrgico. [DR n.º
148/2017, Série II de 2017-08-02]

■■LEI n.º 64/2017 – Assembleia da República
Estabelece as prescrições mínimas em matéria
de proteção dos trabalhadores contra os riscos
para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a
campos eletromagnéticos durante o trabalho e
transpõe a Diretiva 2013/35/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013.
[DR n.º 151/2017, Série I de 2017-08-07]

■■DESPACHO n.º 6669/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina os Centros de Referência, reconhecidos oficialmente pelo Ministério da Saúde, para
as áreas de fibrose quística, neurorradiologia de
intervenção doença cerebrovascular, coagulopatias congénitas, implantes cocleares e ECMO
- oxigenação por membrana extracorporal. [DR
n.º 148/2017, Série II de 2017-08-02]

■■DESPACHO n.º 6702/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto
e das Finanças e da Saúde
Aprova o relatório intercalar relativo especificamente ao Hospital de Braga, submetido a
aprovação conjunta dos Ministérios das Finanças e da Saúde, pela Equipa de Projeto constituída através do despacho n.º 8300/2016 do
Coordenador da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, de 16 de junho. [DR n.º
150/2017, Série II de 2017-08-04]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 187/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo uma auditoria às capacidades formativas das unidades de saúde
do Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 150/2017,
Série I de 2017-08-04]
■■PORTARIA n.º 247/2017 – Finanças e Saúde
Procede à primeira alteração à Portaria n.º
159/2012, de 22 de maio, que fixa a estrutura
nuclear da Direção-Geral da Saúde. [DR n.º
150/2017, Série I de 2017-08-04]
■■PORTARIA n.º 248/2017 – Saúde
Estabelece o modelo de governação do Programa Nacional de Vacinação, bem como de
outras estratégias vacinais para a proteção da
saúde pública e de grupos de risco ou em circunstâncias especiais. [DR n.º 150/2017, Série I
de 2017-08-04]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 175/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo medidas para melhorar
a qualidade dos cuidados de saúde materna e
assegurar os direitos das mulheres na gravidez e
no parto. [DR n.º 148/2017, Série I de 2017-08-02]

… são reconhecidos pelo Ministério da Saúde como Centro
de Referência as seguintes entidades prestadoras de
cuidados de saúde:
a) Na área da fibrose quística: o Centro Hospitalar do
Porto, E. P. E., o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra,
E. P. E., o Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E., o Centro
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., e o Centro Hospitalar de
São João, E. P. E.;
b) Na área da neurorradiologia de intervenção na doença
cerebrovascular: o Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.,
o Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., o Centro Hospitalar
Lisboa Central, E. P. E., o Centro Hospitalar Universitário de
Coimbra, E. P. E., o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, E. P. E., e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.
P. E.;(*)
c) Na área das coagulopatias congénitas: o Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E., o Centro Hospitalar de São João, E.
P. E., o Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., o Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., e o Centro Hospitalar Universitário
de Coimbra, E. P. E.;
d) Na área dos implantes cocleares: o Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra, E. P. E., conjuntamente com o
Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., o Centro Hospitalar
Lisboa Norte, E. P. E., e o Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho, E. P. E., e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E. P. E., conjuntamente com o Centro Hospitalar Lisboa
Central, E. P. E., e o Hospital CUF Infante Santo;
e) Na área do ECMO — oxigenação por membrana extracorporal: o Centro Hospitalar Lisboa Central, E. P. E., o Centro
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., e o Centro Hospitalar de
São João, E. P. E.
(*) Nota: Retificado pela Declaração de Retificação n.º
530/2017 [DR n.º 152/2017, Série II de 2017-08-08] para:
«Na área da neurorradiologia de intervenção na doença
cerebrovascular: o Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., o
Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., conjuntamente com o
Centro Hospitalar de São João, E. P. E., o Centro Hospitalar
Lisboa Central, E. P. E., o Centro Hospitalar Universitário de
Coimbra, E. P. E., o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, E. P. E., e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E. P.
E., conjuntamente com o Hospital Garcia de Orta, E. P. E.».]
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■■DECRETO REGULAMENTAR n.º 6/2017 –
Saúde
Regulamenta o acesso à gestação de substituição. [DR n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31]

