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Destaque
O Norte da Saúde

Tal como já havia acontecido em
Braga e Vila Real, chegou a vez das
sub-regiões de Bragança, Viana
do Castelo e Porto receberem o
Ciclo de Conferências “O Norte da
Saúde”. Nos dias 12 e 19 de outubro
de 2017, o futuro dos jovens
médicos esteve em discussão
em Bragança e Viana do Castelo,
respetivamente, tendo terminado
no Porto, a 23 de novembro de
2017. A iniciativa, promovida
pelo Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) em colaboração com os
conselhos sub-regionais, reúne
a comunidade médica e outros
convidados especiais para debater
o futuro das gerações mais
jovens. Para 2018 foi já revelada a
intenção de iniciar um novo ciclo
de debates, subordinado a um
outro tema, a levar também às
várias sub-regiões. pág. 6
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Destaque
Qualidade: SRNOM
tem certificação
A implementação de ferramentas
de gestão capazes de introduzir
melhorias significativas nos
serviços e a adoção de um
modelo de funcionamento
administrativo eficiente foi uma
aposta ganha pela SRNOM. Com o
persistente e minucioso processo
iniciado em 2009, o objetivo foi
cumprido: o Sistema de Gestão
da Qualidade da SRNOM recebeu
a sua certificação. A cerimónia de
entrega do certificado, atribuído
pela SGS, ocorreu no passado dia
23 de novembro, o que significa
que, desde então, a gestão da
SRNOM está formalmente
reconhecida como cumprindo os
requisitos da norma NP EN ISO
9001:2015. pág. 12

Defesa das condições de
trabalho, defesa intransigente
da ética e deontologia médicas e
respeito pela relação médicodoente continuam a ser os
desafios dos novos médicos.
Nos dias 26 de novembro, no
Theatro Circo, em Braga, e no
dia 10 de dezembro, na Casa da
Música, no Porto, cerca de 700
jovens marcaram presença
na cerimónia do Juramento
de Hipócrates. Vocação e
responsabilidade são palavras
de ordem nesta que é “a melhor
profissão do mundo”, nas
palavras de António Araújo,
Presidente do CRNOM. pág. 30

Um ciclo de homenagens a
ilustres figuras da cidade do
Porto, para distinguir aqueles que
tiveram uma ação importante no
apoio à medicina e aos médicos
portugueses, é a nova aposta da
SRNOM. O Salão Nobre da Casa
do Médico abriu as portas no dia
6 de dezembro de 2017 para a
primeira sessão de homenagem
– ao jurista Artur Santos Silva. A
cerimónia contou com a presença
do presidente do CRNOM, António
Araújo, do bastonário da Ordem
dos Médicos, Miguel Guimarães
e do coordenador desta nova
iniciativa do CRNOM, o psiquiatra
e escritor Carlos Mota Cardoso.
pág. 42
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Festas de NATAL

Carregadas de surpresas, música
e animação, as Festas de Natal
da SRNOM surpreenderam os
mais pequenos. A novidade
deste ano foi que, para além do
Porto e Viana do Castelo, o Pai
Natal também levou prendas
às sub-regiões de Vila Real e
Braga. pág. 76

2

04

Editorial

António Araújo,
Presidente do CRNOM

Destaque:
O Norte da Saúde

20

21

Atestados para
cartas de condução

Ordem dos Médicos exige
respeito e honestidade

Presença da SRNOM na
Comunicação Social

Destaque de notícias e intervenções
sobre temas da actualidade

ARTIGOS

73

06

Revista da
Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
OUTUBRO - NOVEMBRO 2017
ANO 19 - nº 4

diretor

António Araújo

12

Conceição Silva
Susana Borges
Propriedade e Edição

registo

24

«Opioides: mitos & factos»

25

«Bom dia, menina! Desculpe…
senhora doutora»

Entrevista
16

Inst. da Comunicação Social,
n.º 123481
depósito-legal n.º

145698/08
periodicidade

Trimestral

26

«O Professor Hernâni
Bastos Monteiro»
NOTÍCIAS

30

Juramento de Hipócrates 2017

42

Homenagem a Artur Santos Silva

44

20.º Congresso Nacional
de Medicina

IMPOS Consultancy

José Gomes Ferreira, Diretor Geral
da IMPOS, fala sobre a atividade da
empresa e a assessoria prestada à
SRNOM no processo de certificação do
seu Sistema de Gestão da Qualidade

tiragem

14.750 exemplares

48

impressão

20

Criação de uma ordem
profissional
dos fisioterapeutas

Ordem dos Médicos reitera
o seu desacordo

Formação médica contínua

Ordem dos Médicos quer
promover e valorizar a formação
dos médicos especialistas

Ilustre jurista foi a primeira
personalidade a ser distinguida no
âmbito de uma nova iniciativa da
SRNOM, um ciclo de homenagens
a figuras portuenses de relevo

«Direito à verdade e
privilégio terapêutico»

Mesa redonda promovida pela
SRNOM no último dia do Congresso
Nacional de Medicina

50

O fim do “exame Harrison”

52

Assembleia Regional Ordinária

redação e design gráfico

18

Cerimónia que assinala a entrada
na profissão médica realizou-se
em Braga, no Theatro Circo, a 26
de novembro, e no Porto, na Casa
da Música, a 10 de dezembro

«A Relação Médico-Doente – Património
do Ser Humano” foi o tema central
do Congresso, realizado em Coimbra,
nos dias 18 e 19 de novembro

500984492

Lidergraf - Artes Gráficas, S.A.
Rua do Galhano, 15,
Árvore
4480-089 Vila do Conde

Por Beatriz Craveiro Lopes

Por António Coimbra

TRIBUNA DO CRN

contribuinte número

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

Por Dalila Veiga

Por Ana Raquel Machado

SRNOM obtém certificação do seu
Sistema de Gestão da Qualidade

Após oito anos de trabalho
persistente, que incidiu em especial
na implementação de ferramentas
de gestão capazes de introduzir
significativas melhorias nos serviços,
no passado dia 23 de novembro
a SRNOM viu atingida mais uma
importante etapa: a entrega pela
SGS do certificado que atesta que
o Sistema de Gestão da Qualidade
cumpre com os requisitos da
norma NP EN ISO 9001:2015
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Na sequência de idênticos encontros
em Braga e Vila Real, em outubro e
novembro a comunidade médica do
Norte voltou a reunir-se para discutir
o futuro dos jovens médicos, desta vez
nas sub-regiões de Bragança, Viana
do Castelo e Porto. Os encontros,
inseridos no Ciclo de Conferências
«O Norte da Saúde», promovido pelo
CRNOM, ocorreram nos dias 12 e 19
de outubro, em Bragança e Viana do
Castelo, respetivamente, terminando
no dia 23 de novembro, no Porto
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Cumprir o prometido

editorial

António Araújo
Presidente do CRNOM

O objetivo que o Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM)
tem perseguido desde a sua eleição é o
cumprimento do que foi prometido no
seu programa eleitoral, sendo isso que
norteia a sua ação.
1. Terminar com a prova nacional de
acesso à formação médica especializada baseada no Harrison. Esta aspiração tinha já mais de 20 anos, cruzou
múltiplas gerações de médicos e, todos
o reconheciam, era um modelo que estava esgotado para o objetivo que pressupunha – seriar os médicos que ambicionavam ter acesso à formação para
uma especialidade. Finalmente foi assinado no passado dia 10 de Novembro,
nas instalações da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM),
o protocolo que alterou a Prova Nacional de Acesso à formação médica especializada. Estiveram presentes neste
ato os representantes máximos do Ministério da Saúde, da Ordem dos Médicos, da ACSS, do Conselho das Escolas
Médicas Portuguesas e da Associação
Nacional dos Estudantes de Medicina.
O intuito primordial desta alteração
de forma foi o de vir a permitir refletir
nesta nova prova a aprendizagem adquirida pelos alunos ao longo do curso e,
particularmente, no decorrer do 6º ano,
dando ênfase às vivências e experiências obtidas pela prática clínica. Trata-se de um protocolo histórico. Mais nos
orgulha que tenha ficado decidido que a
estrutura administrativa da prova fique
sediada nas instalações da SRNOM e
que o primeiro coordenador da comissão que a vai elaborar seja o Dr. Serafim
Guimarães, médico do Norte, ex-presidente do Conselho Nacional do Inter-

nato Médico durante muitos anos e de
reconhecida competência. O CRNOM
está empenhadíssimo para que o processo corresponda às expectativas de
todos e colaborará com a comissão em
tudo o que for considerado necessário
com todos os meios ao seu alcance.
2. D e s c e nt ra l i z a r a t iv id a de s . O
CRNOM promoveu, durante o ano de
2017, um ciclo de conferências, subordinadas ao título genérico “O Norte da
Saúde” e abordando o futuro dos jovens
médicos de múltiplas perspetivas, que
percorreu as cinco sub-regiões do Norte.
Temos vindo a “Ouvir os Médicos”, com
visitas aos colegas nos seus locais de trabalho e promovendo uma maior proximidade da Ordem dos Médicos – neste
período foi escolhido o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Promovemos
a Festa de Natal no Porto, Viana, Vila
Real e Braga e, no próximo Natal, a festa
chegará também a Bragança.
3. Voto eletrónico. Pela primeira vez na
história da Ordem dos Médicos utilizou-se o sistema de voto eletrónico, neste
caso para a eleição das direções dos Colégios de Especialidade. As eleições decorreram em perfeita normalidade e o
sistema está pronto para ser implementado em futuros atos eleitorais.
4. Certificação de Qualidade da SRN.
Completou-se o processo, iniciado em
2009, de implementação e melhoria dos
procedimentos administrativos e obtenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo os requisitos
da norma NP EN ISSO 9001:2015. Tal
reconhecimento é a garantia de que a
SRNOM está continuamente preocupada com o serviço que presta aos mé-
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Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

capital humano, e porque o interior do país está a sofrer um
preocupados em cumprir
processo de desertificação méo que prometemos durante
dica que o vai colocar numa sia campanha eleitoral,
tuação crítica no espaço de 3-4
gostaríamos de ver a tutela
anos. Esperamos, atentamente,
diligente em cumprir o que
soluções globais para as dificuldades sentidas nos serviços de
prometeu. Esperamos,
urgência, numa época de um
atentamente, a abertura
ligeiro aumento da afluência e
rápida dos concursos para os
que espelha o nível de saturação
jovens especialistas de 2017
das unidades de saúde, que não
(…) Esperamos, atentamente,
têm mais espaço para acomodar
soluções globais para as
esse pequeno incremento. Esperamos, atentamente, um orçadificuldades sentidas nos
mento para a saúde que permita
serviços de urgência (…)
adequar os orçamentos dos hosEsperamos, atentamente,
pitais aos seus gastos reais e que
um orçamento para a saúde
possibilite restruturar algumas
que permita adequar os
instalações e investir na aquiorçamentos dos hospitais aos
sição de alguns equipamentos
pesados – a título de exemplo,
seus gastos reais…
relembro que há cerca de 1 ano
o Sr. Ministro interrompeu um
peditório em Barcelos para a
dicos e está empenhada em procurar as
aquisição de um aparelho de TAC para
soluções que mais facilitem o acesso a
o hospital, prometendo a sua obtenção
quem dela precisa, garantindo uma quanum prazo breve e, até hoje, o galo conlidade superior no atendimento e na retinua à espera…
solução dos problemas colocados.
O CRNOM está atento e não deixará de
Tal como estamos preocupados em
criticar construtivamente as ações da tucumprir o que prometemos durante
tela e de exigir ao Ministério da Saúde
a campanha eleitoral, gostaríamos de
(ou terá que ser ao Ministério das Finanver a tutela diligente em cumprir o que
ças?) para que vele pela saúde do Serprometeu. Esperamos, atentamente, a
viço Nacional de Saúde e pela satisfação
abertura rápida dos concursos para os
dos seus profissionais e dos cidadãos.
jovens especialistas de 2017, que permita a todos os que assim desejem conAntónio Araújo
tinuarem a exercer a sua atividade no
SNS. Porque o SNS precisa de todos os
médicos, de forma a revitalizar o seu

Tal como estamos

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

Centro de Cultura e Congressos
rua delfim maia, 405 · 4200-256 POrtO
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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Destaque: «O Norte da Saúde»

Ciclo de Conferências
«O Norte da Saúde»

O futuro
dos jovens
médicos
As sub-regiões de
Bragança, Viana
do Castelo e Porto
receberam o Ciclo
de Conferências
“O Norte da Saúde”,
promovido pelo
CRNOM
Texto e Fotografia Medesign

Na sequência de idênticos
encontros em Braga e Vila
Real, em outubro e novembro
a comunidade médica do Norte
voltou a reunir-se para discutir
o futuro dos jovens médicos,
desta vez nas sub-regiões de
Bragança, Viana do Castelo e
Porto. Os encontros, inseridos
no Ciclo de Conferências “O
Norte da Saúde”, promovido
pelo CRNOM, ocorreram nos
dias 12 e 19 de outubro, em
Bragança e Viana do Castelo,
respetivamente, terminando no
dia 23 de novembro, no Porto.
Cumprindo o compromisso de
descentralização das atividades
do CRNOM, estas conferências
focaram-se na discussão do
futuro dos jovens médicos.

12 OUT :: Bragança

N

o passado dia 12 de outubro,
o Auditório Paulo Quintela,
em pleno coração transmontano, foi o local escolhido para debater
o futuro das gerações médicas mais jovens. A convidada especial da sessão
foi a Professora Maria Augusta Veiga
Branco, da Escola Superior de Saúde do
Instituto Politécnico de Bragança (IPB),
que abordou os constrangimentos no
acesso ao ensino superior.
À semelhança do ocorrido nos encontros anteriores, coube ao Presidente do
CRNOM, António Araújo, abrir a sessão. Palavras como “descentralização”
e “fixação” das camadas médicas mais
jovens voltaram a estar na ordem do dia
de mais uma sessão do Ciclo de Conferências “O Norte da Saúde”. António
Araújo alertou para a necessidade de se
“manter o rumo” aquando da tomada de
medidas que possam revitalizar o setor
da saúde na sub-região de Bragança, a
fim de evitar que este possa entrar em
“colapso” num futuro mais ou menos
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“A qualidade das
instituições não
explica isoladamente
a mobilidade dos
estudantes. Estes
regem as suas
escolhas, também, pelo
valor das propinas
da instituição, pela
vida académica e pelo
contexto relacional
com a mesma, e,
ainda, pelas relações
estabelecidas com o
ambiente cultural da
cidade eleita.”
Maria Augusta Veiga Branco

mobilidade sócio-afetivo”
que o candidato requer,
contextualizou. Foi seguindo esta linha de raciocínio que o discurso
de Maria Augusta Veiga
Branco enfocou, de um
modo geral, as nuances
do contexto social e das
relações interpessoais.
Este tipo de dinâmicas
“tem uma importância
muito grande” para os
estudantes que concorrem ao ensino superior,
tornando-se “imprescindíveis” durante todo o
percurso académico e,
também, laboral.
Aproveitando a exposição da professora do
IPB, António Araújo advertiu que é exatamente
na dinâmica social que
as medidas futuras devem incidir. “Os médicos
acabam a especialidade
com cerca de 30 anos, e
muitos deles já têm família constituída. Deste
próximo. O restante painel,
modo, seria interessante
que prolongaria o debate do
criar condições para que
tema noite dentro, foi coma família do médico o
posto por António Andrade,
pudesse acompanhar,
Presidente do Conselho
garantindo-lhe condiSub-Regional de Bragança
ções sociais e profissioda OM, e Ana Façanha, mé“os jovens
nais benéficas”, afirmou
dica interna de Ortopedia
médicos
o Presidente do CRNOM.
da Unidade Local de Saúde
precisam ter
Mais tarde, poderia exisdo Nordeste.
garantias de
tir outro tipo de incenA professora e investigauma
visão
tivos que “permitissem
dora do IPB, Maria Augusta
de futuro
atrair as camadas mais
Veiga Branco, falou de quesque permita
jovens para esta região
tões relacionadas com o
a evolução
do Nordeste de Portugal,
acesso ao ensino superior.
evitando que o envelheciprofissional”
Nas palavras da palestrante,
mento do corpo clínico se
“o facto das instituições uniAna Façanha
acentue”, acrescentou.
versitárias estarem localizaRepresentando precidas num espaço geográfico
samente a comunidade médica mais
interior”, portanto mais deslocadas do
jovem, Ana Façanha afirmou que, atulitoral, não é “um fator de eliminação”
almente, o corpo clínico transmontano
para os estudantes. Efetivamente, o que
se sente “cansado e desiludido”. “Tem
mais determina as escolhas dos alunos
existido uma debandada de recursos
que, anualmente, se candidatam ao enhumanos e não existem medidas que a
sino superior são a “tipologia da instiprocurem impedir”, referiu, acrescentuição académica”, as “características
tando que “os jovens médicos precisam
específicas do curso” e o “contexto de
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“O Ciclo do
Internato
Médico, em
Portugal, é
regulamentado
por um regime
jurídico
específico”

ter garantias de uma visão de futuro que
permita a evolução profissional”.
Reportando-se à carência de médicos na
Sub-Região de Bragança, o Presidente
do Conselho Sub-Regional, António
Andrade, salientou que a sobrecarga dos
profissionais e a insuficiência dos recursos técnicos dificulta a fixação das faixas etárias mais novas. “Estamos a ficar
velhos, precisamos de alguém que nos
substitua e não há ninguém. Claro que,
mediante este panorama, a desmotivação instala-se”, confessou.
A terceira sessão deste ciclo de conferências que procura analisar “O Futuro
dos Jovens Médicos” terminou com um
incentivo a que, oportunamente, seja
feito um levantamento das reais deficiências do setor da saúde em Bragança.
António Araújo voltou a frisar que o
caminho a ser trilhado passa pela criação de “condições aliciantes para os jovens médicos”. Pensar no “médico e na
sua família como um todo” e o “investimento em projetos de investigação” são
algumas das vertentes a ter em conta.