RESUMO em linguagem clara [sem valor legal]*
O que é?
Este decreto regulamentar define regras para os
contratos de gestação de substituição.
Na gestação de substituição, uma mulher
recebe e faz a gestação no seu útero de um bebé
que não é dela. São as chamadas “barrigas de
aluguer”. Chama-se mãe genética à mulher
cujo óvulo foi fecundado e deu origem ao bebé
e gestante de substituição à mulher que faz a
gestação desse bebé.
O que vai mudar?
É criado um modelo de contrato para a gestação
de substituição. O Conselho Nacional de
Procriação Medicamente Assistida (CNPMA)
aprova um contrato-tipo para a gestação de
substituição. O contrato-tipo fica disponível
no site do CNPMA. (…). Este contrato deve
servir como base aos contratos de gestação de
substituição, mas as pessoas envolvidas podem
acrescentar cláusulas. O CNPMA é responsável
por verificar se os contratos feitos respeitam as
regras definidas neste decreto-lei.
É precisa uma autorização para fazer um contrato de gestação de substituição
Antes de fazer um contrato de gestação de
substituição, é preciso pedir uma autorização ao
CNPMA. O pedido de autorização deve ser apresentado através de um formulário disponível no
site do CNPMA. (…)
O CNPMA decide se aceita ou rejeita o pedido de
autorização no prazo de 60 dias a contar da data
em que for entregue o pedido. Se aceitar o pedido, é pedido à Ordem dos Médicos um parecer
sobre o caso. Só depois é que o CNPMA vai decidir
se o contrato pode ou não ser assinado.
A Ordem pode decidir emitir o parecer ou não. O
CNPMA tem de apresentar uma decisão no prazo
de 60 dias a contar da entrega do parecer ou do
fim do prazo previsto para essa entrega. Mas não
é obrigado a decidir de acordo com aquilo que a
Ordem defender no parecer.
Protege-se a ligação da mãe genética com a
criança durante a gestação
Durante a celebração e execução do contrato,
deve ser assegurada a ligação entre a mãe genética e a criança.
A relação da gestante de substituição com a
criança nascida deve ser reduzida ao mínimo indispensável, para minimizar riscos psicológicos e
afetivos, exceto se esta for uma familiar próxima.
O acompanhamento da gestante de substituição
tem de ser assegurado

Para prevenir possíveis complicações físicas e psicológicas para a gestante de substituição, deve
ficar garantido, no contrato, o acompanhamento
psicológico antes e depois do parto.

■■LEI n.º 58/2017 – Assembleia da República
Quarta alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (Procriação medicamente assistida). [DR n.º
142/2017, Série I de 2017-07-25]

Prevê-se tratamento igual no acesso à procriação medicamente assistida

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
n.º 106/2017 – Presidência do Conselho de Ministros
Nomeia os membros do conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. [Victor Emanuel Marnoto Herdeiro,
António Taveira Gomes, Maria Beatriz Silva Duarte Vieira Borges, Teresa Cristina Vaz Fernandes, Carlos Manuel Amorim da Mouta e Maria
Margarida Leitão Filipe, respetivamente para os
cargos de presidente do conselho de administração, vogal executivo com funções de diretor
clínico, vogal executiva, vogal executiva, vogal
executivo e vogal executiva com funções de enfermeira diretora] [DR  n.º 139/2017, Série I de
2017-07-20]

O acesso a técnicas de procriação medicamente
assistida no Serviço Nacional de Saúde para
gestação de substituição obedece aos mesmos
critérios que são aplicados aos outros beneficiários da procriação medicamente assistida. Não
pode ter tempos de espera diferentes.
São definidas regras para garantir a proteção da
parentalidade
O parto da gestante de substituição é considerado como sendo dos pais e dá-lhes direito a pedir
licença de parentalidade.
A gestante de substituição tem direito a uma
licença com as mesmas características da licença
por interrupção da gravidez.
Tanto os pais como a gestante de substituição
têm direito às faltas e dispensas previstas na lei
para a proteção na parentalidade.
Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se:
––criar condições para que se possa recorrer, na
prática, à gestação de substituição prevista
na lei
––garantir que os contratos de gestação de
substituição:
––asseguram a defesa dos interesses da criança,
acima de todos os outros
––têm em conta os interesses da mulher
gestante
––privilegiam a ligação da mãe genética com a
criança ao longo da gravidez.
(* Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em
linguagem acessível, clara e compreensível para os cidadãos. O
resumo do diploma em linguagem clara não tem valor legal e
não substitui a consulta do diploma em Diário da República).