“A Ordem dos
Médicos define,
a tempo e horas,
as vagas que
cada serviço tem
disponíveis para
receber novos
internos para a
especialidade”
Paula Felgueiras

“Queríamos
trazer às
sub-regiões
iniciativas
de caráter
político e
formativo”
“[Estas
iniciativas]
justificam-se
ainda mais
nestes tempos
conturbados
em que
vivemos”
“Temos de
tentar manter
o Norte da
Saúde”
António Araújo

19 OUT :: Viana do Castelo
A quarta sessão do Ciclo de Conferências “O Norte da Saúde” teve lugar na
sede da Sub-Região de Viana do Castelo
da Ordem dos Médicos. O Presidente
do CRNOM, António Araújo, apresentou os convidados: Paula Felgueiras,
palestrante da sessão, especialista de
Medicina Interna na Unidade de Saúde
do Alto Minho, Nélson Rodrigues, Presidente do Conselho Sub-Regional de
Viana do Castelo da OM, Bruno Castro,

Interno de Saúde Pública, Cláudia Pereira, Interna de Medicina Geral e Familiar, e Carolina Oliveira, Interna de
Ortopedia.
Depois de um agradecimento a todos os
presentes e em especial aos convidados,
António Araújo deu nota das conferências já realizadas e fez um breve balanço
das perspetivas defendidas. O Presidente do CRNOM concluiu a abertura
desta nova sessão relembrando que se
tratava do “quarto debate subordinado
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“Esta é uma das
funções nobres
da Ordem dos
Médicos: a
qualidade da
formação”
“A qualidade da
nossa formação,
apesar das
dificuldades,
é considerada
uma boa
formação
quando
comparada com
outros países”
Nélson Rodrigues

ao mesmo tema” (o futuro dos jovens
médicos) e que, tal como os anteriores,
este se pautava por um “caráter formativo e político”.
Seguiu-se a palestra de Paula Felgueiras, cujo objetivo foi explicitar a função
da Ordem dos Médicos na definição dos
programas de formação e das idoneidades e capacidades formativas dos serviços. A especialista de Medicina Interna
salientou a importância do internato de
especialidade na “preparação dos jovens

médicos para o mundo do trabalho” e a
necessidade de o mesmo “assegurar
uma formação muito boa, de grande
qualidade”, aos internos.
Durante a sua exposição, Paula Felgueiras precisou o âmbito de atuação
do Conselho Nacional do Internato Médico (CNIM) e das Comissões Regionais
do Internato Médico (CRIM). Se, por
um lado, o CNIM “é um órgão técnico
de consulta do Governo”, que funciona
junto da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), as CRIM “exercem as suas competências no âmbito
de cada uma das ARS (Administrações
Regionais de Saúde) de Portugal Continental e das regiões autónomas”. A palestrante realçou, ainda, a importância
da ACSS, como entidade à qual “cabe a
orientação global” do Internato Médico,
e da Ordem dos Médicos, que
“também participa” neste processo, uma vez que “tem direito
a dois representantes no CNIM”,
um médico especialista e um médico interno.
Terminada a intervenção de
Paula Felgueiras, era chegada a
hora de passar a palavra aos outros convidados da sessão. Carolina Oliveira e Cláudia Pereira,
médicas internas, abordaram as
dificuldades que se vivem na atualidade médica, nomeadamente
em termos da empregabilidade,
e a questão do elevado numerus
clausus das escolas de Medicina.
Em relação ao período formativo
experienciado por ambas durante o Internato, Carolina Oliveira realçou que não se sentiria
“capaz de trabalhar autonomamente depois de acabar o curso”
e que, por isso, o Internato era
uma fase fundamental e decisiva
para o futuro de qualquer jovem médico.
António Araújo, Presidente do CRNOM,
tomou a palavra para elencar os problemas mais graves que se vivem no exercício da Medicina, e defendeu que se está,
atualmente, “no limite das capacidades
formativas”. Garantiu, ainda, que “se os
internos não trabalhassem, o SNS colapsava”. Nélson Rodrigues, Presidente
do Conselho Sub-Regional de Viana do
Castelo, recordou que é “a Ordem que dá
a idoneidade aos serviços para terem in-
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ternos” e que o seu papel é fundamental
no reconhecimento e na legitimação da
atividade médica dos profissionais.
A audiência também teve oportunidade
de se manifestar ao longo da sessão. No
geral, todos reconheceram que o futuro
dos jovens médicos se tem tornado crescentemente incerto e inseguro. Como
comentário final, António Araújo saudou, em particular, a comparência das
gerações mais jovens a estes eventos. Salientando que a OM “tem vindo a lutar”

persistentemente contra o “prognóstico
reservado” do futuro da Medicina portuguesa, reiterou o compromisso de que
a OM tudo fará para oferecer “a melhor
formação possível” aos jovens médicos.

23 NOV :: PORTO
A última sessão do Ciclo de Conferências “O Norte da Saúde”, subordinado
ao tema “O Futuro dos Jovens Médicos”,
realizou-se nas instalações da SRNOM,
no Porto, no dia 23 de novembro. O en-

contro, organizado pelo Conselho Regional do Norte em parceria com o Conselho Sub-Regional do Porto, foi presidido
por António Araújo e teve Amélia Ferreira, Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP),
como palestrante convidada.
Na última sessão deste ciclo, que procurou identificar e discutir os problemas
com que se debatem os jovens médicos
em cada sub-região, marcaram ainda
presença Luciana Couto, presidente do
Conselho Sub-Regional do Porto, Francisco Mourão, vogal do CRNOM e Interno de Pediatria, e Rui Cernadas, especialista de Medicina Geral e Familiar
e um dos mentores deste evento.
Coube ao presidente do CRNOM a intervenção inicial. António Araújo destacou
o impacto positivo do ciclo de conferências realizado, revelando a intenção de,
“no próximo ano, iniciar um
novo ciclo de debates pelas várias sub-regiões, subordinado a
um outro tema”.
A Diretora da FMUP, Prof.ª
Amélia Ferreira deu seguimento à sessão. Aproveitando
o facto de se estar a chegar
ao fim do Ciclo de Conferências, a convidada aproveitou
para abordar a atual incerteza
quanto ao futuro, destacando
que os tempos vindouros precisam de ser preparados no
presente. Numa intervenção
intitulada “Desafios na Mudança”, a palestrante procedeu
à enumeração de 10 desafios,
internos e externos às instituições de ensino, abordando os
constrangimentos no acesso
ao curso de Medicina e explicando os novos referenciais na
educação médica, bem como
a evolução do próprio perfil do médico.
Além disso, houve ainda tempo para falar sobre a demografia médica, o acesso
à formação especializada, a aceleração
da investigação biomédica e a transformação do conhecimento em valor de
mercado, a globalização e internacionalização da prática profissional.
Em linhas gerais, a convidada destacou
que “nos últimos anos, o numerus clausus aumentou de forma brutal em Portugal, comparativamente com outros pa-
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A Ordem dos
Médicos está
aqui, na fila
da frente, para
tentar ajudar
a resolver os
problemas e a
estimular novas
mudanças. A
nova geração
de médicos
necessita de agir
e de acreditar na
mudança
Luciana Couto

íses”, o que associou ao
facto do financiamento
das escolas de medicina ser feito em função
desse mesmo numerus
clausus. “Desde 2011 que
este assunto tem sido
abordado. A diminuição
do número de vagas é
um problema político”,
declarou Amélia Ferreira, constatando que
“ser médico deixou de
ser uma profissão com
um futuro garantido”.
Ao longo da palestra, a
Diretora da FMUP foi
destacando também a
exigência que a formação médica implica.
“Queremos um médico
completo, e é cada vez
mais difícil formá-lo”,
notou. O exercício da
medicina, como de outras profissões, está a
ser fortemente condicionado pelos avanços tecnológicos e, deste modo,
o investimento na humanização da profissão tem sido esquecido.
Amélia Ferreira defendeu que “as universidades devem evoluir se
quiserem sobreviver e
que é necessário formar
médicos que pensem
cientificamente e que
tenham condições para
gerar conhecimento”. A
palestrante terminou a
sua intervenção destacando que muitos dos
constrangimentos atuais têm de ser rápida e
devidamente enfrentados, já que são desafios
“que se irão manter nos próximos anos”.
Em jeito de conclusão, Amélia Ferreira
sublinhou a necessidade de encarar a
formação médica na sua singularidade.
“A formação em Medicina precisa de ser
especial, porque a Medicina é especial”,
concluiu.
Terminada a intervenção da palestrante
convidada, a presidente do Conselho

Sub-Regional do Porto, Luciana Couto,
tomou a palavra para interrogar o jovem
médico Francisco Mourão sobre os novos desafios que pairam sobre a Medicina. “Preocupa-nos imenso a formação
médica”, respondeu o Interno de Pediatria, acrescentando que “temos um
mercado que procura a diferenciação
profissional máxima, mas que também
pretende médicos indiferenciados”. Perante a incerteza do mercado profissional, Francisco Mourão afirmou que este
é um desafio para os jovens médicos,
que se interrogam diariamente sobre a
“superespecialização”. “Até que ponto é
que compensa a especialização médica,
a diferenciação profissional?”, questionou. A esta incerteza, o jovem médico
acrescentou, ainda, o abalo que se sente
na relação médico-doente, reconhecendo que o investimento em formação
na vertente da humanização tem sido
escasso.
Rui Cernadas foi o último interveniente
na sessão. “O país não tem a ideia de que
temos médicos a mais. Esta questão está
ligada à discussão sobre a atribuição de
um médico de família a cada cidadão, já
que, mesmo com a mudança governativa, ninguém se lembra de colocar um
médico responsável por cada doente.
Deste modo, a interpretação social que
é feita é a de que existem poucos médicos”, afirmou. Além disso, a própria
comunicação social também transmite
a ideia de que existem poucos médicos,
continuou Rui Cernadas. “Temos que
perceber que esta ilusão deriva do novo
processo de contratação de especialistas
em Portugal”, explicou. Nas palavras de
Rui Cernadas, atualmente “há um verdadeiro duelo de interesses nas instituições de ensino. Hoje, o numerus clausus
define o montante do financiamento e
nenhuma universidade quer ver a sua
fonte de receita diminuída ou limitada”.
A sessão terminou com o debate a estender-se à audiência. De uma forma geral,
todos os jovens médicos presentes concordaram com o diagnóstico realizado e
mostraram a sua preocupação perante
a incerteza quanto ao futuro profissional. Ficou o desafio para se delinearem
estratégias que ajudem a melhorar o
panorama vigente e que incidam, principalmente, na defesa da qualidade da
formação e na evolução da Medicina. n
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Sistema de
Gestão da
Qualidade
da SRNOM
recebe
certificação
Após oito anos de
trabalho persistente,
que incidiu em especial
na implementação de
ferramentas de gestão
capazes de introduzir
significativas melhorias
nos serviços, a SRNOM
atingiu, no dia 23 de
novembro, mais uma
importante etapa
rumo à excelência:
a implementação
de um modelo de
funcionamento
administrativo
competente, alicerçado
em boas práticas de
gestão, foi comprovada
através de uma auditoria
externa, culminando na
entrega do certificado
que atesta que o Sistema
de Gestão da Qualidade
cumpre com os requisitos
da norma NP EN ISO
9001:2015.
Secção Regional do Norte
ORDEM DOS MÉDICOS

Texto e Fotografia Medesign
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O

processo de
implementação de um
Sistema de Gestão
da Qualidade na
SRNOM foi iniciado
em 2009, quando
Susana Borges, Diretora de Serviços,
decidiu dotar a instituição com as melhores ferramentas
de gestão, abrangendo de forma integrada todo o seu
sistema organizacional. Após o delineamento de objetivos concretos
que melhorassem
o desempenho global da instituição, o caminho a ser traçado deveria culminar, a médio prazo,
com a implementação de um Sistema
de Gestão da Qualidade capaz de obter
uma certificação externa segundo os
referenciais mais exigentes e atualizados. Ao longo de oito anos, a estrutura
da SRNOM foi alvo de um trabalho continuado, sistemático e minucioso, capaz de conduzir ao objetivo pretendido.
Hoje, a gestão da SRNOM encontra-se
formalmente reconhecida através de
um certificado que atesta que cumpre
com os requisitos da norma NP EN ISO

9001-2015. A cerimónia de atribuição
desse certificado decorreu no dia 23 de
novembro e, desde essa data, a SRNOM
ostenta o selo que atesta a qualidade da
gestão, atribuído pela SGS – empresa líder mundial em inspeção, verificação e
certificação.
O desafio de submeter a organização e
funcionamento da SRNOM a um processo de certificação por uma entidade
externa foi lançado, no ano passado, pelo
anterior presidente do CRNOM, Miguel
Guimarães. Mas foi já com a nova direção, encabeçada pelo atual presidente,
António Araújo, que se deu o desfecho
do processo. “Eu sou apenas a pessoa
que teve a sorte de ver o processo concluído no seu mandato”, referiu António
Araújo na cerimónia da entrega do certificado, acrescentando que este é o “garante de que a Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos fez um trabalho
notável ao longo destes últimos anos”.

“Não deixámos nenhum
serviço da SRNOM fora do
processo”
Foi através de um plano organizacional
bem orientado, que envolveu a Direção
e toda a estrutura interna da instituição, que se iniciou a identificação de
processos, regras e procedimentos que
não existiam ou não estavam bem definidos. “O patamar de organização em
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que nos encontrávamos há cerca
de um ano permitiu-nos dar mais
um passo e pedir a certificação do
nosso Sistema de Gestão da Qualidade. Por outro lado, decidimos que
esta certificação só faria sentido se,
no seu âmbito, incluísse todos os
nossos serviços e fosse uma certificação abrangente e completa. Essa
foi a razão pela qual não deixámos
nenhum serviço da SRNOM fora do
processo”, explicou Susana Borges.
Para a implementação das estratégias definidas foi importante todo
o apoio dado pela IMPOS Consultancy, empresa especializada em
consultoria de gestão, que analisou
todos os serviços da SRNOM, ajudando a adaptar, a reformular e a
criar novos procedimentos. “Assim,
durante o último ano, melhorámos
e ajustámos processos, tendo inclusivamente desenvolvido algumas
áreas que apresentavam maiores
fragilidades. Nesta fase, foi decisivo o trabalho desenvolvido com
alguns dos nossos prestadores de
serviços, nomeadamente na área
jurídica, com a Dra. Inês Folhadela, na área financeira, com o Dr.
Armando Carvalho e com o Dr.
Rui Cabral, e na área da Qualidade,
com a IMPOS, concretamente com
a Eng.ª Susana Gonçalves, com
quem tivemos a oportunidade de trabalhar de uma forma muito próxima e
construtiva nos últimos tempos”, esclareceu ainda a Diretora de Serviços da
SRNOM.

SRNOM é uma das
primeiras organizações
a adotar a NP EN ISO
9001:2015
Hoje, todos os serviços da SRNOM operam segundo um modelo que cumpre
com os requisitos do mais atual referencial de boas práticas de gestão e toda a
sua dinâmica interna foi validada. “É
importante realçar que foram poucas
as empresas em Portugal que fizeram
a transição da NP EN ISO 9001:2008
para a NP EN ISO 9001:2015. Esta nova
norma é muito mais difícil de interiorizar, direcionada fortemente para a

gestão”, explicou Carla Lima, auditora
da SGS, enfatizando “que nem todas
as empresas estão preparadas para a
seguirem”.
O reconhecimento da qualidade das
práticas de gestão por uma entidade
externa era fundamental para que, internamente, a SRNOM pudesse ter a
certeza de que todo o sistema estava
implementado de uma forma correta.
Todos os colaboradores, de todos os departamentos da instituição, foram peças essenciais para a conclusão bem
sucedida deste crescimento organizacional, reforçando a imagem da Ordem
dos Médicos junto dos seus associados.
“Viemos validar, enquanto empresa
independente, o vosso esforço e empenho”, explicou Carla Lima, realçando
que a SRNOM mostrou ser “uma organização cumpridora e interessada nas
questões da Gestão da Qualidade”.
A implementação de ferramentas de
gestão, não apenas em termos informáticos, mas também em termos organizacionais e de procedimentos, visando
a otimização administrativa da instituição, atinge assim uma importante meta,
após este processo de auditoria externa
e certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade. No futuro, continuarão a ser
desenvolvidas ferramentas que permitam a evolução sistemática dos serviços,
para que o caminho a percorrer “continue a ser o correto”, rematou António
Araújo. n

Certificação
Etapas de um processo de
certificação do Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ)
1. Realização da auditoria prévia
(opcional) – Identificação dos pontos fortes
e pontos de melhoria.
2. Auditoria de concessão # 1.ª fase –
Análise dos documentos do SGQ e outros
pontos-chave. Emissão de um relatório
com as constatações.
3. Auditoria de concessão # 2.ª fase –
Entrevistas aos colaboradores, verificação
de registos e observação das práticas de
trabalho. Emissão de um relatório com as
constatações e emissão de um Certificado
se a decisão for favorável.
4. Auditorias de acompanhamento –
Verificação do SGQ e da implementação do
plano com as ações de melhorias.
5. Auditoria de renovação – Após 3 anos
da auditoria de concessão.

quer continuar
a receber a revista
nortemédico na sua
caixa de correio?

A PARTIR DE MARÇO, A REVISTA NORTEMEDICO SÓ SERÁ ENVIADA EM PAPEL
A QUEM EXPRESSAMENTE O SOLICITAR.
 A partir de março, e a menos que o envio em papel seja expressamente solicitado, a revista nortemédico passará a ser disponibilizada
apenas através de um link, enviado por email, a partir do qual será possível fazer o download e a sua visualização nos meios digitais. Todos
os médicos deverão verificar junto da SRNOM que os seus dados se encontram actualizados, nomeadamente o seu endereço de email.
Para uma maior comodidade existe ainda a possibilidade de se aceder à revista e outras publicações da SRNOM através da aplicação
«nortemédico», disponível na App Store e Google Play.
 Os interessados em continuar a receber a revista em formato de papel, através de correspondência postal, devem solicitá-lo junto da
SRNOM, procedendo conforme as instruções abaixo.

Pretendo continuar a receber a revista Nortemédico em papel,
através de correio postal, na morada indicada.

1.

Indique:

2.

Envie para:

NOME

N.º CÉDULA

MORADA

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA OM
RUA DELFIM MAIA, 405
4200-256 PORTO
Alternativamente, pode formalizar o seu pedido enviando esta mesma informação para o seguinte
endereço de email: secretaria@nortemedico.pt
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Entrevista a
José Gomes Ferreira,
Diretor Geral da IMPOS
Consultancy

“Esperamos
aproximar-nos
cada vez mais das
PME, associações
profissionais e
empresariais”

Empresa responsável pela Assessoria no
processo de certificação do SGQ da SRNOM
Embora jovem, a IMPOS
Consultancy traz já, no seu
percurso, toda uma aprendizagem
adquirida numa trajetória de
procura constante da gestão
para a excelência, assessorando
profissionais e organizações a
aprimorarem os seus processos
de gestão com foco na melhoria
dos seus resultados, contribuindo,
desse modo, para o crescimento
das organizações, atribuindolhes referenciais de qualidade e
inovação.