■■DESPACHO n.º 6542/2017 – Justiça e Saúde
- Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e
da Justiça e do Secretário de Estado Adjunto e
da Saúde
Estabelece disposições sobre a rede de referenciação hospitalar do Serviço Nacional de Saúde
no âmbito da infeção pelos vírus da imunodeficiência humana (VIH) e das hepatites virais, para
a população reclusa. [DR n.º 145/2017, Série II de
2017-07-28]
■■DECRETO-LEI n.º 86/2017 – Saúde
Altera as normas e especificações do sistema de
qualidade dos serviços de sangue, transpondo
a Diretiva (UE) n.º 2016/1214. [DR n.º 144/2017,
Série I de 2017-07-27]
■■DESPACHO n.º 6485/2017 – Saúde - Gabinete
do Ministro
Designa os membros da Comissão de Ética
para a Investigação Clínica (CEIC), bem como os
membros que constituem a respetiva comissão
executiva, com efeitos a 1 de julho de 2017. [DR
n.º 143/2017, Série II de 2017-07-26]

■■PORTARIA n.º 212/2017 – Finanças e Saúde
Regula os critérios e as condições para a atribuição de incentivos institucionais às unidades de
saúde familiar (USF) modelos A e B e às unidades de cuidados saúde personalizados (UCSP) e
de incentivos financeiros aos profissionais que
integram as USF modelo B. [DR n.º 138/2017, Série I de 2017-07-19]
■■PORTARIA n.º 213/2017 – Saúde
Aprova o Regulamento do Processo Eleitoral
dos Membros Representantes dos Beneficiários
Titulares da ADSE, I. P., no Conselho Geral e de
Supervisão da ADSE, I. P. [DR n.º 138/2017, Série I
de 2017-07-19]
■■DESPACHO n.º 6289/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde
Altera o n.º 4 do Despacho n.º 5657/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de
28 de junho (clarifica o âmbito de aplicação e
estabelece um procedimento célere e transparente relativo aos pedidos de autorização [para
a receção de benefício pecuniário ou em espécie, designadamente apoio ou patrocínio para
realização de ações científicas] subjacentes ao
disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 5/2017,
de 6 de janeiro). [DR n.º 137/2017, Série II de 201707-18]
■■LEI n.º 53/2017 – Assembleia da República
Cria e regula o Registo Oncológico Nacional.
[DR n.º 135/2017, Série I de 2017-07-14]
■■PORTARIA n.º 207/2017 – Saúde
Aprova os Regulamentos e as Tabelas de Preços
das Instituições e Serviços Integrados no Serviço
Nacional de Saúde, procede à regulamentação
do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos
para Cirurgia (SIGIC), que passa a integrar o
Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA
SNS), e define os preços e as condições em que
se pode efetuar a remuneração da produção
adicional. [DR n.º 132/2017, Série I de 2017-07-11]
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■■AVISO n.º 83/2017 – Negócios Estrangeiros
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de ratificação do Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos
Humanos e a Biomedicina, Relativo à Investigação Biomédica, aberto à assinatura em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 2005. [DR n.º 131/2017,
Série I de 2017-07-10]
■■PORTARIA n.º 206/2017 – Saúde
Cria um procedimento excecional de colocação
numa área profissional de especialização para
os médicos internos do ano comum que se candidataram ao procedimento aberto nos termos
do Aviso n.º 9609/2014, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 162, de 25 de agosto,
e que, por falta de vaga aquando do processo
de escolhas, não foram admitidos à formação
especializada. [DR n.º 130/2017, Série I de 201707-07]

Actividades

Sub-Região de Viana do Castelo

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
n.º 96/2017 – Presidência do Conselho de Ministros
Altera a Comissão de Candidatura Nacional para
a instalação da Agência Europeia de Medicamentos. [DR n.º 129/2017, Série I de 2017-07-06]
■■DELIBERAÇÃO (extrato) n.º 614/2017 – Saúde
- Administração Regional de Saúde do Norte,
I. P.
Designação dos Vogais do Conselho Clínico e de
Saúde do ACES Cávado III - Barcelos/Esposende.
[DR n.º 128/2017, Série II de 2017-07-05]
■■DELIBERAÇÃO (extrato) n.º 613/2017 – Saúde
- Administração Regional de Saúde do Norte,
I. P.
Designação do Presidente do Conselho Clínico
e de Saúde do ACES do Grande Porto VIII - Espinho/Gaia. [DR n.º 128/2017, Série II de 2017-0705]
■■DESPACHO n.º 5864/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas contra a
gripe, para a época gripal de 2017-2018, emitidas
a partir de 1 de julho de 2017, são válidas até 31
de dezembro do corrente ano. [DR n.º 127/2017,
Série II de 2017-07-04]

■ 05 JUL
Palestra
«Fins de Tarde à
Conversa... Na Ordem:
ECG & Gin»
orador: Rui Lima
No passado 05 de julho
decorreu mais uma sessão de
“Fins de Tarde à Conversa…
Na Ordem” intitulado “ECG
& Gin”.O orador, Dr. Rui Lima,
cardiologista do Hospital de
Sta. Luzia, abordou os conceitos
básicos da interpretação do
ECG, elucidando em especial
os aspetos relacionados com a
síndrome coronária aguda.
O evento que promove a
formação clínica e o convívio
entre os médicos juntou
na sede do Conselho SubRegional de Viana vários
colegas do Ano Comum,
da Formação Específica e
Especialistas.

■ 04 AGO
AFINIDADES
Exposição de Pintura
4 AGOSTO / 30 SETEMBRO
PAULA BRANCO PEREIRA

«Afinidades»

Exposição de Arte Contemporânea

Ordem dos Médicos
Rua da Bandeira nº 472
Viana do Castelo

No passado 04 de agosto,
inaugurou-se na sede
da Sub-Região de Viana
a exposição de arte
contemporânea “Afinidades”,
da artista plástica vianense
Paula Branco Pereira. A mostra
esteve patente até 30 de
setembro.
“Não importa a ausência, os
adiamentos, as distâncias,
as impossibilidades porque
as afinidades que sinto
resistem ao tempo e ao
depois. Existem nas várias
esferas da minha vida ora
subtilmente, delicadamente,
ora penetrantemente, sem
precisarem de códigos verbais
para se manifestarem. Com
essas afinidades, quaisquer
reencontros com os ‘meus
espaços’ retomam as relações,
os diálogos, as conversas, os
afetos, no exato ponto em que
foram interrompidos” - Paula
Branco Pereira
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Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS

Concertos e Cinema:

02 Nov Ciclo de Conferências

04 Jul Reunião da Comissão
Organizadora do GEMMeting

14 Jul Concerto de Verão
nos Jardins da SRNOM pela
Orquestra do Norte

04 Nov II Encontro de Internato

Júlio Dinis – Desafios do Séc. XXI

20 Jul Sessão de Cinema na

07 Nov Reunião da Associação

07 Jul 63.º Convívio Científico

“Patologia do Joelho
Instabilidade Patelofemoral”
12 Jul Reunião Balint Porto 1
18 Jul Assembleia Geral da

Associação Médica - SPMECC
20 Jul Reunião da Comissão

Organizadora GEMMeting
17 Ago Reunião da Direcção

da AIMGF da Zona Norte
22 Ago Reunião da Comissão

Organizadora do GEMMeting
28 Ago Reunião da Comissão

Organizadora das Jornadas
Médicas Maia – Valongo
02 Set Reunião da Comissão

Ordem: “La Grande Belleza”
(A Grande Beleza)

de Médicos Católicos –
Espiritualidade e Saúde Mental

21 Jul Summerconcert “Cenas

09 a 11 Nov Reunião BYMS

de Verão - do sagrado ao
burlesco”, pelo Coro da SRNOM

10 Nov Ciclo de Conferências

16 Set Sessão de

Poesia com Música

Lançamento de Livros:
06 Jul Lançamento do

livro “E se tivesses um
companheiro bipolar?”, da
autoria de Nélson de Brito
22 Jul Lançamento do livro