Por ocasião da obtenção do
certificado do Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ) da Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, entrevistamos o Diretor
Geral da IMPOS Consultancy,
José Gomes Ferreira, que fala
sobre a promoção da qualidade
na gestão das organizações, área
em que a IMPOS Consultancy
atua. 
Texto e Fotografia Medesign
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(nortemédico) – Como descreve a trajetória da IMPOS Consultancy ao longo
destes anos?
(José Gomes Ferreira) – A IMPOS Consultancy nasceu da vontade de criar
algo importante e inovador para o mercado, como forma de promover uma mobilização para o tema da qualidade nas
estratégias implementadas pelas organizações, que resulta da experiência
profissional adquirida neste âmbito. Ao
longo deste tempo, alinhámos as necessidades dos âmbitos específicos de cada
organização com quem colaboramos e
começámos a estabelecer-nos como um
centro de referência para os assuntos relacionados com a gestão.
Temos mantido uma trajetória que demonstra que estamos constantemente
a diagnosticar o cenário sociopolítico,
económico e social, permitindo-nos antecipar e adequar às constantes mudanças e exigências que se impõem às organizações com quem colaboramos. Eu
acredito que a palavra de ordem agora é
adaptabilidade.
Qual é a principal conquista da IMPOS
Consultancy nestes anos?
A principal conquista foi olhar o setor em que cada organização se insere
como uma grande cadeia de valores.
Ter um modelo de gestão estruturado
e atualizado, que atende tanto às micro,
pequenas e médias empresas quanto às
médias e grandes organizações dos setores público e associativo, e que mostra o nosso compromisso de estimular
melhorias na gestão das organizações,
como se refletiu na colaboração com a
Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos.
Quais as perspetivas para os próximos
anos? Qual irá ser o direcionamento
adotado pela IMPOS Consultancy daqui para frente?
O nosso planeamento está estruturado
até 2020 e centra-se em promover melhorias na produtividade das organizações. Desta forma, iremos alicerçar a
aposta na confiança das organizações
com quem colaboramos e atrair novas
organizações que pretendam implementar estratégias de gestão inovadoras,
numa aposta clara na qualidade. Essa é
a nossa grande meta. Estipulamos essa

data porque acreditamos ser
o horizonte temporal no qual
as organizações entenderão e
apostarão forte em fatores de
qualidade e inovação.
Esperamos aproximar-nos
cada vez mais das PME e das
associações profissionais e
empresariais com as quais já
mantemos uma participação
ativa, obviamente numa vertente de melhoria contínua. É
nestas organizações que decidimos deixar o nosso portfólio
bem amplo, que atende a diferentes dimensões e estruturas
do negócio. É importante criar
serviços de consultoria de gestão que fomentem a excelência
na cadeia de valores e que possam ser adotados por todos os
tipos de organizações.
Qual a diferença entre as organizações que medem os
seus resultados de forma sustentada e aquelas que tratam
dos seus indicadores de forma
mais empírica e sem lógica?
A gestão do desempenho considera indicadores e metas
que representam as necessidades e expectativas, não só
dos processos internos como das partes
interessadas, como sejam as pessoas, os
associados/clientes, a sociedade, fornecedores, acionistas. Aliás, uma das alterações mais significativas da nova versão da NP EN ISO 9001 prende-se com
a necessidade de se compreender o contexto da organização, quer interno quer
externo, permitindo determinar fatores
que a influenciam, positiva ou negativamente. Estes podem afetar o seu propósito, a sua intenção estratégica e a sua
capacidade para atingir os resultados
que pretende alcançar com o Sistema
de Gestão da Qualidade: a conformidade dos Produtos e Serviços com os requisitos dos associados/clientes e legais,
e o aumento da satisfação dos clientes,
sendo a informação aqui gerada uma
fonte para a determinação dos riscos e
oportunidades que devem ser tratados,
permitindo desta forma que os resultados obtidos aumentem a probabilidade
de sucesso, em consonância com os ob-

“É importante
criar serviços de
consultoria de gestão
que fomentem a
excelência na cadeia
de valores”

jetivos estratégicos definidos e pretendidos por cada organização.
A medição de resultados permite aferir a sustentabilidade das organizações
e consequentemente está relacionada
com o atendimento satisfatório e balanceado dos requisitos de todas estas partes interessadas da organização.
O que ainda precisa ser feito para assegurar a gestão para a excelência nas
organizações?
Ter um alinhamento estratégico. Sensibilizar as lideranças para que percecionem a gestão assente em ferramentas de
qualidade como a forma de alcançar um
desenvolvimento sustentável. É através
do trabalho alinhado com a estratégia de
cada organização que se obtêm resultados. Tudo isso gera confiança, que é fundamental para uma boa gestão. n
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criação de uma ordem profissional
dos fisioterapeutas
Ordem dos Médicos reitera o seu desacordo
Comunicado do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
[06 NOV 2017]

A Ordem dos
Médicos reitera o
seu desacordo à criação de
uma ordem dos técnicos de
fisioterapia, a qual em nada
contribuirá para a defesa da
saúde dos doentes e para a
salvaguarda da qualidade
do Sistema Nacional de
Saúde.

pelo desrespeito dos pressupostos legais a que obedece a
criação de ordens profissionais,
mas, sobretudo, porque estão
colocados em causa os interesses e direitos dos doentes.
Nos termos do n.º 4 do artigo
267.º da Constituição da República, “as associações públicas
só podem ser constituídas para a
satisfação de necessidades específicas, não podem exercer funções
próprias das associações sindicais e têm organização interna
baseada no respeito dos direitos
dos seus membros e na formação
democrática dos seus órgãos”.

amplo apelo público e institucional efetuado pelo Conselho Nacional das Ordens Profissionais,
no qual a Ordem dos Médicos participou
de forma ativa, teve como consequência
a não aprovação do diploma que visava
criar a Ordem dos Técnicos de Saúde
em sede do parlamento. No entanto, e
apesar das múltiplas iniciativas levadas a cabo, a Assembleia da República
aprovou na generalidade a criação de
uma Ordem profissional dos Técnicos
de Fisioterapia. Os dois projetos apresentados pelo PS e CDS-PP obtiveram
os votos favoráveis do PS, do CDS-PP e
do deputado André Silva do PAN, tendo
a oposição do PSD e do deputado socialista independente Paulo Trigo Pereira.
Estes diplomas acabaram assim por ser
viabilizados para baixar à Comissão de
Especialidade pelas abstenções das bancadas do BE, PCP e de Os Verdes.

Em sintonia com esta norma, a
Lei 2/2013, de 10 de janeiro (lei
que estabelece o regime jurídico de criação, organização e
funcionamento das associações
públicas profissionais) veio determinar que as associações
públicas profissionais são entidades
públicas representativas de “…profissões
que devam ser sujeitas, cumulativamente,
ao controlo do respetivo acesso e exercício,
à elaboração de normas técnicas e de princípios e regras deontológicos específicos e
a um regime disciplinar autónomo, por
imperativo de tutela do interesse público
prosseguido”. O artigo 3.º daquela Lei
determina, ainda, que a constituição de
uma ordem profissional reveste caráter
“….excecional, podendo apenas ter lugar
quando:
1. a) Visar a tutela de um interesse público
de especial relevo que o Estado não possa
assegurar diretamente;
2. b) For adequada, necessária e proporcional para tutelar os bens jurídicos a
proteger;
e c) Respeitar apenas a profissões sujeitas
aos requisitos previstos no artigo anterior”.

A Ordem dos Médicos (OM) discorda
objetivamente de tal aprovação, não só

Finalmente, nos termos do n.º 2 do artigo 3º da Lei 2/2013, a constituição de

O

ordens profissionais “…é sempre precedida (…) [da]:
1. a) Apresentação de estudo, elaborado
por entidade de independência e mérito
reconhecidos, sobre as exigências (…) e o
cumprimento dos requisitos previstos [na
lei], bem como sobre o seu impacto na regulação da profissão em causa;
2. b) Audição das associações representativas da profissão;
3. c) Submissão a consulta pública, por um
período não inferior a 60 dias, de projetos
de diploma de criação e de estatutos da associação pública profissional, acompanhado do estudo referido na alínea a)”.
A primeira objeção é por nós endereçada ao facto de não ser conhecida a existência de um estudo independente que,
publicamente, justifique a criação de
uma ordem profissional numa profissão
que reúne, fazendo uso dos próprios números avançados pelo Grupo Parlamentar do PS, 10.000 profissionais. De resto,
face ao princípio da excecionalidade de
criação das ordens profissionais, a criação de uma ordem para uma profissão
representativa de apenas dez mil profissionais não se afigura justificável.
Acresce ainda que, se atentarmos no
que se passa ao nível dos países que integram a União Europeia, verificamos
que a grande maioria não possui uma
ordem profissional, deixando ao livre associativismo privado a possibilidade de
constituição de associações sem fins lucrativos e de base voluntária, semelhantes àquela que já existe em Portugal.
Assim, tal é o caso da Irlanda, da Bélgica, do Luxemburgo e de Malta. Noutros países estas associações reúnem
não só os profissionais (individuais) de
fisioterapia, mas também as sociedades
e até os estudantes que nelas se queiram
inscrever. Tal é o caso, por exemplo, da
Chartered Society of Physioterapy, do
Reino Unido. Finalmente, revestindo
a natureza de associação pública profissional, encontramos o caso de Itália,
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Espanha e França. No
entanto, e quanto a esta
última, atente-se que se
trata de uma associação de direito privado,
ao qual o Estado francês confia uma missão
de serviço público, não
sendo esta o membro
da World Confederation
for Physical Terapy, mas
sim a French Federation
of Physiotherapists que
é um sindicato dos profissionais de fisioterapia.

O reconhecimento
da atividade do
fisioterapeuta como
uma profissão na área
da saúde não pode
nunca perder de vista
que o diagnóstico
e a referenciação
para tratamento
de fisioterapia é
exclusivamente uma
decisão médica.

Verificamos, assim, que
o panorama europeu é
bastante diversificado, não podendo sequer afirmar-se existir uma tendência
no sentido de criação de ordens profissionais, pelo que a criação desta ordem
profissional, que determina a imposição
de regras de acesso a uma profissão essencialmente técnica, irá representar
a imposição de restrições ao nível das
qualificações profissionais e, concomitantemente, dos profissionais que a possam exercer, suscetíveis de colocarem
em causa o princípio da livre circulação
de trabalhadores no âmbito da União
Europeia e da liberdade de exercício da
atividade/profissão.
Resultando as ordens profissionais de
um processo de devolução dos poderes
do estado em associações publicas às
quais são confiadas as funções de regulação de uma profissão que se encontra
e necessita de se encontrar submetida a
uma deontologia e ética próprias, para
o que se atribui um poder normativo e
disciplinar próprio à ordem, não se vislumbram quais os especiais interesses
(nomeadamente públicos) que justifiquem a submissão da atividade de fisioterapia a uma regulamentação própria
ou distinta daquela que já resulta para
os prestadores de serviços e/ou trabalhadores em geral.

Na realidade, e no domínio das profissões
eminentemente técnicas, não há qualquer
razão de interesse público que justifique a
necessidade de criação
de uma ordem profissional numa atividade
que consiste na execução de técnicas e procedimentos na dependência de diagnósticos
e prescrições que são
e têm que continuar
a ser, na defesa e preservação da saúde dos
doentes, dependentes de prescrição e de
supervisão médicas.
O reconhecimento da atividade do fisioterapeuta como uma profissão na área
da saúde não pode nunca perder de vista
que o diagnóstico e a referenciação para
tratamento de fisioterapia é exclusivamente uma decisão médica. E porque o
diagnóstico diferenciado é da responsabilidade do médico, assim se protegem
os interesses dos doentes das más práticas e, consequentemente, o interesse
público. Deste modo não se pode olvidar que se o diagnóstico médico apura
a existência de uma doença que carece
de um programa de reabilitação, o fisioterapeuta participa na respetiva equipa
multidisciplinar, mas sob a supervisão
de um médico. Assim, a atuação técnica
do fisioterapeuta carece sempre deste
enquadramento médico, que constitui
não só garantia de que os melhores cuidados de saúde são ministrados, mas
também que, evitando-se situações de
má prática, se reduzem os custos nesta
área da saúde.
Assim, cientes de que a medicina física
e de reabilitação carece de uma equipa
multidisciplinar, tal facto não pode servir para secundarizar a centralidade da
atuação médica, sob pena de se pôr em
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perigo a segurança do próprio doente.
Isto mesmo resulta do Manual de Boas
Práticas de Medicina Física e Reabilitação (aprovado por despacho do Secretário de Estado da Saúde em 31 de julho
de 2002 e publicado no Diário da República 2ª Série pelo Aviso n.º 9448/2002)
que se tem revelado o instrumento útil
e suficiente para enquadrar a atividade
de fisiatria e de fisioterapia, ajustado à
realidade.
Pelo exposto, a Ordem dos Médicos reitera o seu desacordo à criação de uma
ordem dos técnicos de fisioterapia, a
qual em nada contribuirá para a defesa
da saúde dos doentes e para a salvaguarda da qualidade do Sistema Nacional de
Saúde.
Neste sentido, a Ordem dos Médicos
continuará, em sede de Comissão de Especialidade, a defender o interesse dos
doentes e o interesse público, demonstrando aos deputados do parlamento a
inutilidade e o impacto negativo para o
adequado funcionamento das equipas
multidisciplinares da criação de uma
Ordem profissional dos Técnicos de Fisioterapia.
Lisboa, 6 de novembro de 2017
O Bastonário da Ordem dos Médicos
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formação médica
contínua

Atestados para
cartas de condução

Ordem dos Médicos quer promover
e valorizar a formação dos médicos
especialistas

Ordem dos Médicos exige respeito
e honestidade

Nota de imprensa
[28 NOV 2017]

A Ordem
dos Médicos
(OM) está a estudar
uma metodologia
para promover o
desenvolvimento
profissional
contínuo e “dar
mais possibilidades
aos médicos
de atualizarem
conhecimentos e
competências”.

A Ordem dos Médicos está a
estudar a forma de os médicos
especialistas demonstrarem,
com regularidade, que atualizam
os seus conhecimentos e
competências, participando em
ações de formação e mantendo
atividade clínica regular ao
longo da carreira. O processo
ainda está em análise, bem
como a sua periodicidade, e visa
a continuidade e valorização
da formação dos clínicos.
“Queremos que os médicos
tenham mais oportunidades para
fazer formação de qualidade e
atualizar os seus conhecimentos,
em benefício dos doentes. Estamos inclusivamente a
estudar a forma de implementar bolsas e ferramentas
de apoio à formação médica. Não estamos a falar de
exames, dado que os médicos já são os profissionais
que mais provas públicas prestam ao longo das suas
carreiras”, sublinha o bastonário, Miguel Guimarães.
O programa está a ser planeado pelo Conselho
Nacional para a Formação Médica Contínua, conta
com o contributo dos Colégios de Especialidade, das
Sociedades e Associações Científicas, e implicará
ainda a integração com a Carreira Médica e a
observação detalhada de modelos aplicados noutros
países para se definir a metodologia e a regularidade
do processo. “Esta demonstração de atualização
técnico-científica e prática clínica poderá consistir na
apresentação de um documento que resuma e ateste a
atividade profissional desenvolvida pelo médico num
determinado número de anos e seguindo um padrão
proposto pelo respetivo Colégio de Especialidade”,
conclui Miguel Guimarães.
Lisboa, 28 de novembro de 2017

Comunicado do Conselho Nacional da
Ordem dos Médicos
[22 DEZ 2017]

A

Ordem dos Médicos recomenda
veementemente a todos os médicos e, em
especial aos médicos de família, que apenas
emitam os atestados para cartas de condução caso
possuam todas as condições de trabalho necessárias
para o fazer de acordo com a legislação em vigor.
A Ordem dos Médicos não aceita a pressão do
Governo e do Ministério da Saúde, para que os
atestados de aptidão física e psiquiátrica para
obtenção ou renovação de cartas de condução
sejam prescritos sem atender a todas as exigências
impostas pela lei, o que poderá colocar em risco a
segurança rodoviária que a legislação europeia e
portuguesa pretende defender.
O Ministério da Saúde, para além de ter quebrado o
compromisso assumido com a Ordem dos Médicos,
não tem a imensa maioria dos centros de saúde
devidamente equipados de modo a que os médicos
possam, em segurança, corresponder às exigências
impostas pela lei.
A Ordem dos Médicos não aceitará que as direções
das unidades de saúde pressionem os médicos a
prevaricarem, não cumprindo as avaliações exigidas.
Finalmente, lamentamos que o Governo e o
Ministério da Saúde tenham descurado uma
matéria essencial para a vida dos cidadãos
portugueses e contribuído para agravar a confiança
da relação médico-doente.
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
O Bastonário da Ordem dos Médicos
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Presença da SRNOM na Comunicação Social

Destaque de Notícias e intervenções sobre temas da actualidade

Mais mortes
por tabaco

Público [2017.11.22]

RTP [2017.11.12]

«Há quem espere um
ano por uma consulta
para deixar de fumar.
São cada vez mais os fumadores
que pretendem deixar o vício, mas
os serviços de saúde não estão
a dar uma resposta rápida. […]
Para a Ordem dos Médicos, para
além de pouco, ter uma consulta
de cessação tabágica em cada
ACESs, na realidade, não se está a
concretizar. “As disponibilidades
nos ACESs têm vindo a diminuir.
E têm vindo a diminuir muito por
culpa de que essas consultas não
contabilizam para os objetivos
traçados nos contratos programa
que são negociados entre os
ACESs e a tutela” [António
Araújo].»
https://vimeo.com/242500994

mudança da sede
do Infarmed para o
Porto

«O presidente da
Secção Regional do
Norte da Ordem dos
Médicos, António Araújo, acredita
que o Porto pode tornar-se “na
capital do medicamento” graças
a esta decisão, que, além de dar à
cidade “um organismo que tem um
número apreciável de profissionais”,
poderá captar “algumas sedes da
indústria farmacêutica a médio e
longo prazo”.»
https://www.publico.pt/2017/11/22/sociedade/
noticia/porto-pode-transformarse-na-capital-domedicamento-1793442

SIC [2017.11.22]

«Em Lisboa a decisão
de transferir o Infarmed
caiu com estrondo, já
no Porto foi aplaudida: (…) “Achamos
que é uma medida sensata do
governo e que se justifica neste
sentido: o de descentralizar o poder
decisório. O Porto tem todas as
condições para ser considerada a
cidade do medicamento” [António
Araújo]».
https://vimeo.com/244186922

jornal de
negócios [2017.11.21]

«A entidade com
350 funcionários
e orçamento de 60 milhões de
euros vai instalar-se no Porto,
mas manterá uma delegação
‘importante’ em Lisboa. Daqui a
três anos, pelo menos 70% dos
recursos vão estar na cidade
Invicta. A sede da Autoridade
Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde (Infarmed) vai
passar para o Porto, referiu esta
terça-feira, 21 de novembro, o
Ministro da Saúde, confirmando a
transferência deste instituto para a
cidade onde já funciona a Entidade
Reguladora da Saúde».
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/saude/
detalhe/governo-muda-sede-do-infarmed-parao-porto

Ordem dos Médicos
do Norte defende
que Governo deve
garantir recursos
humanos do SNS

No âmbito do juramento de
Hipócrates que 560 médicos
fazem no domingo, no Porto,
António Araújo lamentou a
insuficiência de vagas em
especialidades para estes jovens
médicos, afirmando, contudo,
que “há que lhes transmitir uma
mensagem de esperança”.
“Temos a certeza que faltam
médicos no SNS e que estes
são precisos. Esperamos que
o Governo garanta os recursos
humanos necessários para a
sustentabilidade e a qualidade do
SNS”, afirmou.»