“Diabetes e a Escola da Amizade”,
da autoria de Fátima Manuela Silva

Organizadora do EFPC 2017
04 Set Reunião do Júri
de Selecção do Prémio
Corino de Andrade
06 Set Reunião da Comissão

Organizadora do GEMMeting
08 Set Runião Plenária do

VAI ACONTECER
REUNIÕES CIENTíFICAS
02 Out Reunião “Lecture

13 Set Reunião Balint Porto 1

02 a 04 Out Curso “Updating

Tour Vesomni”
Course on Anatomical
Pathology 2017”

“Projeto de Acompanhamento
Clínico para os Jogos Olímpicos
de Tóquio de 2020”

03 e 04 Out Reunião da Comissão

15 e 16 Set Encontro da

09 Out Reunião do Colégio de

Sociedade de Ortopedia Infantil
Portuguesa e Espanhola
20 Set Reunião da Comissão

“O Norte da Saúde”
10 Nov Convívio Científico
16 e 17 Nov 4.ªs Jornadas

do Médico Interno de
Patologia Clínica
18 Nov Reunião Pronokal
23 Nov Ciclo de Conferências

“O Norte da Saúde”
24 Nov Reunião do Conselho

Nacional de Auditoria e
Qualidade com a DGS
25 Nov Congresso APDI –

Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida
15 Set 64.º Convívio Científico

“O Norte da Saúde”

do Teste de Escolha Múltipla MGF
Anestesiologia com o grupo
de trabalho sobre Simulação
Médica ao serviço do Ensino Pós
Graduado em Anestesiologia

Relação Médico-Doente
e Qualidade de Vida
30 Nov Reunião do Conselho

Superior da Ordem dos Médicos
07 Dez Convívio Científico
13 Dez Reunião Balint Porto 1
15 Dez Reunião do Conselho

19 Out 8º Ciclo de Cinema: “8 ½”
21 Out Concerto de Orquestra
de Tangos da UP
26 Out 8º Ciclo de Cinema:

“Au Hasard Balthazar /
Peregrinação Exemplar”
31 Out Concerto de Jazz no âmbito

da Inauguração da Exposição de
pintura de Maria de Fátima Leite
09 Nov 8.º Ciclo de Cinema:

“Viskningar Och Rop /
Lágrimas e Suspiros”
23 Nov 8.º Ciclo de Cinema:

“Nostalghia / Nostalgia”
30 Nov 8.º Ciclo de Cinema:

“Russkyi Kovcheg / A Arca Russa

Cursos:
31 Out a 04 Nov Curso EURACT
10, 11, 12, 18 e 19 Nov Curso

Avançado – Conceito
Bobath – Pediatria

Outros eventos:
14 Nov Dia e Betes vão à SRNOM
– Dia Mundial da Diabetes
22 Nov Homenagem ao
Dr. Artur Santos Silva
26 Nov Juramento de
Hipócrates – Braga

Nacional da Pós-Graduação
conjunta com o CNIM

01 Dez Festa de Natal

15 Dez Reunião

02 Dez Festa de Natal

Sub-Região de Vila Real

Interhospitalar 2017/2018

Sub- Região de Viana do Castelo

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER

08 Dez Festa de Natal

Exposições:

10 Dez Juramento de

04 a 21 Out Exposição de

pintura de Glória Sá

Sub-Região de Braga
Hipócrates – Porto
16 Dez Festa de Natal

Organizadora da Semana
Digestiva 2018

11 Out Reunião Balint Porto 1

21 Set Reunião da Direcção

13 Out Convívio Científico

pintura de Luísa Monteiro

Lançamento de Livros:

14 e 15 Out II Congresso
de Neurologia

27 Out a 10 Nov Exposição
de fotografia de Nelson
Marmelo e Silva

20 Nov Lançamento do
livro “Tirania Erótica” de
Carlos Mota Cardoso

27 Out a 10 Nov Exposição de
pintura de Maria de Fátima Leite

22 Dez Lançamento do livro

AIMGF da Zona Norte
23 a 26 Set Fórum Europeu de

Cuidados Primários da USF–AN

16 e 17 Out Congresso da

25 Set Reunião Geral de Médicos

Fundação Portuguesa do Pulmão

28 Set Reunião/Debate: O papel

19 Out Conferência de Bioética

dos Centros de Responsabilidade
Integrados no SNS
28 a 30 Set XXIV Congresso

da Sociedade Portuguesa
de Ortodontia

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
05 a 21 Jul Exposição de pintura

de Filomena da Conceição Borges
05 a 23 Jul Exposição de pintura

de Agostinho Pinto de Andrade

19 Out Reunião Dr. Falk
Pharma Portugal
20 Out EPAC (Encontro para além
da clínica) – AIMGF da Zona Norte
21 Out Reunião Lilly Portugal
23 Out Reunião do CNMI
26 Out Reunião da Direcção

de AIMGF da Zona Norte
26 a 28 Out Encontro

Nacional de Grupos Balint
28 Out Reunião Menarini

04 a 21 Out Exposição de

15 Nov a 03 Dez Exposição

de fotografia “Platinotipias”
de Miguel Louro
17 a 30 Nov Exposição de

pintura de Ofélia Marçal
e José Carlos Malato
21 Dez a 07 Jan Exposição
de pintura e desenho de
Henrique Coelho

Concertos e Cinema:
12 Out 8º Ciclo de Cinema:
“Sanma No Aji / O Gosto do Saké”

na Ordem – Porto

“Lua Cheia em Para-LáDo-Mundo – A Origem do
Medo”, de Bruno Teixeira
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decantando
o tempo...

ORDEM DOS MÉDICOS
Conselho Nacional

eleições

DIRECÇÕES DOS COLÉGIOS DE
ESPECIALIDADE, COMPETÊNCIAS*,
SECÇÕES DE SUBESPECIALIDADE E
CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

8º
Ciclo de cinema
na SRNOM

16 de Novembro de 2017
Das 08:00 às 20:00 horas
Nas Secções Regionais da Ordem dos Médicos

CALENDÁRIO ELEITORAL
15 Set

Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para
consulta em cada Secção Regional. (art. 33º, n.º 2)

25 Set

Prazo limite para reclamação dos
cadernos eleitorais (art. 33º, n.º 3)

O prazo limite para decisão das reclamações
Sem
data fixa é de 10 dias a contar da data de apresentação
da reclamação (art. 33º, n.º 4)

12 Out

A data limite para publicação dos cadernos
Sem
data fixa eleitorais definitivos é de 3 dias após a
decisão das reclamações (art. 7º, n.º 3)

19 Out

09 OUT

Prazo limite para formalização das
candidaturas (art. 34º, n.º 1)

8 1/2
Federico Fellini, 1963

16 OUT

Prazo limite para apreciação da regularidade
das candidaturas (art. 34º, n.º 8)

26 Out

31 OUT

Prazo limite para disponibilização dos boletins de
voto e relação dos candidatos (art. 34º, n.º 9)

09 Nov

16 NOV

Constituição das Assembleias Eleitorais
(Secções de Voto), ato eleitoral e contagem
dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral
Nacional funciona na Secção Regional que
detém a presidência do colégio de especialidade
da subespecialidade ou competência).

23 Nov

Nos 5 dias subsequentes serão publicitados
Sem
data fixa os resultados eleitorais no site oficial da
Ordem dos Médicos (art. 28, n.º 3, R.E.)