física e mental para conduzir. Os
profissionais de saúde chamam a
atenção para o elevado número de
emissões que têm de fazer por dia, e
alertam ainda para a necessidade da
avaliação detalhada de condutores
de pesados e transportes.”A Ordem
dos Médicos emitiu um comunicado
em que aquilo que diz aos colegas
é que apenas devem ser emitidos
certificados desde que estejam
reunidas todas as condições para
que a avaliação seja feita de acordo
com as regras que são impostas,
nomeadamente pela diretiva
comunitária” [André Santos Luís].»

https://www.dn.pt/lusa/interior/ordem-dosmedicos-do-norte-defende-que-governo-devegarantir-recursos-humanos-do-sns-8967894.html

http://portocanal.sapo.pt/noticia/142717/

Polémica
na Entidade
Reguladora da
Saúde

Médicos ativam
‘legítima defesa’
no SNS

Expresso
[2017.12.30]

SIC [2017.12.17]

«A Ordem dos
Médicos critica os
nomes propostos pelo
Governo para a administração da
Entidade Reguladora da Saúde.
Entre as hipóteses avançadas
para o lugar de vogal, nenhum é
representante da classe médica.
“No fundo, é como termos uma
direção de um conselho de
administração de um hospital ou
de uma unidade de saúde sem um
Diretor Clínico” [António Araújo].»
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-12-15-Polemicana-Entidade-Reguladora-da-Saude

Médicos passam
mais de 1250
atestados por dia
para emissão da
carta de condução

«Falta de recursos
humanos e técnicos
leva dezenas de clínicos a assinarem
isenções de responsabilidade.
(…) Esta opção de autodefesa
está, por agora, circunscrita à
Grande Lisboa, onde a oferta
privada é maior, fragilizando mais
os recursos humanos no SNS. A
Norte “não há nenhuma notificação
transcendente”, diz António Araújo,
presidente deste conselho da OM,
mas no Centro surgem sinais.»
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-12-30Medicos-ativam-legitima-defesa-no-SNS-1

caos nas urgências

SIC [2017.12.31]

Diário de Notícias
(Lusa) [2017.12.06]

«O presidente da
Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos,
António Araújo, considerou hoje
que o Governo deve garantir “os
recursos humanos necessários para
a sustentabilidade e a qualidade do
Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

Porto Canal
[2017.12.27]

A Ordem dos
Médicos e o Sindicato
Independente voltam a contestar
as novas regras de emissão
eletrónica da avaliação da aptidão

«“Com os sintomas
de gripe inicialmente
não corram para as
urgências, primeiro telefonem para a
linha Saúde 24, tentem utilizar outros
meios, (...) porque com a carência
do ponto de vista do capital humano
nas urgências, com o aumento
do número de pessoas e com
aproximar do pico da gripe, de facto a
situação está a tornar-se realmente
muito caótica” [Dalila Veiga].»
https://vimeo.com/249367812
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A Medicina da
era digital
Artigo originalmente publicado no Porto24 em 7 de novembro 2017

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

O mundo de hoje é o
mundo da informação:
imediata, fácil e imensa.
Esta enorme conquista
torna o conhecimento
imparável, esbate
fronteiras e ultrapassa
os limites do tempo. Sem
subtrair o enorme valor
e benefícios que esta
revolução digital trouxe
ao nosso modo de vida,
urge igualmente refletir
sobre os potenciais
perigos e riscos que
esta possa acarretar.

C

om efeito, paradoxalmente, o
acesso universal e ilimitado à informação poderá ter um efeito
perverso se a pessoa que a utiliza não dispuser de sentido crítico e conhecimento
necessários para a poder adequadamente
triar, selecionar e avaliar com bom senso.
No que diz respeito à informação sobre
saúde, este é um aspeto de enorme importância e com potenciais repercussões
na sociedade.
Certamente, no exercício da nossa prática
clínica, já fomos muitas vezes questio-

nados pelos nossos doentes que apresentam dúvidas (legítimas), incertezas ou
até “autodiagnósticos” baseados neste
tipo de informação. Como médicos, não
apenas temos o dever de informar e esclarecer, mas também de alertar para os
potenciais riscos e ameaças à sua saúde.
Assistimos, igualmente, de forma epidémica à emergência de uma panóplia
de teorias e terapias não convencionais
que se apresentam como meios de curas
promissoras e infalíveis aos doentes. Sem
colocar em causa o direito ao livre arbítrio
do doente relativamente a esta matéria,
não devemos deixar de refletir sobre as
suas potenciais repercussões futuras.
Como cuidadores dos nossos doentes,
é imperioso esclarecer e informar os
nossos doentes à luz dos princípios que
regem a Medicina Baseada na Evidência.
Outra atitude seria naturalmente um contrassenso…
Recentemente, assistimos à polémica
sobre a decisão de não vacinação de
crianças portuguesas pelos seus pais
baseados em argumentos pobres em
fundamentos científicos válidos, fidedignos e replicáveis e com um risco real
para a saúde pública. Além da imperiosa
reflexão sobre onde começa e onde
termina a liberdade destes pais ao tomarem este tipo de decisões (com consequências inquestionáveis para a saúde
dos seus filhos), urge igualmente refletir
sobre o impacto e repercussões que estas decisões, da esfera de ação individual, possam ter
em todos nós enquanto grupo coletivo social.
O recente surto de sarampo emergente em
Portugal é um exemplo paradigmático deste
tipo de consequências. Será legítimo considerar
válidas este tipo de decisões autónomas e individuais quando as mesmas podem ameaçar a
sociedade como um todo? Ainda mais dúvidas
nos assaltam se pensarmos que as mesmas
não assentam em qualquer argumento válido
e sério cientificamente. Estaremos a presenciar
um novo retrocesso de parte da sociedade que

prefere assentar o seu paradigma de conhecimento à luz de teorias não científicas e metafísicas?
Não deixa de ser estranho e controverso que
após séculos de grandes conquistas científicas em prol da humanidade, elevando o
papel da ciência como o meio para alcançar
o conhecimento, se assistam hoje a diversas
correntes que, sem fundamentos sólidos, sem
metodologia de estudo e sem segurança, se
apresentem como teorias alternativas passivamente aceites sem qualquer hesitação ou interrogação por muitos doentes e governantes.
Desde o século XX que a Medicina Baseada na
Evidência tem representado um forte componente da nossa prática clínica, caracterizando-se por uma “utilização conscienciosa, explícita
e criteriosa da evidência clínica actualizada”.
Deste modo, grandes avanços a nível científico
têm sido validados e colocados ao serviço dos
doentes e, por conseguinte, da humanidade.
Assim sendo, como médicos cuja deontologia
nos consagra o exercício da nossa profissão
com o maior respeito pelo direito à Saúde dos
doentes e da comunidade, temos o dever ético
e moral de salvaguardar e defender a segurança dos nossos doentes. Sem prejuízo pelo
respeito inerente ao livre arbítrio de cada doente enquanto ser humano livre e autónomo,
temos nós igualmente o dever de esclarecer,
informar e alertar os doentes, cabendo a estes
sempre o poder e decisão finais sobre a sua
saúde. Do mesmo modo, o nosso papel enquanto zeladores dos doentes não se deve
esgotar nas paredes dos nossos consultórios.
Como médicos, com responsabilidades sociais
na defesa da Saúde, devemos igualmente ser
proativos na sensibilização, educação e esclarecimento da sociedade em geral e dos decisores políticos. Deste modo, não só estaremos
a honrar a nossa herança Hipocrática, mas estaremos igualmente a dar um contributo sério
e premente de cidadania na defesa inabalável
da segurança e da Saúde ao serviço dos Doentes. n
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Os opioides são
analgésicos seguros e
eficazes, que devem
ser prescritos por
médicos competentes
e responsáveis, como
parte de uma estratégia
interdisciplinar centrada
nas necessidades do
doente.

iniciativas como a Declaração
de Montreal, enfatizando que
o controlo da dor é inadequado
em quase todo o mundo. O tratamento da dor recorre a múltiplas estratégias, farmacológicas
e não farmacológicas, mas é
evidente que os fármacos são
um pilar fundamental. E neste
contexto, os analgésicos opioides são indispensáveis para o
controlo moderno da dor.
Geralmente, o diagnóstico e o
início da terapêutica com opioides são feitos nos Cuidados de
Saúde Primários ou por outros
médicos não especialistas no
tratamento da dor. A informação
disponível para estes profissionais é muitas vezes confusa e
contraditória, gerando mitos e
barreiras à prescrição. Por esse
motivo, recentemente a European Pain Federation – EFIC® divulgou um position paper2 sobre
a utilização adequada de opioides no controlo da dor crónica.
Os opioides são analgésicos
seguros e eficazes, que devem
ser prescritos por médicos competentes e responsáveis, como
parte de uma estratégia interdisciplinar centrada nas necessidades do doente.

DESMITIFiCAR É
URGENTE!

T

ratar a dor crónica é um imperativo ético
e um fator decisivo para a humanização
dos cuidados em Saúde. Em Portugal,
quase 40% dos adultos sofrem de dor crónica
e estima-se que 14% vivam com dor recorrente
de intensidade moderada a intensa1. Os sacrifícios pessoais e socioeconómicos associados a
dor crónica são praticamente incalculáveis, embora se reconheça o impacto negativo na qualidade de vida e no bem-estar físico e psicológico
dos doentes e das suas famílias e cuidadores.
Nos últimos anos assistimos a um aumento da
sensibilidade dos profissionais de saúde para a
importância deste problema de saúde pública. À
crescente consciencialização não serão alheias

Entre as principais barreiras à
correta utilização de fármacos
opioides encontra-se uma visão
negativa que prolifera entre profissionais de saúde e doentes, e que limita o
uso racional destes analgésicos. Algumas
conceções que urge desmistificar prendem-se
com a ideia de que os opioides são intrinsecamente perigosos, que a sua utilização resulta
em dependência, que provocam depressão
respiratória ou que devem ser estritamente
reservados para situações de fim de vida. A revisão bibliográfica revela outros factos.
Os opioides podem ser fundamentais para o
controlo da dor crónica, tendo demonstrado ser
seguros e eficazes quando utilizados de forma
adequada, como parte de uma estratégia
global multifacetada. A exclusão ou suspensão
da terapêutica opioide não fará com que o do-

ente viva mais tempo, mas poderá afetar negativamente o seu bem-estar e a sua qualidade
de vida. Em relação à dependência física (que
não deve ser confundida com a dependência
psicológica), deve ser sistematicamente avaliada e a dose gradualmente ajustada. Casos de
tolerância e adição ou de depressão respiratória
raramente surgem na prática clínica diária, pelo
que não devem constituir uma barreira para a
utilização legítima de opioides.
Outra questão que levanta alguns receios é
a disfunção intestinal associada à utilização
destes fármacos. A este respeito, o position
paper da EFIC® recomenda a adoção de uma
estratégia centrada no mecanismo da dor, que
envolva a prescrição de laxantes e/ou antagonistas de opioides específicos. Considerando a
individualidade dos doentes, será ainda fulcral
adequar o tipo de opioide às necessidades de
cada pessoa. Sublinhe-se que, logicamente,
quando utilizados de forma indevida, os opioides podem causar danos, incluindo a morte.
Neste sentido, não serão diferentes de muitos
outros medicamentos habitualmente prescritos.

AVANÇOS NAS POLÍTICAS DE
SAÚDE
Em Portugal, os avanços nas políticas de saúde
relativas ao tratamento da dor crónica têm sido
notórios. Em 2003, a Direção-Geral da Saúde
(DGS) equiparou a dor ao 5º sinal vital, com a
obrigatoriedade de implementação da norma
Nº 09/DGCG, que explicita métodos de avaliação da dor e respetivo registo. Em 2008,
publicou orientações técnicas para a utilização
de medicamentos opioides fortes (MOF) na dor
crónica, realçando que “os MOF estão indicados
no controlo de qualquer tipo de dor crónica não-oncológica moderada ou forte que, comprovadamente, não é controlável por outros fármacos
e/ou por terapêuticas não-farmacológicas”.
Outro passo importante refere-se à barreira
da inacessibilidade financeira, ultrapassada
com a comparticipação a 95% da maioria dos
fármacos opioides pelo Serviço Nacional de
Saúde (SNS). No entanto, mais barreiras haverá
por derrubar. Portugal será o país da Europa
que menos utiliza opioides, com metade do
consumo per capita face à média dos restantes
países3.

PORTUGAL NA CAUDA DA EUROPA
Por outro lado, se a utilização de opioides é
mais baixa em Portugal, o total da medicação
utilizada para o controlo da dor corresponderá
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à média europeia3. Como? A utilização de paracetamol e de anti-inflamatórios não esteroides
(AINE), incluindo inibidores da ciclooxigenase-2
(COX-2), encontra-se acima da média europeia,
o que significa que não vamos além da intervenção para uma dor de intensidade ligeira.
Sublinhe-se que a boa prática no tratamento
analgésico da dor terá repercussões na qualidade de vida do doente, no número e duração
dos internamentos, numa menor recorrência
aos serviços de Urgência, na redução das readmissões hospitalares e, obviamente, num
menor absentismo e presenteísmo laboral.
Assim, é primordial adquirimos maior confiança
no manuseio dos fármacos opioides, considerando que a abordagem interdisciplinar da dor
deve contemplar os analgésicos adjuvantes, as
intervenções não farmacológicas, o apoio psicológico e a reabilitação necessários. Educação
e formação adequadas na avaliação e no controlo básico da dor são fundamentais para que
médicos não especialistas em dor prescrevam
opioides com responsabilidade. Embora o controlo da dor crónica seja complexo e moroso,
devemos assegurar que os nossos doentes
têm acesso à melhor evidência científica e às
melhores tecnologias disponíveis. n
Opioid usage across Europe in DDD per capita (MAT 06/2016)
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“Bom dia, menina!
Desculpe… senhora
doutora”

E

assim começa um momento de
reflexão das dificuldades que encontramos no nosso dia a dia. Se
fossemos nós o doente o que pensaríamos ao entrar no consultório e ver uma
figura tão jovem com parte da responsabilidade da nossa saúde nas mãos?
Ana Raquel Machado
É crucial entrar no tema relação méInterna de formação específica
dico-doente, essa tão difícil tarefa de
de MGF, USF Physis, Vizela
construir, dada a complexidade inerente
aos fatores que a influenciam, género,
idade, personalidade, vivências, estatuto
Interna de 1.º ano de
sociocultural.
Formação Específica
Só com conhecimento das compede Medicina Geral
tências de comunicação é que consee Familiar, 26 anos,
guimos ultrapassar as dificuldades im“aspeto de novinha”.
postas, mostrar ao doente quem somos
Apesar de tutelada,
e começar a trabalhar a confiança esjá me é dada alguma
sencial a esta relação.
autonomia no exercício
Ser médico é tratar do doente para além
da minha atividade
da doença e para tal é preciso ir além
na USF, pelo que às
dos sintomas, causas, diagnóstico e travezes recebo sozinha
tamento. É preciso saber ouvir, esclaos doentes e sou
recer, munir-nos de todas as determisurpreendida com “Eu
nantes cruciais da comunicação verbal
vinha ao médico” ou,
e não verbal.
estando acompanhada
Só conseguimos que o doente expresse
pelo médico especialista,
os seus sentimentos e emoções se ele
“Bom dia, doutor.
souber que somos capazes de o ouvir,
Bom dia, menina!”.
de interpretar, e de forma empática expressarmos os nossos conhecimentos
e opiniões tendo em consideração a
pessoa que temos à frente, rodeada do
seu ambiente social e cultural.
E de mansinho as questões vão surgindo em catadupa, “Nunca falei disto com o meu médico, doutora,
mas já agora…”, e a confiança vai-se criando.
Certa de que a jornada ainda agora começou e que o
binómio aqui falado depende de muitas características pessoais do médico e do doente, dia a dia, consulta após consulta este terá de ser trabalhado, pelo
que a formação em comunicação será sempre contínua. Por agora a consulta terminou, “Desculpe, senhora doutora… pela forma como a cumprimentei”. A
agenda avisa que mais um doente aguarda na sala
de espera, está na hora de preparar uma nova abordagem. n
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O Professor
Hernâni Bastos
Monteiro
Reminiscências
dum colaborador
e amigo

H

Por António Coimbra
Professor jubilado da
FMUP

ernâni Bastos Monteiro é
hoje quase somente recordado como o grande impulsionador da construção do Hospital
Escolar de S. João no Porto. Mas o
seu papel na vida universitária teve
muitas outras facetas que não encontramos frequentemente no comum dos catedráticos e bem merecem ser sublinhadas.
Entre as funções académicas relevantes que efectivamente levou
a cabo contam-se, primeiro, a do
professor e investigador de Anatomia; depois, o universitário em geral
empenhado nas vertentes clínica e
hospitalar da Faculdade; finalmente,
o patrocinador cultural, no teatro e
na música. A investigação anatómica, a vida da Faculdade-Hospital
e a cultura geral do universitário
absorveram e permearam toda a
sua existência. Jamais desempenhou cargos administrativos, ao contrário de
colegas que ocuparam lugares ministeriais
(Alfredo de Magalhães, Sousa Júnior, Lopes
Júnior) ou autárquicos (Luís de Pina)1. Mas na
sombra Hernâni era quem mais mandava no
velho Conselho Escolar da Faculdade o qual,
formado pelos catedráticos em funções, de
facto a regia ao mínimo pormenor. Nunca fez
clínica e manteve-se solteiro, em suma um
académico puro. Com a abundante cabeleira
e o bigode inteiramente brancos, sempre impecavelmente janota, era uma figura típica do
Porto de então (Fig. 1).
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Fig. 1 – Hernâni Monteiro, caricatura do dr. Rogério
Ribeiro.

A capacidade de se identificar totalmente com
as funções que servia, a ponto de ocupar as
mais altas responsabilidades, foi intuída já na
adolescência pelo professor de francês do
velho liceu do Porto, Padre Albino Coelho. Segundo ouvi Hernâni contar na sessão de homenagem da jubilação em 1961, iam ambos
depois das aulas tomar o transporte para Leixões (Hernâni morava em Leça e o professor
na Foz), provavelmente já o carro eléctrico 5
do meu tempo, no Largo da Escola Médica. O
velho professor apontou então para a Escola e disse: – “É ali que hás-de ser professor”,
acrescentando: – “Pois se queres ser médico,
que serás senão professor daquela Escola”2.
Tive a sorte de o conhecer, ainda eu criança,
nas Caldas de Vizela, onde veraneava com a
mãe e o irmão Joaquim, que meu avô contactara no mundo dos negócios do Rio de Janeiro. Anos depois encontrou-se com meu pai
no Porto e sabendo que eu terminava o liceu
e ingressaria em Medicina, recomendou-lhe
que me desse a ler as “Reglas y Consejos a
un Investigador Científico” de Cajal e o livrinho
“Vocación y Ética” de Marañon.
Acabado o curso em 1952 e o serviço militar no
ano seguinte, estagiava eu em 1954 no Serviço
de Patologia Cirúrgica do Professor Fernando

Magano na esperança de ser
contratado como 2º assistente,
o que não ocorreu. Dirigia-me
um dia, bastante desanimado,
a pé, para o Hospital de S. António e ao passar na rua Aníbal
Cunha pela casa do Professor
Hernâni, deparo com ele à porta. Logo indagou da minha situação, acrescentando que tinha
uma vaga em Anatomia, o que
me pareceu uma dádiva celeste. Infelizmente comecei a sentir
pouca apetência pela Anatomia
Macroscópica durante os meses
em que lá dei aulas práticas enquanto aguardava a nomeação
oficial. Soube então que abrira
outra vaga em Histologia e disse-lhe que francamente preferia
esta. Anuiu mas durante 3 ou 4
meses não me dirigiu a palavra.
Tudo veio contudo a esquecer
e a nossa amizade continuou
como dantes. Outro caso passou-se com o Prof. Joaquim Alberto Pires de Lima com quem
se tendo malquistado, mal ele
se jubila em 1947 logo dá o seu nome ao Instituto de Anatomia que Pires de Lima fundara
em 1919.
Gostaria de ter evitado estes detalhes pessoais, mas fi-lo porque a Professora Dulce
Madeira ao ter a bondade de me convidar
para esta evocação3 insistiu que sendo eu
um dos raríssimos sobreviventes do convívio
com o professor, o que mais lhe interessava
era ouvir particularidades da sua maneira de
ser. Ora aqueles episódios dão bem a medida
da generosidade e ausência de rancor que o
caracterizavam.
Se passarmos ao primeiro tópico atrás mencionado – o anatomista, começarei por
apontar facetas pouco conhecidas do início
da carreira que respiguei nas actas do Conselho Escolar e no curriculum vitae de 1922.
Licenciado em Medicina e Cirurgia em Julho
de 1915, logo em Agosto foi contratado como 1º
assistente provisório de Anatomia e em Outubro apresentou a dissertação inaugural sobre
sífilis hepática, aprovada com 18 valores. Além
de muitos trabalhos de anomalias anatómicas e da elaboração, premiada pelo Conselho
Escolar, do catálogo do museu de Anatomia,
Hernâni continuava ainda 1º assistente provi-

sório em 1918 quando é nomeado encarregado
do curso de Anatomia Topográfica. A génese
desta disciplina tinha sido deveras curiosa 4.
Desde 1825 a cadeira principal do 1º ano era
simplesmente Anatomia (actual Anatomia
Descritiva) mas logo se estabeleceu o hábito
de, graças à sua grande importância, se repetir no 2º ano. Em 1885 Ricardo Jorge sugeriu a
substituição desta repetição pela nova cadeira
de Anatomia Topográfica que descreveria as
várias regiões do corpo humano por planos
sucessivos a partir da superfície, assim elucidando o cirurgião na sua abordagem daquelas,
da qual Tillaux tinha publicado um excelente
manual. A sugestão só teve contudo chancela
legal em 1903. Regeram-na sucessivamente
Carlos Lima, Clemente Pinto e Joaquim Alberto
Pires de Lima, este de 1907 a 1918. A Anatomia
Descritiva tinha desde 1901 como lente proprietário o professor Luís Viegas, o fundador
da Dermatologia no Porto, que para esta nova
cadeira transitou em 1918. Pires de Lima muda
então para a Descritiva. Hernâni, encarregado
da regência de Topográfica na mesma data,
presta em 1920 provas académicas de apreciação do currículo e lição à escolha sobre o
aparelho hioideu e é nomeado catedrático.
Até 1928, Hernâni acumulou um acervo de cerca de 90 trabalhos de anomalias anatómicas e
em 1925 efectuou uma valiosa publicação de
índole cultural, de 400 páginas, “As Origens da
Cirurgia no Porto”, de leitura obrigatória para
todo o estudioso de história da medicina4.
Durante estes anos o jovem professor tomou
ainda importantes iniciativas, contratando dois
assistentes de grande mérito em 1927, Álvaro
Rodrigues e Sousa Pereira, e um bom fotógrafo-desenhador, o Sr. Manuel Ferreira.
Com aqueles dois elementos iniciou um projecto de investigação sobre a motricidade dos
vasos linfáticos que tinham sido estudados
anatomicamente no cadáver pelo Professor
Rouvière com o método de Gerota, azul da
Prússia injectado nos gânglios linfáticos5. Interessando-lhes porém sobretudo os aspectos
dinâmicos, mais precisamente a influência do
simpático na circulação linfática, tema iniciado
pelo Professor Leriche, Álvaro e Sousa Pereira
vão estagiar com Rouvière em Paris e Leriche
em Estrasburgo em 1930, e desenvolvem autonomamente esta investigação em grande
escala5.
Desde Claude Bernard em meados do século XIX se sabia que a destruição do simpático
cervical no coelho provocava vasodilatação
arterial6. A vasomotricidade dos capilares e
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veias tinha também já sido comprovada. A dos
vasos linfáticos encontrava-se no início mas
a sua demonstração só poderia fazer-se cabalmente através do método radiológico com
a injecção do dióxido de tório (torotraste) nos
gânglios linfáticos5. Para verificarem o efeito
das manipulações experimentais, os estudiosos portuenses começaram por estudar no cadáver do cão a rede linfática após injecção de
sulfureto de mercúrio ou de índigo-carmim no
gânglio poplíteo para a metade distal do corpo (Fig. 2) ou no gânglio submandibular para
a proximal. Procederam então à parte experimental no animal vivo, fazendo a injecção
do índigo-carmim no gânglio e a descoberta
dos troncos linfáticos, que pretendiam suturar
ou ressecar, marcados na baínha dos feixes
vásculo-nervosos (Fig. 3). Simultaneamente
executavam, ou não, as simpaticectomias lombar ou do estrelado, ou o bloqueio novocaínico.
Os mesmos gânglios eram reinjectados com
torotraste e radiografados com a ajuda inicial
do Prof. Roberto de Carvalho. Desta forma
tornou-se possível demonstrar a grande capacidade de regeneração dos vasos linfáticos
lesionados através da circulação colateral (Fig.
4) e a marcada intensificação deste fenómeno
pela simpaticectomia (Fig. 5).
A fim de facilitar as novas tarefas Hernâni funda em 1928 o Laboratório de Cirurgia Experimental, com espaços para alojamento dos
animais, sala de operações e Raios X (Fig. 6). O
método radiográfico foi seguidamente aplicado
aos vasos sanguíneos sobretudo por Sousa
Pereira e as suas infiltrações de novocaína
gozaram de enorme popularidade clínica na
revascularização da rede arterial dos membros nas arterites obstrutivas. Em contraste
com essa voga clínica, as infiltrações são hoje
escassamente aplicadas no tratamento das
isquemias, que se faz com o combate medicamentoso à agregação plaquetária e outros
processos. Álvaro Rodrigues que veio a tornar-se o grande cirurgião da cidade nos anos 50
a 70, dedicou-se no início também muito à
visualização do canal torácico para se habilitar
a tratar as lesões traumáticas do canal relativamente frequentes na criança nas operações
ao pescoço. Desta forma, a escola linfatológica
de Hernâni Monteiro veio a adquirir prestígio
internacional.
Quanto ao obreiro do hospital escolar, a qualidade mais enfatizada nos media, importa
precisar as situações. Na verdade, a ânsia da
Faculdade por um hospital próprio parece ter-

-se manifestado muito cedo. Na
sessão do Conselho Escolar de 7
2
de Janeiro de 1932, o Prof. Álvaro
3
Teixeira Bastos informa os colegas de que existe em Contumil
um terreno expropriado desde
1921 com início de alicerces para
1
um hospital de 600 camas. Desconhece-se porém inteiramente
o destino desta iniciativa e só a
Fig. 2 – Estudo anatómico da rede linfática íleo-femoral no cão.
29 de Julho de 1933 sai o decreto
Injecção de sulfureto de mercúrio no gânglio poplíteo esquerdo
que funda o Hospital Escolar de S.
(1) que enche os troncos linfáticos femoral (2) e íleo-femoral (5),
João e é nomeada uma comissão
os gânglios íleo-femorais bilaterais (4) que desaguam no canal
torácico (6) e a rede direita até ao gânglio inguinal (3).5
administrativa presidida pelo professor de Física da Faculdade de
Ciências Alexandre Sousa Pinto,
com quatro vogais engenheiros,
entre os quais Jácome de Castro.
Tudo fica aparentemente parado
até que em 1935 surge a Comissão Técnica dos Hospitais Escolares composta por Francisco
1
Gentil, Hernâni Monteiro, Jácome
de Castro e Tavares Cardoso. Só
agora se vêem os primeiros fac2
tos concretos: compra do terreno
na Asprela, escolha do arquitecto Hermann Diestel e início das
obras em 19417.
Hernâni inicia uma actuação febril
de acompanhamento das obras
com idas frequentes a Lisboa
Fig. 3 – Descoberta de linfático femoral marcado em azul (1)
para acertar os detalhes do novo
no plexo vásculo-nervoso após injecção de índigo-carmim no
gânglio poplíteo (2).5
empreendimento. Adiantado o
edifício, é nomeada a Comissão
Instaladora presidida por ele
do teatro moderno em que dominam as cee com os vogais Prof. Ernesto de Morais e
nas estrambóticas e a mímica exagerada, ele
Dr. Coriolano Ferreira. Aqui fui testemunha do
insistia na declamação justa dos textos clásseu afã incansável: as idas a Lisboa tornamsicos e na sobriedade. Conseguiu encontrar
-se semanais levando sempre consigo plantas
os intérpretes ideais entre os próprios estucom alterações do mobiliário e até das dimendantes, como José Castro Correia no “Fidalgo
sões das enfermarias, pedidas pelos futuros
Aprendiz” de D. Francisco Manuel de Melo, ou o
directores de serviço, que o Sr. Ferreira pacienirmão Mário no ”Filodemo” de Luís de Camões.
temente desenhava. Em suma, a partir de 41 é
Inesquecível no trágico foi Maria Augusta Sero vigilante incansável do crescimento do Hosrão da Veiga, aluna de Farmácia, na “Medeia”
pital de S. João, que o Presidente da República
de Eurípides, admiravelmente traduzida pela
condecora na inauguração em 19598.
Profª Maria Helena Rocha Pereira. Ardente
melómano e amigo de Guilhermina Suggia,
Falta sublinhar o último aspecto: o promotor
promoveu inúmeros concertos e palestras,
cultural. Nele juntavam-se o prosador sóbrio
quer no belo Salão Nobre da velha Faculdade
e fluente das “Origens da Cirurgia Portuense”
(hoje desaparecido) quer no Centro Universie o poeta com os sonetos a Vesálio e a cométário então dirigido por Jaime Rios de Sousa.
dia em redondilhas “Auto do Berço”, alusiva
Recorde-se apenas o concerto a 21 de Maio
à fundação da Escola Médica 9. Das muitas
de 1949 na Faculdade em que Suggia, Henri
iniciativas, destaque-se a fundação em 1948
Mouton e François Broos interpretaram três
do Teatro Universitário do Porto10. Ao contrário
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Fig. 4 – Secção do tronco femoral (seta). O totraste, injectado
no gânglio poplíteo direito 91 dias depois, enche o segmento
superior ao corte e o lado contralateral graças à circulação
colateral entretanto desenvolvida.5

Fig. 7 – Neste concerto executaram-se os trios op.9 nº
1 e 3 e a serenata op.8.

trios de corda de Beethoven
(Fig. 7) ou a noite de 18 de Maio
de 1951 dos Jogos Florais da
Queima das Fitas em que intervieram Maria Alice Ferreira,
brilhante discípula de Suggia, e
o notável Grupo Musical Feminino da Prof.a Stella da Cunha.
E inúmeros outros eventos em
que eu, modesto melómano
também, ajudava indo a casa
dos concertistas recolher os
1
programas e lá voltando com
as provas impressas para aprovação.
Por ocasião destes Jogos Florais, Hernâni era vereador da
Fig. 5 – Após procedimento idêntico ao da figura anterior
cultura na Câmara Municipal do
acrescido de simpaticectomia lombar (L3-L4) há imensas vias
Porto onde conseguiu um subderivativas bilaterais. (1) – Zona do corte.5
sídio de 1.500 escudos para a
realização dos mesmos. Como
aluno membro da Comissão
dos Jogos, lá fui à Câmara, que
era ainda no Paço Episcopal no
Largo da Sé, receber o dinheiro.
Era dia de reunião e estavam a
sair do edifício as autoridades
municipais. Ao dizer ao que
vinha, o presidente, coronel
Lucínio Preza, o mesmo que
mandou demolir o Palácio de
Cristal, logo declarou que não
havia verba. Vi então crescer
Fig. 6 – Experiência de cirurgia experimental no cão. Sousa
o habitualmente discreto e
Pereira à esq. e Álvaro Rodrigues à dir. operam. Hernâni
apagado Professor Hernâni e
supervisa e Luís de Pina ao fundo anestesia.
exclamar em voz alta e zangada: – “Então senhor presidente, aceite a minha
demissão, vou para minha casa onde estarei
melhor!” Logo ocorreram protestos entre os
quais o do também vereador João dos Santos Ferreira, a quem a fundação do IPO do
Porto tanto deveu, que sacou da carteira para

me dar os 1.500$00. Lucínio Preza desfez-se então em desculpas e mandou chamar o
Tesoureiro, Dr. Meireles, que gemendo com a
penúria, lá conseguiu desencantar o subsídio.
Isto mostra a forte personalidade do Professor
Hernâni aparentemente escondida pela habitual bonomia.
Em conclusão, Hernâni Monteiro foi um homem que sem se exibir produziu uma obra
notável e teve uma acção inédita de formiga
laboriosa na sua Faculdade e na Universidade em geral. Quão diferente do colega e contemporâneo Abel Salazar que na sua genial
exuberância, por assim dizer, não cabia dentro
da Faculdade. Cada um porém a seu modo
engrandeceram-na deveras e também o nosso País. n
1.

COIMBRA, António (Organizador). Abel
Salazar – 96 Cartas a Celestino da Costa.
Gradiva Publicações Ltd. Lisboa 2006.
2. TAVARES, Abel Sampaio. Professor Hernâni
Monteiro – Mestre Universitário. O Médico,
Nº 1269, pp.1-34, Porto 1965.
3. PALESTRA da série de homenagem da
Reitoria a Hernâni Monteiro, Instituto de
Anatomia da Faculdade de Medicina do
Porto, Março 2015.
4. MONTEIRO, Hernâni. Origens da Cirurgia
Portuense. Araújo & Sobrinho Sucrs. Porto,
1926.
5. RODRIGUES, Álvaro. O Sistema Linfático e
a sua importância Cirúrgica. In Trabalhos do
Laboratório de Medicina Operatória. Araújo &
Sobrinho Sucrs. Porto 1932.
6. MONTEIRO, Hernâni. A regulação nervosa
dos vasos (subsídios para o estudo da
inervação do sistema linfático). Medicina
Contemporânea, 60,375,1942.
7. ACTA do Conselho Escolar de 19/06/41.
8. IDEM de 08/10/59.
9. MONTEIRO, Hernâni. Auto do Berço. O
Médico, Nº 1269, pp. 494-515, Porto 1975.
10. MONTEIRO, Hernâni. Considerações acerca
do teatro universitário do Porto. Edições
Marânus. Porto 1949.
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Um texto
novo, o mesmo
compromisso

“Não se
esqueçam de
ser resilientes,
questionem
e exijam, de
quem vos tutela,
as condições
adequadas para
cumprir o vosso
desígnio”
Fernando Araújo

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Foi o primeiro
Juramento de
Hipócrates realizado
no Porto com o novo
texto, resultante
da atualização da
Declaração de Genebra.
Os apelos e desafios
aos novos médicos, no
entanto, mantiveramse os mesmos:
exigência no trabalho,
defesa intransigente
da ética e deontologia
médicas, e respeito
pela relação com o
doente. Mais de 500
novos profissionais
juraram na Casa da
Música.

Aceda ao resumo
em vídeo da cerimónia
directamente através do código
QR ou vá a www.nortemedico.pt

O

dia era de festa,
mas também de reflexão. Fernando
Araújo, secretário de Estado
Adjunto e da Saúde enquadrou assim o momento que
mais de 500 jovens médicos
viveram, no passado dia 10
dezembro, na Casa da Música. Dirigindo-se aos “novos colegas”, o governante
considerou o Juramento
de Hipócrates “um contrato que fazem com a vossa
consciência”, desafiando os
jovens a questionarem-se
porque seguiram a profissão
e a recordarem as palavras
de João Lobo Antunes: “O
único pensamento fundador
da Medicina é o altruísmo”.
Uma vez mais presente na
cerimónia promovida pela
SRNOM, Fernando Araújo
insistiu na mensagem pedagógica, assumindo que o
médico deve “acima de tudo,
ser o provedor dos doentes”,
com “o dever e o direito de os defender”.
“Principalmente os mais vulneráveis”,
completou. “Tenham respeito pelos vossos pares, pelos alunos e pelos professores. Não se esqueçam de ser resilientes,
questionem e exijam, de quem vos tutela, as condições adequadas para cum-
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Aprovada na reunião da Associação Médica
Mundial, de 14 de outubro de 2017, esta
é a versão actualizada da Declaração de
Genebra e a que foi usada nas cerimónias
do Juramento de Hipócrates promovidas
pela SRNOM:
JURAMENTO DE HIPÓCRATES

Como membro da profissão médica:
Prometo solenemente consagrar
a minha vida ao serviço da
humanidade;
A saúde e o bem-estar do meu
doente serão as minhas primeiras
preocupações;
Respeitarei a autonomia e a
dignidade do meu doente;
Guardarei o máximo respeito pela
vida humana;
Não permitirei que considerações
sobre idade, doença ou deficiência,
crença religiosa, origem étnica,
sexo, nacionalidade, filiação
política, raça, orientação sexual,
estatuto social ou qualquer outro
fator se interponham entre o meu
dever e o meu doente;
Respeitarei os segredos que me
forem confiados, mesmo após a
morte do doente;
Exercerei a minha profissão com
consciência e dignidade e de acordo
com as boas práticas médicas;
Fomentarei a honra e as nobres
tradições da profissão médica;
Guardarei respeito e gratidão aos
meus mestres, colegas e alunos pelo
que lhes é devido;
Partilharei os meus conhecimentos
médicos em benefício dos doentes e
da melhoria dos cuidados de saúde;
Cuidarei da minha saúde, bemestar e capacidades para prestar
cuidados da maior qualidade;
Não usarei os meus conhecimentos
médicos para violar direitos
humanos e liberdades civis, mesmo
sob ameaça;
Faço estas promessas solenemente,
livremente e sob palavra de honra.

prir o vosso desígnio”, acrescentou o
também médico imuno-hemoterapeuta.
Numa análise mais política, o secretário de Estado recordou os “ganhos em
saúde” que resultaram da melhoria na
qualidade de vida da população nos últimos 40 anos. Invocando também o

mais recente relatório da
Comissão Europeia sobre o estado da saúde na
União, Fernando Araújo
assinalou que Portugal é
“um país de referência”,
com indicadores de relevo como a esperança
de vida à nascença ou a
redução da taxa de mortalidade por doença oncológica. “Isso evidencia
que o SNS, apesar de todas as limitações, continua a ter a capacidade
de tratar quem mais precisa, de forma exemplar”,
apontou.
Apesar da nota positiva,
o governante ressalvou
que “nem tudo são boas
notícias”, apontando um
conjunto de resultados
menos satisfatórios do
ponto de vista da saúde
pública, como a “taxa
mais elevada de diabéticos na Europa”, a prevalência da hipertensão e
a obesidade. “Vocês serão a primeira geração
a sofrer com o estilo de
vida dos vossos predecessores, mas também
são a geração que poderá
fazer alguma coisa por
isso”, desafiou Fernando
Araújo, que aproveitou a
ocasião para agradecer o
apoio que a comunidade
médica e científica – designadamente a Ordem
dos Médicos – prestou à
iniciativa do Governo em
tributar os produtos com
elevado teor de açúcar e
sal, e lamentar a sua rejeição no parlamento.
Voltando a interpelar a
plateia, o secretário de
Estado mostrou-se optimista quanto ao
futuro dos jovens médicos: “Vocês têm
um futuro em aberto, com enorme potencialidade de se virem a realizar”.
“Se trabalharem com dedicação”, acrescentou, “de certeza que vão conseguir”,
referindo a necessidade dos médicos
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“Sejam exigentes
também com os
vossos chefes e
instituições, para
que vos sejam
proporcionadas
boas condições
de trabalho.
Pugnem sempre
pela educação
para a saúde
dos cidadãos.
Lembrem-se que
a saúde é barata,
o que é caro é a
doença”
António Araújo
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incluem a recuperação do Internato do
Ano Comum e a ponderação da nota
do curso para efeitos de entrada na formação geral. Na conclusão, Fernando
Araújo falou em “renovar o compromisso do altruísmo” e encorajou a nova
geração a seguir as palavras de Miguel
Torga: “Enquanto não alcances, não
descanses”.