Sanma No Aji / O Gosto do Saké
Yasujiro Ozu, 1962

Au Hasard Balthazar /
Peregrinação Exemplar
Robert Bresson, 1966
Viskningar Och Rop /
Lágrimas e Suspiros
Ingmar Bergman, 1972
Nostalghia / Nostalgia
Andrei Tarkovsky, 1983

30 Nov

Russkyi Kovcheg / A Arca Russa
Aleksandr Sokurov, 2002

07 Dez

O prazo limite para a impugnação do acto eleitoral
Sem
data fixa é de 5 dias a contar da data do apuramento
final dos resultados eleitorais. (art. 37, n.º 1).
O prazo limite para decisão de eventuais
Sem
data fixa impugnações termina cinco dias após a
sua apresentação (art. 37º, n.º 2)

Syndromes and a Century /
Síndromes e um Século
Apichatpong Weerasethakul, 2006
(*) Observações: As Competências de Medicina do Sono e Medicina
Paliativa não estão incluídas neste processo eleitoral
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Benefícios Sociais acordados com a SRNOM
A SRNOM tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. Na sequência das listas que têm vindo a ser publicadas (ver números
anteriores desta Revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas actualizações, com os respectivos contactos e taxas de desconto acordadas.

HOTÉIS

AUTOMÓVEIS

Limpeza e conservação

Grupo de Hotéis BELVER

Europcar

A Diferença Lda

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

Hesperia Isla de La Toja
Thermal Spa

Aluguer de automóveis com frota variada.
Serviço 24h de assistência em Portugal
Continental.
www.europcar.pt
apoio.clientes@europcar.com
descontos especiais

Rótor

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

Concessionário Nissan
Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, Assistência, Peças
condições especiais

Hotel D. Luís***

Fernando Palhinhas

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

Hotel Avenida Palace

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

Santanahotel & Spa****

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

Hotel Convento d’Alter

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

Hotel Torre de Gomariz
Wine & SPA

Av. Sobral-Castelo, nº 76 – Cervães
4730-102 Vila Verde (Braga)
Telem. 968 588 166
Tel. 253 927 344
www.torredegomariz.pt
desconto de 20%

* Sobre os preços de tabela.

Manutenção e mecânica automóvel
Rua Campo Lindo, 328 · Porto
Tel. 22 509 0027
descontos até 30%
apoio domiciliário

Cores do Afecto

Centro Comercial Carvalhais, lj. FP 63
R. Zulmira de Azevedo,
4780-564 Santo Tirso
Tel. 252866456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
desconto de 10%*
( excepto baby-sitting e serviços de limpeza
doméstica)

Serviços de higiene e limpeza.
R. Cónego Rafael Alvares da Costa n.º 144
r/c, S. Victor, Braga.
Beneficiários: Médicos inscritos na
SRMOM e seus familiares (ascendentes,
descendentes e cônjuge); Colaboradores
da SRNOM.
Descontos de 20%* (serviço limitado a 20
km de distância da cidade de Braga).

A AXA Portugal
agora é Ageas
Seguros. As marcas
mudam, mas as
boas parcerias
mantêm-se, pelo
que o protocolo
com a Ordem dos
Médicos mantem as condições especiais
e serviços exclusivos para a proteção
dos associados. Conte com o seguro de
Responsabilidade Civil Profissional que
o/a protege dos danos que possa causar a
terceiros, quando exerce a sua atividade.
Saiba mais em www.ageas.pt/medicos

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.

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)

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.

Desporto

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

Protocolo
Ordem dos Médicos

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).

Estão abrangidos por este Protocolo as
pessoas e/ou Instituições que sejam
encaminhados pela Universidade do
Porto e deverão ser, preferencialmente,
os Licenciados em Medicina ou os
seus cônjuges ou parentes no 1.º
grau da linha recta e devem estar
devidamente credenciados por
aquela. Excepcionalmente, poderão
ser abrangidos por este Protocolo
investigadores, professores ou
convidados da UP que não preencham
os requisitos referidos acima. Os
beneficiários deste Protocolo terão
vantagens no aluguer de salas (25% de
desconto sobre o preço base para não
médicos) e no alojamento na Casa do
Médico.

A receita certa
para si

Para mais informações contacte
protocolos@santander.pt

www.ageas.pt
Ageas Portugal | siga-nos em
www.coloradd.net