Ser exigente

“Os tempos são
de mudança,
mas também de
incerteza (…)
A Ordem dos
Médicos tem
pugnado por
encontrar
soluções
ajustadas e
que permitam
corresponder às
expectativas”
António Araújo

se interessarem por áreas como a investigação clínica e a gestão da saúde.
“Que essas sejam escolhas por vocação
e não por obrigação”, salvaguardou. No
mesmo âmbito, o convidado expressou
o seu desejo de ver resolvida a alteração
da prova nacional de acesso, prevendo
“uma prova piloto já em 2018” e “uma
nova prova efetiva” no ano seguinte.
Finalmente, antecipou alterações ao
regulamento do internato médico, que

O presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM)
fez a primeira referência à evolução do
texto do Juramento de Hipócrates – cuja
nova versão foi recentemente aprovada
pela Associação Médica Mundial – e recordou que os princípios são os mesmos:
“Continuam a jurar dedicar a vida ao
serviço da humanidade, colocar acima
de tudo a saúde e o bem-estar do nosso
doente, respeitando a sua autonomia e
dignidade”.
Para António Araújo, é no binómio médico-doente que está “a base do sucesso
ou insucesso” da profissão, elogiando
a atitude do bastonário de “recentrar a
Medicina no seu elemento mais básico,
mas da maior importância”. “É fundamental estabelecer tempos para as consultas, que as salvaguardem das ânsias
dos gestores, que só olham para os números, sem entenderem os mais básicos
critérios de qualidade”, justificou.
Os tempos são de “mudança”, mas
também de “incerteza”. O dirigente recordou que a profissão evoluiu de um
estatuto de segurança, “com emprego
e futuro seguros”, para o momento actual em que “a especialização” é apenas
“para alguns” e onde não está assegurado o “emprego certo, nem uma remuneração ajustada às responsabilidades”.
“É natural que muitos de vós estejam
aptos a avançar para desafios que há
algum tempo atrás ninguém colocava”,
aprofundou o presidente do CRNOM,
referindo-se à emigração e à escolha de
outras áreas de trabalho, como a gestão
ou a bioinformática. “A Ordem dos Médicos tem pugnado por encontrar soluções ajustadas e que permitam corresponder às expectativas”, assegurou.
Numa nota de estímulo aos novos membros da classe médica, António Araújo
interpelou-os a serem “exigentes na
prática clínica diária”, a saberem “criar
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Testemunhos
“Orgulho enorme e um
sentimento um pouco
avassalador. Ouvimos coisas
que nos fazem refletir. Os
discursos foram um pouco
ambivalentes. A parte
negativa já está mais ou
menos interiorizada. Mas
a parte mais inspiradora
também foi muito boa.
Quanto ao meu futuro,
já tenho uma ideia
consolidada, que passa pela
cirurgia ortopédica”.
Ana Catarina Pereira

“É uma alegria, um
sentimento de grande
realização pessoal. A partir
de agora, temos uma grande
responsabilidade para
assumir e espero estar à
altura do desafio. O meu
desejo é seguir anestesiologia
e, em princípio, terei essa
possibilidade.
André Pina

“É um sonho realizado,
um grande percurso que
finalmente se concretiza.
Assusta um pouco [ouvir]
alguns discursos. Somos
muitos, hoje em dia, mas háde mudar e temos de pensar
em coisas positivas. O futuro
depende muito das notas que
saírem, mas por enquanto
mantenho tudo em aberto”.
Ana Sá

“Sem dúvida, que é um
momento muito especial.
É muito emotivo subir ao
palco e nem sabemos muito
bem como reagir. Procuro
manter-me sempre otimista
quanto ao futuro, apesar de
saber que o contexto é mais
difícil. Há objetivos em vista,
mas tudo a seu tempo.
Andreia Coutinho

empatia e simpatia com os doentes” e a exercerem “segundo
a ética e deontologia do juramento que hoje vão realizar”.
“Sejam exigentes também com
os vossos chefes e instituições,
para que vos sejam proporcionadas boas condições de trabalho. Pugnem sempre pela
educação para a saúde dos
cidadãos. Lembrem-se que a
saúde é barata, o que é caro é
a doença”, acrescentou o presidente do CRNOM.

Juramento mais atual
Desta vez presente na qualidade de bastonário da Ordem
dos Médicos, Miguel Guimarães recordou a efeméride que
se comemorava no mesmo
dia deste Juramento de Hipócrates: o 69º aniversário da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. O dirigente
assinalou, de forma particular,
o artigo que determina que “todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e
em direito”. Algo que, na sua
opinião, “tem tudo a ver com
Hipócrates e com a Medicina”
e que o fez refletir sobre o “aumento das desigualdades sociais em saúde” no nosso país.
“Estamos na cauda da União
Europeia”, acentuou o bastonário, aduzindo ainda o mais
recente relatório da OCDE que
aponta para que 10% da população portuguesa não cumpra
tratamentos médicos por insuficiência económica. “Isto
significa que se está a cavar
um fosso entre as pessoas que
têm poder económico e aquelas que não
têm”, observou.
Miguel Guimarães comentou também
a nova versão da Declaração de Genebra – o texto que constitui o Juramento
de Hipócrates – considerando-o “mais
adaptado aos tempos actuais”. “Garante
e consagra o princípio da autonomia e
dignidade do doente. É mais abrangente
nas questões saúde e está perfeitamente
consonante com aquilo que são as normas deontológicas”, acrescentou.

Evitando falar de política de saúde, Miguel
Guimarães deixou uma
reflexão mais simbólica
sobre as ameaças que
hoje em dia se colocam
à relação entre médico
e doente. Na opinião do
responsável, é “preocupante” perceber a dependência tecnológica
que a nossa sociedade
desenvolve, algo que na
Medicina ainda atinge
uma maior relevância:
“Na nossa área, a comunicação, a empatia, o
saber ouvir as pessoas
é absolutamente fundamental. Temos de ser os
primeiros a resistir a esta
tentação, a saber integrar
a tecnologia a nosso favor
e não como uma barreira
entre nós e o nosso doente”. Precisamente na
tentativa de contrariar
esta realidade, o bastonário recordou a iniciativa
que a Ordem dos Médicos
está a desenvolver para
redefinir o tempo padrão
das consultas. É na consulta, lembrou, “que se
fazem diagnósticos, que
se propõem tratamentos,
que se criam empatias,
que a relação de confiança se estabelece”.
O bastonário falou também de uma “nova missão para a Saúde”, que
passa por “reanimar a
qualidade da Medicina”
e por “lutar para que as
políticas se centrem mais nas pessoas
e nos profissionais de saúde”. Mas também de uma missão para o país, capaz
de “honrar o passado e construir o nosso
futuro, com confiança, esperança e sem
medo”. Os jovens profissionais, na sua
perspetiva, têm um papel muito mais
amplo a desempenhar nesta matéria:
“Têm de ir para além do serem médicos,
não esquecerem nunca o vosso papel de
cidadãos, não deixarem de escolher e de
serem vocês a decidir”. n
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Eles vão
exercer
“a melhor
profissão do
mundo”

Aceda ao resumo
em vídeo da cerimónia
directamente através do código
QR ou vá a www.nortemedico.pt

ates 2017

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

O palco do Theatro
Circo acolheu,
uma vez mais,
o Juramento de
Hipócrates de Braga.
Foram 201 os novos
colegas a cumprir o
ritual de entrada na
“melhor profissão
do mundo”, segundo
o presidente
do Conselho
Regional do Norte.
O bastonário
assegurou que é
preciso sangue
novo no SNS.

O

Coro da Secção Regional
do Norte da
Ordem dos Médicos
deu o tom “jubiloso” ao
dia de festa que reuniu,
no Theatro Circo, 201
jovens médicos, acompanhados por amigos
e familiares. Novos
membros de uma profissão que, Álvaro Pratas Balhau considerou,
“sem dúvida, a mais
gratificante” por “consagrar a vida ao serviço
dos outros”.
Na intervenção que
abriu a cerimónia do
Juramento de Hipócrates de 2017, o presidente da Sub-região de
Braga da Ordem dos Médicos lembrou
aos presentes a “exigência” que constitui
a constante evolução do conhecimento.
“Terão de estudar toda a vida, mas
quanto maior for o vosso conhecimento
mais e melhor poderão ajudar os vossos
doentes”, assinalou. O dirigente defendeu ainda que “não se pode ser médico
sem empatia e compaixão”, desafiando
os novos colegas a saberem “ouvir os doentes”, “sorrir na hora certa” e “estar perante uma pessoa que sofre e precisa de
ajuda”. “Que sejam pessoas de bem”, sintetizou Pratas Balhau, alertando ainda
para a importância dos jovens médicos
estarem “unidos e participativos”, “serem exigentes nas condições de classe”
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e não se deixarem “manipular”. Citando
Érico Veríssimo, concluiu recordando
que “antes de tudo, a Medicina é um ato
de amor”.

Vocação e responsabilidade
Na mesma linha do presidente da sub-região, António Araújo felicitou os
novos colegas pela “grande alegria” de
receberem um presente especial: “a cédula que vos vai permitir exercer – perdoem a imodéstia – a melhor profissão
do mundo”. O presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) considerou que, apesar de
“ter deixado de ser um sacerdócio”, ser
médico exige “muita vocação”, pela responsabilidade que está inerente a esse
exercício. “Temos o privilégio de exercer o nosso conhecimento na promoção da doença, na prevenção da saúde e
naquilo que leva ao aumento da quantidade e qualidade de vida das pessoas”,
justificou, insistindo que a Medicina é “a
melhor profissão do mundo”, por “lidar
com uma das principais preocupações
do ser humano, que é a sua saúde”.
A evolução do texto-base para o Juramento de Hipócrates (ver pág. 33), não
desvia, na opinião de António Araújo,
o ato médico da sua conceção original.
Nesse sentido, o presidente do CRNOM
considerou “crítico” que, “num “mundo
altamente tecnológico”, a profissão seja
capaz de se “centrar naquilo que é importante”. “A relação médico-doente só
se poderá estabelecer, em toda a sua singularidade, se houver tempo para que
esta relação exista”, defendeu, concordando com a iniciativa do bastonário, Miguel
Guimarães, de pugnar pela
definição de tempos-padrão
para as consultas.
Na conclusão da sua intervenção, António Araújo
desafiou os jovens a “não
esquecerem” o seu papel cívico, defendendo “uma sociedade mais justa e plural”.
“Desejamos, acima de tudo
que sejam felizes. Que transmitam essa felicidade na
vossa nobre caminhada, aos
vossos familiares e aos doentes que em vós confiam”,
concluiu.
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“Desejamos,
acima de tudo
que sejam felizes.
Que transmitam
essa felicidade
na vossa nobre
caminhada, aos
vossos familiares
e aos doentes que
em vós confiam”

Testemunhos
“É um passo muito
importante e o
culminar de seis
anos de estudo.
Ao mesmo tempo,
representa o
início de uma
nova etapa e estou
muito satisfeita.
A preocupação
existe sempre, mas
acho que devemos
olhar para o futuro
com pensamento
positivo. O próximo
vai servir para tirar
algumas dúvidas”.

António Araújo

SNS precisa dos
jovens
No encerramento, o bastonário da Ordem dos
Médicos, Miguel Guimarães, destacou a atualização da Declaração de
Genebra, considerando
o novo texto “mais adaptado aos novos tempos”
e capaz de refletir novas
preocupações como a formação médica contínua,
a saúde dos profissionais
e o compromisso com a
não-discriminação dos
doentes.
Citando brevemente duas
histórias, o dirigente procurou despertar os presentes para a interação
entre a tecnologia, o homem e a prática médica.
A primeira, sobre um
jantar onde constatou
que as pessoas não comunicavam entre si e estavam concentradas no
telemóvel. A segunda sobre um desenho que uma
criança fez de um consultório médico, no qual não
se via o médico, mas sim
um ecrã de computador.
Dois exemplos, daquilo
que o bastonário entende
ser um “envolvimento excessivo da tecnologia nas relações humanas” e que
considera “preocupante”. “Os doentes
querem que os médicos os ouçam, que
compreendam os seus problemas. A comunicação é essencial e merece ser preservada”, observou.

Carla Brasão

“É o sentimento
de uma grande
responsabilidade,
de nos adaptarmos
aos novos desafios
da profissão e a uma
sociedade cada vez
mais exigente. Já
estamos conscientes
das dificuldades,
mas vamos
trabalhar”.
António Mateus Pinheiro

“Depois de tanto
esforço e de tantos
anos a estudar
- sobretudo, esta
última fase que é
tão difícil - é muito
gratificante. Sintome muito contente
e orgulhosa. Ainda
não tenho nada em
perspetiva, mas não
queria exercer no
estrangeiro. Foi aqui
que estudei e que me
formei; era aqui que
gostava de exercer.
Ana Costa

Olhando para o futuro dos 201 jovens
médicos, Miguel Guimarães mostrou-se convicto de que têm “emprego assegurado” e de que são indispensáveis ao
SNS – cuja “essência”, comentou, está
comprometida precisamente devido à
falta de capital humano. O dirigente
aproveitou para desafiar a tutela a “abrir
os concursos que faltam abrir” e permitir “que os hospitais contratem os profissionais que precisam”. Algo que “não

está a acontecer “por opção política”,
assegurou.
Finalmente, Miguel Guimarães deixou
vários desafios aos novos colegas, interpelando-os a “serem exigentes na defesa
da qualidade da formação médica” e “na
aplicação prática da ética e da deontologia”. “A qualidade e a evolução da Medicina portuguesa precisa de vocês e do
vosso contributo ativo. n
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Homenagem

Texto e Fotografia Medesign

Artur
Santos
Silva

“[Um homem] tímido,
discreto, fugidio,
introvertido, sensível,
afetivo e, todavia, um
homem público”
Carlos Mota Cardoso

SRNOM inicia ciclo
de homenagens
a figuras
portuenses de
relevo
Na noite do dia 6 de
dezembro, a Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
(SRNOM) abriu as
portas do Salão Nobre
para uma sessão de
homenagem a uma
das mais ilustres
figuras da cidade
do Porto, o jurista
Artur Santos Silva.
A cerimónia contou
com a presença
do Presidente do
CRNOM, António
Araújo, do Bastonário
da OM, Miguel
Guimarães, e do
coordenador desta
nova iniciativa do
CRNOM, o psiquiatra
e escritor Carlos Mota
Cardoso.

D

epois de um momento
musical protagonizado
pelo Coro da SRNOM,
a cerimónia foi formalmente
aberta pelo Presidente do CRNOM. António Araújo começou
por agradecer a presença de todos os que se quiseram associar
a esta iniciativa, saudando em
particular algumas das figuras
presentes, nomeadamente o reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo, e a diretora da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, Amélia Ferreira.
Sobre a cerimónia que marcava
o arranque desta nova iniciativa
do CRNOM, António Araújo explicou que “o Conselho Regional
decidiu levar a cabo estas sessões
de homenagem” porque “apesar
de todos os prémios que temos
instituídos dentro da Ordem dos
Médicos, achamos que há pessoas que, por vezes, não se enquadram no âmbito desses prémios, mas que tiveram uma ação
muito importante no apoio à Medicina e
aos médicos portugueses”. O Presidente
do CRNOM concluiu depois o seu breve
discurso de abertura saudando Artur
Santos Silva e manifestando o “prazer
e a honra de o receber em nossa casa”.
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Coube ao Prof. Carlos Mota
Cardoso proferir o discurso de
homenagem a Artur Santos
Silva. Num “banquete”, como
lhe chamou o conhecido psiquiatra, em que se pretende
substituir a “comida e a bebida” por “palavras e reflexão”,
Mota Cardoso não poupou nos
elogios à carreira e, principalmente, à pessoa do homenageado. Numa “súmula apertada
do seu vasto currículo”, relembrou o percurso académico –
na Universidade de Coimbra,
onde tirou o curso de Direito e
foi docente; e na Universidade
Católica, no Porto – e as muitas distinções e cargos exercidos por Artur Santos Silva,
nomeadamente as várias condecorações nacionais e estrangeiras que lhe foram atribuídas
e o seu cargo de Presidente do
Conselho de Administração
da Fundação Calouste Gulbenkian, que desempenhou
até maio de 2017.
Num discurso notoriamente
sentido, Mota Cardoso traçou
a árvore genealógica da ilustre
família do jurista, desde o seu
bisavô, Dionísio Santos Silva,
até ao seu avô Eduardo e ao seu
pai, o também advogado Artur
Ferreira dos Santos Silva. O
bisavô, chapeleiro de profissão, “foi um dos fundadores do
jornal República Portuguesa”,
informou Mota Cardoso; o avô,
Eduardo Santos Silva, foi um
conhecido médico, professor e
político do Porto (chegou a ser
presidente da Comissão Executiva da
Câmara Municipal, em 1920/21), lembrado na cidade como o “médico dos pobres”; o pai, um notável advogado e político, foi descrito por Mota Cardoso como
“um lutador incansável pela liberdade”,
que participou ativamente em vários
movimentos de contestação ao Estado
Novo. Simultaneamente, foi do lado da
mãe, “em cujo regaço todos cabiam”, que
Artur Santos Silva herdou “a elegância
no trato”, a “afabilidade” e os traços que
impressionam “pela espessura do afeto”,
afirmou Carlos Mota Cardoso.

“Inteligente,
culto, impaciente,
estremecido pelos
ventos silvantes das
injustiças e fossas
sociais. Eis o homem,
o combatente pela
paz e pela liberdade,
o insigne cidadão
lusíada que orgulha
as gentes tripeiras
e mostra ao país o
mais lídimo traço
da alma do Porto: a
Honra”.
“Ele foge sempre
para dentro de si,
sem nunca apagar o
caminho da fuga”.
Carlos Mota Cardoso

Tomou depois a palavra o Bastonário
da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Numa breve intervenção, saudou e
agradeceu a comparência de todos, assinalando, em particular, a presença de
Santos Silva e sua família. Segundo o
Bastonário da OM, esta foi “uma singela
homenagem de um grupo de amigos
que sente por si uma enorme gratidão
e respeito”.
Chegada a altura de ouvir o homenageado, foram muitas as referências familiares enfatizadas. Santos Silva – cujo
“pior defeito” passa por ser, segundo o

amigo e principal organizador da homenagem, Carlos Mota Cardoso, o ter
uma “modéstia exacerbada” – atribuiu
grande parte do seu sucesso ao avô Eduardo, um médico que foi “a grande referência da nossa família”. O ilustre jurista portuense salientou a importância
da classe médica “no panorama atual”
da sociedade portuguesa, destacando
que “o maior salto que o país deu foi na
área da saúde”. Depois agradeceu a calorosa homenagem de que tinha sido alvo
e garantiu “contar muito com a classe
médica e todos estes profissionais”, quer
em termos pessoais quer para o futuro
da cidade.
Para encerrar a cerimónia, o Coro da
SRNOM voltou a ocupar o palco. Por
fim, brindou-se com o doce e espirituoso vinho do Porto aos grandes feitos e
à grande figura de Artur Santos Silva. n
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20º
Congresso
Nacional de
Medicina

11º Congresso Nacional do
Médico Interno

Nos dias 18 e 19 de novembro, Coimbra acolheu o
20º Congresso Nacional de Medicina (CNM) e o 11º Congresso
Nacional do Médico Interno. O encontro anual teve como tema
central de discussão “A relação médico-doente – património
do ser humano”, matéria que o bastonário da Ordem dos
Médicos (OM) assumiu ser a “essência da Medicina” e que
o presidente da Secção Regional do Centro considerou
ameaçada.
Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

Sábado, 18 Nov

Sessão de abertura

Relação médico-doente:
as ameaças e os desafios

“

Muito fragilizada” e com “riscos
de desaparecer”. Foi desta forma
que Carlos Cortes caracterizou o momento atual da relação médico-doente,
na sessão de abertura do 20º Congresso
Nacional de Medicina, realizado em
Coimbra, no auditório da Fundação
Bissaya Barreto. O anfitrião justificou
a escolha do tema por se tratar de uma
questão “central” para a comunidade
médica e para os doentes, em “tempos
diferentes” daqueles em que foi criado
o Serviço Nacional de Saúde e nos quais
se apresentam “perspectivas arrasadoras para alguns”.
Concretizando, o presidente da Secção
Regional do Centro da Ordem dos Mé-
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que os médicos devem procurar “inverter”, voltando a “valorizar o doente e a consulta”.

Mudança nos médicos
internos

"Combater
a tirania da
desumanização
dos cuidados de
saúde voltando
a valorizar
o doente e a
consulta"
Carlos Cortes

dicos (SRCOM) referiu-se às “pressões
inaceitáveis” que os médicos estão a sofrer e que derivam, na sua opinião, de
três grandes constrangimentos. O primeiro é a “ditadura economicista”, na
qual “tudo serve para poupar” e que se
manifesta em situações como a falta de
manutenção dos equipamentos. Para
Carlos Cortes “não é por não haver dinheiro que não temos maior capacidade na saúde” em Portugal. “É porque
a aposta dos sucessivos governos não é
uma aposta na saúde”, rematou.
O segundo grande entrave invocado pelo
presidente da SRCOM centra-se na burocracia, exemplificando com as restrições à “autonomia” e ao “livre-arbítrio”

dos médicos, bem como com o peso excessivo da informática. “O que conta é o
que se faz com os programas informáticos, não conta o que é imprescindível à
nossa profissão que é o contacto com o
doente”, concretizou. Finalmente, Carlos Cortes apontou à “importância desmedida e incompreensível da estatística”, mencionando a recente divulgação
pelo Tribunal de Contas de um conjunto
de manipulações nas listas de espera.
Um acontecimento “gravíssimo”, na opinião do dirigente da OM, capaz de “quebrar a confiança do cidadão no Estado”.
Para Carlos Cortes, as ditaduras enunciadas resultam numa “tirania da desumanização” dos cuidados de saúde, algo

A ocasião foi também aproveitada para realizar a reunião anual dos internos,
coincidindo com o fim do
mandato de Edson Oliveira
como coordenador do Conselho Nacional do Médico
Interno (CNMI). O jovem
neurocirurgião, prestes a
ser substituído por Catarina
Perry da Câmara – interna de
Neurorradiologia do Centro
Hospitalar Lisboa Central –
fez a sua última intervenção
pública como dirigente daquela estrutura e subscreveu
a ideia de que o contacto entre médico e doente, outrora
visto “como uma missão”,
“está posto em causa”. “Tudo
começa nas faculdades, que
estão cada vez mais centradas
nos rankings”, denunciou.
Para Edson Oliveira, cabe aos
colegas “lutar pela preservação dessa entidade” e salvaguardar a visão altruísta da
Medicina. “Nós estamos aqui
porque há doentes e para os
servir. Isto tem de ser lembrado aos nossos governantes, às nossas administrações
e também aos médicos”, reforçou o dirigente. Sobre o seu
percurso como coordenador do CNMI,
Edson Oliveira agradeceu o apoio prestado por todas as estruturas da OM e
saudou a nova responsável como alguém que “está com a vontade e o dinamismo necessários para fazer um bom
trabalho”.
Representando o Ministro da Saúde
neste CNM, o presidente da ARS Centro, José Manuel Tereso, invocou a condição humanista da Medicina para recordar que a relação médico-doente se
baseia na “confiança e respeito pela autonomia do doente”, e na “valorização”
deste como um “recurso do sistema em
vez de actor passivo”. José Manuel Tereso considerou mesmo que médico e
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doente “são parceiros
de uma aliança terapêutica, que é condição necessária para
obtenção de resultados”. O dirigente
aproveitou para elogiar a capacidade de
resposta do serviço
público de saúde nos
trágicos incêndios da
Região Centro: “É da
mais elementar justiça reconhecer o empenho e a competência dos profissionais.
O sucesso na resposta
do SNS é vosso”.

Saída do
Conselho
Nacional de
Saúde

“Nós estamos
aqui porque
há doentes e
para os servir.
Isto tem de ser
lembrado”
Edson Oliveira

“A Ordem dos
Médicos nunca
aceitará que lhe
seja imposta
uma lei da
rolha”
Miguel Guimarães

Coube ao bastonário
da Ordem dos Médicos o encerramento
da sessão de abertura.
Miguel Guimarães
lamentou o escasso
investimento público
na Saúde, ao recordar que o Orçamento
de Estado para 2018
atribui “apenas” 5,2%
do PIB ao sector. “É o
que a saúde vale para
os nossos políticos”,
contestou o dirigente,
recordando que a média das dotações orçamentais nos países da
OCDE ronda os 6,5%
do produto.
Para o bastonário, “é
preocupante” perceber as consequências
deste desinvestimento.
Exemplo? “Cerca de
10% dos portugueses não estão a cumprir os tratamentos por insuficiência
económica”, referiu. Mas não é apenas
no capítulo das desigualdades que se
materializa a escassez de recursos. Na
opinião de Miguel Guimarães, a falta de
capital humano no serviço público de
saúde constitui “um dos maiores problemas que temos” e não parece estar pró-

ximo de ser resolvido. “Os jovens médicos que terminaram a sua especialidade
este ano [2017] ainda estão à espera de
concurso. Muitos deles já tomaram outro rumo”, denunciou o bastonário.
A parte final da intervenção de Miguel
Guimarães ficou marcada por críticas
dirigidas a dois alvos específicos. O primeiro foi o presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Jorge Simões,
depois de este ter defendido publicamente a transferência de competências médicas para outras profissões de
saúde. O presidente da OM assumiu que
não pode “deixar passar em claro uma
afirmação tão grave”, assumindo que
o pedido de demissão do responsável
do CNS já havia seguido para a tutela.
“Se [Jorge Simões] sair, a OM mantém-se no Conselho. Se se mantiver, provavelmente vamos abandonar”, ameaçou
o bastonário, acrescentando que mais
grave do que sugerir a transferência de
funções, foi o conselheiro ter dito que
a discussão pública sobre essa matéria
já tinha sido iniciada: “É uma situação
inaceitável. Mas discutem atos médicos
com quem? Sem os médicos, sem a Ordem, sem sindicatos?”.
O segundo destinatário de Miguel Guimarães foi o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que havia
acusado o bastonário da OM de estar a
fazer “propaganda” com as denúncias
sobre a falta de manutenção dos equipamentos no SNS. “Não é propaganda,
é a verdade. O Ministério devia era estar concentrado em resolver estes problemas. Dedicou 800 milhões de euros
para começar a recuperar alguns equipamentos, mas ainda não o fez”, reforçou o dirigente, acrescentando que a OM
“nunca aceitará que lhe seja imposta
uma lei da rolha”.
Miguel Guimarães concluiu com uma
referência ao projeto de candidatura
da relação médico-doente a património
imaterial reconhecido pela UNESCO.
A iniciativa, lembrou, está a ser desenvolvida pela Organização Médica Colegial de Espanha e merece o apoio da
congénere portuguesa. “Estamos empenhados neste projeto e a tentar agendar
um encontro com o secretário-geral da
ONU [António Guterres]. É uma matéria importante, que defende a essência
da Medicina”. n
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diretora do serviço e responsável
pelo internato médico. No seu
mandato como diretora clínica,
o Hospital São Pedro tornou-se
hospital central.

Arnaldo joão Rodrigues
SRNOM (Bragança)
Arnaldo Rodrigues destacou-se
como especialista em Medicina
Interna na região de Bragança,
tendo sido fundador do serviço de
Medicina no Hospital Distrital. Foi
ainda diretor do serviço, diretor
clínico e diretor do internato
médico na mesma instituição.

Fernando Sá Menezes
SRNOM (Braga)
Fernando Sá Menezes
destacou-se como pediatra e
como impulsionador do Hospital
Distrital de Braga – antigo
Hospital de São Marcos. Foi
membro da Comissão Instaladora
daquela unidade, criador da nova
maternidade, diretor do serviço e
diretor clínico.

João Pimenta
SRNOM (Viana do Castelo)
Médico de família e internista,
João de Araújo Pimenta foi
também diretor do Hospital de
Ponte de Lima – unidade onde
criou o serviço de reumatologia.
Além do seu trabalho médico, é
autor de uma significativa obra
literária, com enfoque na história
da Medicina.

Maria Goretti Rodrigues
SRNOM (Vila Real)
Anestesiologista, Maria Goretti
Rodrigues contribuiu para a
instalação da unidade de cuidados
intensivos em Vila Real, foi

Walter Osswald
SRNOM (Porto)
Professor Emérito de
Farmacologia e Terapêutica na
Faculadade Medicina do Porto,
distinguiu-se na investigação
sobre a área adrenérgica e
o sistema cardiovascular.
Dedicou-se também aos
estudos da bioética, sendo o
coordenador da cátedra UNESCO
na Universidade Católica.

“Fiquei muito
satisfeito com a
medalha que a
Ordem me atribuiu.
Devo esta honra aos
mestres que tive na
Universidade do Porto
e a dois autores que
me marcaram muito:
Thomas Sydenham
e Sir William Osler.
Ainda hoje são a
minha leitura de
cabeceira. Na minha
carreira, respeitei
o velho aforismo,
'primum non nocere'.”
João de Araújo Pimenta

“É uma grande
satisfação, sinto-me
agradecida. É sempre
bom ver o nosso
trabalho reconhecido
pelos pares, mas
esta medalha não
é só minha. Há um
bocadinho de muita
gente, das equipas com
quem trabalhei e da
minha família, que me
permitiu desenvolver
uma grande dedicação
à minha actividade
profissional.”
Maria Goretti Rodrigues

Secção Regional do Sul
Daniel Branco de Sampaio
Daniel Sampaio é um dos
mais prestigiados psiquiatras
portugueses. Foi diretor de
Psiquiatria no Hospital Santa
Maria, professor catedrático
na Faculdade de Medicina
de Lisboa e tem uma obra
importante na área da educação
de adolescentes e dos distúrbios
alimentares.
João Augusto David de
Morais
Doutorado em parasitologia
médica, João David de Morais
distinguiu-se pelo estudo,
prevenção e tratamento de
zoonoses no Alentejo. Exerceu
em Angola, foi docente na
Universidade de Évora e interveio
em áreas como a epidemiologia,
ecologia humana ou antropologia.
José manuel Roquette
José Roquette desenvolveu a
sua atividade como cirurgião
cardiotorácico. No setor público,
foi diretor do serviço no Hospital
de Santa Marta. No setor
privado, foi um dos principais
responsáveis clínicos pelo projeto
Luz Saúde, onde ainda exerce.
Luís António Alves de
Almeida
Especialista em cardiologia, Luís
Pereira de Almeida exerceu no
Hospital de Santa Marta, onde
se especializou, e no Hospital de
Ponta Delgada, sua terra natal.
Nos Açores impulsionou o serviço
de cardiologia, cuja sociedade
científica lhe atribuiu o pin de ouro.
Manuel Guimarães da
Rocha
Ortopedista, Manuel Guimarães
da Rocha cedo se envolveu na
organização de serviços de
saúde, tendo sido diretor da
urgência do São José e criado a
primeira unidade de trauma e
lesão vertebro-medulares neste
hospital. Coordenou o apoio
médico na EXPO 98.
Maria Isabel Cortes do
Carmo
Endocrinologista, Isabel
do Carmo destacou-se
publicamente pela prevenção dos
comportamentos alimentares.
Doutorada, tem um percurso
académico relevante na
Faculdade de Medicina de Lisboa.
Recebeu a comenda da Ordem da
Liberdade em 2006.

João Lobo Antunes
A título póstumo, a Secção
Regional do Sul homenageou
o neurocirurgião. Professor
catedrático da Faculadade
de Medicina de Lisboa, João
Lobo Antunes foi um dos mais
reputados médicos nacionais
das últimas décadas. Recebeu
o Prémio Nacional de Saúde em
2015.
Secção Regional do Centro
Joaquim José tato Fidalgo
de Freitas
Joaquim Fidalgo de Freitas é
médico psiquiatra, especialidade
que exerceu no Hospital de Viseu,
tendo sido diretor do serviço e
mentor de um projeto de apoio
domiciliário a doentes mentais
crónicos. Foi um dos criadores no
Plano Nacional de Saúde Mental.
Mário Mendes
A título póstumo, o médico
ginecologista-obstetra foi
homenageado pelo seu percurso
médico, mas fundamentalmente
pelo seu contributo político e
cívico. Na qualidade de Secretário
de Estado, foi o braço-direito de
António Arnaut na criação do SNS.
Rui António da Cunha Graça
Especialista em Saúde Pública, Rui
Graça foi assistente na Faculdade
de Medicina de Coimbra e esteve
mobilizado em Moçambique, para
dar aulas na escola médica de
Lourenço Marques. Depois do 25
de Abril fixou-se no concelho de
Tábua, onde foi também autarca.
Nomeados pelo Bastonário da
Ordem dos Médicos:
João Queiroz e Melo
Cirurgião cardiotorácico, João
Queiroz e Melo realizou o
primeiro transplante cardíaco
no nosso país. Notabilizou-se
nessa disciplina, mas tem tido
uma intervenção conhecida
na área dos biomateriais e do
reprocessamento dos dispositivos
médicos de uso único.
José Manuel Silva
Especialista em Medicina
Interna, exerceu actividade
clínica no CHUC e académica
na Faculdade de Medicina de
Coimbra. Foi bastonário da
Ordem dos Médicos entre 2011 e
2016, notabilizando-se pela sua
intervenção pública em defesa da
qualidade da Medicina.
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20º
Congresso
Nacional de
Medicina
11º Congresso Nacional
do Médico Interno
DOMINGo, 19 Nov

MESA REDONDA [SRNOM]

Direito à verdade e
privilégio terapêutico

P

romovida pela Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, a mesa-redonda “Direito à
verdade e privilégio terapêutico” abriu
o último dia do Congresso Nacional de
Medicina e propôs-se refletir sobre a
transmissão de informação clínica aos
doentes.
Carlos Mota Cardoso, ladeado por António Araújo e António Sarmento – presidente e vice-presidente do Conselho
Regional do Norte, respetivamente
– iniciou a sua abordagem ao tema recorrendo à origem etimológica da palavra ‘verdade’ para definir a atitude adequada do médico perante o sofrimento
alheio.

“O senhor tem um linfoma e tem a possibilidade de viver mais três ou quatro anos. Dizer isto a um doente é legítimo?”, questionou o orador. A resposta
é negativa, porque, ao “fazermos isso,
estamos a matar o doente”, afirmou
Carlos Mota Cardoso, assumindo que a
Medicina deve lidar de outra forma com
a “angústia” e o “sofrimento” do doente
perante a “inevitabilidade da morte”. A
comunicação no acto médico adquire,
neste quadro, uma importância decisiva: “O discurso tem de ser graduado,
enriquecido, de uma forma que ajude o
homem a reforçar e a estimular o quinhão de liberdade que ainda tem”.
Para o psiquiatra é “possível” e desejável “torcer ligeiramente a verdade sem
a ofender”. Ser médico, recordou, “significa medir e meditar”, recorrendo ao
vocábulo mederi, que representa “a escolha do melhor caminho”. Neste sentido,
Carlos Mota Cardoso considerou que
essa escolha “já encerra a compungência no discurso”, ao mesmo tempo que
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Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

suscita “compaixão” e “alívio” no outro
[o médico]. “Nós sofremos com o que
somos”, sintetizou, reconhecendo, no
final da sua intervenção, que “importa
descobrir o destino, que sempre existe
e cintila no transfundo cultural de cada
geração”. É aí que “depositamos a esperança”,
ac rescentou, e que
“O discurso tem
os colegas “se podem
de ser graduado,
guiar na sua prática
enriquecido, de
médica”, cuja abrangênuma forma que
cia, concluiu, é sempre
ajude o homem
maior “do que a norma
a reforçar e
clínica”.

“Ser médico
significa medir
e meditar”
Carlos Mota Cardoso

a estimular
o quinhão de
liberdade que
ainda tem”

dimensão
espiritual

Paulo Figueiredo Dias
abordou a questão pelo
Carlos Mota Cardoso
lado da “dimensão espiritual” do acto médico,
reconhecendo que ela
exige “uma grande concentração quando trans“É através
mitimos aquilo que é
da cultura
o pensamento sobre o
que o homem
futuro do doente, o seu
prognóstico”. Na opise estrutura
nião do infeciologista,
intrinsecamente
a “grande vantagem” do
e cumpre a
ser humano nesta masua dimensão
téria é que “não precisa
convoca “a inteligência
comunitária”
de uma inteligência arno discurso, para não
Hipólito Reis
tificial para desenvolver
matar o doente e valorieste contacto”. “Bastazar a esperança”.
-nos juntar a educação
que recebemos e a extransfundo
periência
de
vida
que vamos adquirindo
cultural
e que nos vai mostrando o que é sofriProfessor catedrático jubilado, Hipólito
mento pessoal e alheio”, aprofundou.
Reis dissertou sobre o “transfundo culReconhecendo que existe “cada vez
tural”, recorrendo à filosofia e à antromenos liberdade” na acção do médico,
pologia para explicar a relação daquele
o convidado fez notar, também, que “a
conceito com a Medicina e, mais espeexperiência portuguesa nesta matéria
cificamente, com o ato médico. É atraé cada vez mais negativa”, uma vez que
vés da cultura, recordou, que o homem
“as informações nem sempre são transse “estrutura intrinsecamente” e cummitidas da melhor forma” aos doentes e
pre a sua “dimensão comunitária”. Mas
familiares”. Figueiredo Dias sublinhou
na cultura de hoje – ou na “cultura da
que “ao médico não compete matar, nem
modernidade” – Hipólito Reis encontra
física, nem moralmente o doente”, conum “isolamento” e uma “sacralidade do
cordando com Carlos Mota Cardoso na
mundo subjetivo”.
necessidade de gerir o discurso: “A inO convidado, no entanto, entende que
formação, que deve ser transmitida de
o transfundo cultural do ser humano
forma doseada, estará algures entre o
“se revela de forma particular no acto
total e o nada. Só o bom senso clínico o
médico”, numa relação em que “a situpode determinar”. n
ação de sofrimento de um circunstante”
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Assinatura
protocolar da
alteração da
Prova Nacional
de Acesso à
especialidade
médica

O fim do "exame Harrison"
Uma prova mais prática

O Presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, António Araújo, foi o
anfitrião, no dia 10 de novembro,
da cerimónia de assinatura do
protocolo que visa a alteração
da Prova Nacional de Acesso à
especialidade médica, conhecida
por “exame Harrison”, a partir
de 2019. As novas medidas
foram assinadas pelo Bastonário
da Ordem dos Médicos, Miguel
Guimarães, pela Presidente do
Conselho das Escolas Médicas
Portuguesas, Amélia Ferreira e
pela Presidente da Administração
Central do Sistema de Saúde,
Marta Temido, e homologado
pelo Ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes.
Texto e Fotografia Medesign

O

conhecido “exame Harrison”,
em vigor há já quatro décadas,
tem os dias contados. A partir
de 2019, os médicos irão ter uma nova
Prova Nacional de Acesso à especialidade médica, menos teórica e mais prática, para avaliar os seus conhecimentos.
O protocolo que tornou isto tudo oficial
foi assinado, na sede da SRNOM, entre
a Administração Central do Sistema de
Saúde (ACSS), a Ordem dos Médicos e
as Escolas Médicas Portuguesas para
estabelecer as condições para a preparação e realização da Prova Nacional de
Acesso (PNA) à formação médica especializada, no âmbito do internato médico, incluindo a criação do Gabinete
da Prova Nacional de Acesso (GPNA)
e a formação dos membros técnicos do
GPNA e dos membros do júri. Na assinatura do protocolo estiveram presentes
o Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes, o Secretário de Estado e Adjunto, Fernando Araújo, o Bastonário da
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Perante a necessidade de
mudar a matriz da prova
de seriação, havia sido
nomeada uma Comissão
Nacional para a criação
do novo modelo de PNA,
presidida por António
Sarmento, Professor Catedrático Convidado do
Departamento de Medicina da FMUP – comissão na qual estiveram
envolvidas as faculdades,
a Ordem dos Médicos,
representantes dos exames anteriores, a ACSS,
o Ministério da Saúde, a
Associação Nacional de
Estudantes de Medicina
e os Colégios da Especialidade de cada uma das
áreas da Medicina que
a nova prova se propõe
avaliar. Esta Comissão
Nacional elaborou um
relatório, com recomendações, que remeteu à
tutela, em março de 2017
e que foi alvo de consulta
pública, culminando
na assinatura des te
protocolo.
O objetivo do protocolo
“Todas estas entidades se juntaram
assinado, que envolveu
a ACSS e o Ministénum único foco, para dar corpo à
rio da Saúde, as Escomudança da prova que dá acesso à
las Médicas e a Ordem
especialização médica. É um marco,
dos Médicos num proporque irá mudar de forma radical a
cesso comum de proseleção dos alunos de medicina”
dução, passa por dar
Fernando Araújo
uma maior abrangência
às áreas questionadas,
abordando, em grande
parte, as principais áreas
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães,
de formação dos estudantes do 5º e 6º
a Presidente do Conselho Diretivo da
ano das escolas médicas. A medicina
ACSS, Marta Temido, a Coordenadora
interna e a medicina geral terão um
do Conselho das Escolas Médicas Porpeso de 50%, a cirurgia geral e a pediatuguesas, Amélia Ferreira, o Presidente
tria 15%. Por sua vez, a obstetrícia e gido CRNOM, António Araújo, o vice-Prenecologia valerão 10%, assim como a
sidente do CRNOM, António Sarmento,
psiquiatria. Além disso, a nova prova
que presidiu à Comissão Nacional para
terá 150 perguntas com resposta de esa criação do novo modelo de exame, o
colha múltipla (a atual tem 100) e será
Presidente do Conselho Regional do
mais extensa, em termos de tempo, do
Centro da OM, Carlos Cortes, e a repreque o “exame Harrinson”, que durava
sentante da Associação Nacional dos
150 minutos, com o intuito de aumenEstudantes de Medicina, Rita Ramalho.
tar o poder discriminativo da mesma.

As perguntas também passam a sofrer
alterações, constituindo-se, essencialmente, por questões de cariz clínico e
formuladas sob a forma de vinheta clínica. O grande objetivo desta alteração
de formato é possibilitar a reflexão e a
incidência sobre aquilo que são as vivências, experiências e aprendizagens
adquiridas pelos alunos ao longo do 6º
ano de curso, e permitir que estes coloquem um maior foco nesta componente
formativa.
Com a nova prova pretende-se ainda
criar uma estrutura profissionalizada,
com apoio de entidades já experientes
na área de elaboração de perguntas e de
avaliação de conhecimentos médicos, de
forma a aumentar a qualidade das perguntas e, por conseguinte, aumentar a
qualidade do processo de avaliação.
Ao contrário do que acontece há mais
de 40 anos, o exame para aceder a uma
especialidade deixará de ter como bibliografia um único livro, o escrito pelo
cardiologista Tinsley Harrison. Passará
a contar, assim que a nova prova entrar
em vigor, com bibliografia referente a
várias especialidades e as suas linhas
orientadoras serão dadas a conhecer
com uma antecedência de 18 meses
relativamente à data da realização da
prova. A matriz será a mesma durante
três anos.
“É um protocolo histórico, pela forma e
pelo conteúdo. Pela forma, porque junta
o Ministério da Saúde, ACSS, a Ordem
dos Médicos, as Escolas Médicas Portuguesas e, até, a ANEM. Todas estas
entidades se juntaram num único foco:
dar corpo à mudança da prova que dá
acesso à especialização médica. É um
marco pelo conteúdo, porque irá mudar de forma radical a seleção dos alunos de medicina”, afirmou Fernando
Araújo, Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde, aquando da assinatura
protocolar.
No próximo ano, será feita uma prova-piloto para testar o novo sistema, mas o
exame que irá substituir o “exame Harrison” só começará a ser realizado em
2019. O novo exame aproxima-se dos
modelos internacionais, como o norte-americano, que inclui 300 perguntas. n
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Assembleia Regional Ordinária

Orçamento para 2018
aprovado
Um orçamento de contenção,
mas não de cativação. Foi
assim que o presidente do
Conselho Fiscal da Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) descreveu o
documento aprovado na reunião
de 14 de novembro. O plano
para 2018 prevê investimento
na renovação de equipamentos,
mantendo o equilíbrio financeiro
como imagem de marca da
instituição.
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

M

ais cedo do que o habitual –
por imposição dos novos estatutos da Ordem dos Médicos, os órgãos regionais têm de aprovar
este documento antes do Conselho Nacional – a SRNOM discutiu e aprovou o
seu Orçamento e Plano de Actividades
para 2018, em Assembleia realizada no
passado dia 14 de novembro. António
Araújo, presidente do Conselho Regional do Norte (CRNOM), enquadrou o
plano para o próximo ano como uma
evolução na continuidade, no qual a direcção vai “procurar reforçar um conjunto de iniciativas de proximidade aos
médicos nas diversas sub-regiões e solidificar a aposta nas atividades científicas, formativas e culturais”, mantendo
“o maior cuidado com os gastos” e uma
gestão financeira “estável”. “Queremos
que este incremento seja praticamente
a custo-zero, ou com o menor impacto
possível no nosso orçamento”, reforçou.
Dando exemplos concretos, o presidente

maior autonomia
organizativa às Sub-Regiões
do CRNOM antecipou a realização de
um conjunto de iniciativas que serão realizadas em parceria com a Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares. Além destas, é intenção do Conselho Regional dar maior autonomia organizativa às Sub-Regiões: “Queremos
que as instalações de Braga, Viana do
Castelo e Vila Real sejam mais frequentadas e que os concelhos sub-regionais
possam desenvolver as suas próprias
actividades. Este ano já começamos a
fazer alguns debates regulares e queremos incrementar esse trabalho”. Sobre
a gestão interna da SRNOM, António
Araújo assumiu que existem “despesas com a manutenção das instalações
e a renovação dos quartos” previstas no
orçamento e que a própria certificação
dos serviços (ver pág. 12) implica investimento adicional. Em síntese, o dirigente
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mostrou-se satisfeito com a proposta apresentada e considerou-se
“privilegiado” por liderar a instituição: “Não é todos os dias que encontramos pessoas capazes de desenvolver um trabalho como este”.
O presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte, Pedro Teixeira Bastos, também se congratulou com o trabalho realizado na
SRNOM e fez um elogio particular
à manutenção das instalações. “Estão em perfeito estado de conservação. Não se encontram muitos edifícios neste estado de conservação
e isso deve merecer o orgulho de
todos os médicos”, observou.
Presidente do Conselho Fiscal
Regional, Edgar Lopes sublinhou
o “saldo positivo previsível” deste
orçamento – salvaguardando que
essa meta está dependente do orçamento global do Conselho Nacional – e comentou, com piada, que
se trata de um exercício “de contenção, mas não de cativação”, uma
vez que prevê um conjunto de investimentos significativos. “Temos
projetos para renovar o equipamento instalado, particularmente
o Centro de Cultura e Congressos
e as infraestruturas associadas ao
alojamento. Estamos a falar de um
mercado muito ativo [imobiliário], com
muita procura e seria uma pena não
aproveitarmos esta onda para ter uma
oferta de qualidade”, comentou o dirigente da SRNOM.

Quotas em atraso
O tema é já um clássico nas reuniões
magnas da SRNOM: o elevado valor de
quotas em atraso. O presidente da mesa
levantou a questão e Alberto Pinto Hespanhol, tesoureiro do CRNOM, explicou
que “são poucos os médicos que devem
muito” e que parte destes são colegas espanhóis que já não trabalham no nosso
país. O procedimento de cobrança é
complexo e implica contactos com Espanha, que nem sempre são frutíferos.
Quanto às cobranças a nível interno,
está previsto recorrer à Autoridade Tributária para executar as operações mais
avultadas, mas a solução ainda não está
a ser adoptada. Para Edgar Lopes, esta
situação devia ser clarificada: “Se esta-

mos a falar de dívida real, temos
de perceber como
é que vai ser cobrada. Se não é
dívida, temos de
perceber o que fazer porque estamos a falar de valores que, todos os
anos, se reflectem
nos orçamentos da
Ordem”.
O último tema da
sessão foi levantado por António Araújo e diz respeito à
mudança da Prova Nacional de Acesso
à especialidade, a acontecer em 2019. O
líder do CRNOM antecipou a possibilidade da prova ser concebida por uma
equipa da SRNOM e isso traduzir-se
num acréscimo de despesa no próximo
ano. O Orçamento para 2018 foi aprovado por unanimidade. n
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blica, foi resultado do seu percurso de
vida, fundamentalmente como reconhecimento do trabalho voluntário que
realiza, há mais de 35 anos, no Centro
Social Padre David de Oliveira Martins,
em Ruílhe (Braga). Além dessa instituição, “que acolhe crianças e jovens órfãos, carenciadas ou em risco social”,
o pediatra explicou que apoia “de igual
modo as crianças e jovens duma instituição famalicense – Mundos de Vida”
e que fundou a consulta de Pediatria
Social “há mais de 20 anos”, no hospital
onde é diretor pediátrico.
Quando questionado acerca da origem
deste seu empenho em causas solidárias, o médico relembrou que todo o seu
percurso resultou de uma “particular
sensibilidade para as questões de índole social, onde as crianças
e jovens ocupam um lugar de
sete individualidades
importância acrescida”. Tudo
do Norte receberam
começou na sua juventude,
as insígnias da
numa altura em que “as situCÂMARA MUNICIPAL DO
ações de pobreza eram choPORTO pelas mãos
cantes” e os chamados “funerais de anjinhos” aconteciam
do Presidente da
com uma regularidade quase
República
semanal. Segundo o pediatra, esses funerais “não eram
José Manuel Gonçalves de
mais do que de crianças ceiOliveira, diretor do serviço
fadas à vida por mortes por
de Pediatria do Centro
carências resultantes de miHospitalar do Médio Ave, foi
séria ou de doença”.
uma das sete personalidades
Com um currículo que conta
distinguidas pelo Presidente
com mais de mil consultas
da República, Marcelo Rebelo
gratuitas anuais a crianças
de Sousa, na tarde do dia 7
oriundas de famílias carende dezembro. A cerimónia de
ciadas, bem como mais de
condecoração decorreu na
35 anos dedicados a atender,
Câmara Municipal do Porto,
semanalmente, menores insnuma sessão reservada, e teve
titucionalizadas, o médico
como principal fundamento
pediatra reforça que o seu
os percursos virtuosos e as
trajeto tem sido “extremacarreiras de sucesso das sete
mente gratificante”, do ponto
figuras galardoadas, todas elas
de vista humano. Além disso,
do norte do país.
afirmou sentir-se “muito honrado e profundamente grato
ao Senhor Presidente da República” e
osé Manuel Gonçalves de Oliàs crianças e jovens que, ao longo destes
veira, médico pediatra e diretor
anos, teve a “ventura de servir”.
do serviço de Pediatria do Centro
Valente de Oliveira, Germano Silva,
Hospitalar do Médio Ave, tem 66 anos
Amândio Secca, João Francisco do Cae uma longa carreira no exercício da
sal, Avelino Gonçalves do Carmo, Edusua profissão. Numa entrevista à revista
ardo Raposo Rodrigues de Sousa foram
Nortemédico, José Manuel Gonçalves
as outras personalidades nortenhas
de Oliveira explicou que esta distinção,
condecoradas. n
concedida pelo Presidente da Repú-

José Manuel
Gonçalves de Oliveira

Comendador
da Ordem de
Mérito

J

Texto e Fotografia Medesign
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eleições
Colégios de
Especialidade,
Subespecialidades,
Competências e
Conselho Nacional
do Médico Interno

Ordem
estreia
voto
eletrónico

Decorreram no dia
16 de novembro,
na SRNOM, as
eleições para
os Colégios de
Especialidade,
Subespecialidades,
Competências e
Conselho Nacional
do Médico Interno,
naquele que foi
o primeiro ato
eleitoral com
recurso ao voto
eletrónico. Com
a intenção de
contribuir para
que os votantes
exerçam o seu
direito de sufrágio
de um modo
mais cómodo,
esta medida
pretende, também,
combater a taxa
de abstenção
e facilitar a
contagem dos
votos.

O

recurso ao
voto eletrónico, genericamente considerado, tem vindo
a ser, por todo o
mundo e nas suas
mais diversas vertentes (de forma
presencial ou não
presencial), objeto
de ensaios ou experiências piloto. Desta vez coube à
Ordem dos Médicos apostar neste procedimento, nas passadas eleições para
os Colégios de Especialidade, Subespecialidades, Competências e Conselho
Nacional do Médico Interno. O grande
objetivo é, sobretudo, permitir exercer o
direito de voto de forma mais cómoda,
através de um dispositivo móvel, e simplificar o apuramento dos resultados
eleitorais. Desta forma, melhora-se a
gestão do processo, garantindo ainda
condições de segurança e credibili-

dade. Segundo Frederico Carmo
Reis, vogal da SRNOM e um dos
responsáveis pela implementação deste tipo de procedimento, “o
voto eletrónico consiste no recurso
a uma plataforma online, na qual
o médico, se o desejar, faz uma seleção do candidato ou lista em que
pretende votar”. Para que isto seja
possível, “é fornecido aos votantes
um endereço eletrónico comum,
e estes apenas precisam de proceder à sua identificação, através do
número de Cédula Profissional – o
seu nome de utilizador –, após receberem uma mensagem, via telefone, com uma palavra passe”,
explicou.
As vantagens deste sistema passam por minimizar os “custos globais de votação, evitando o desperdício de milhares de impressos”,
assegurou Frederico Carmo Reis,
acrescentando que além de “existir
um apuramento mais célere dos resultados”, “aumenta a segurança do
procedimento, diminuindo o risco
de erro humano”. Este é também
mais um passo para a modernização nos procedimentos da Ordem e
facilita a proximidade com os médicos. A estreia deste sistema assegura ainda o anonimato do votante e
confidencialidade do voto.
Já o presidente do CRNOM, António
Araújo, recordou que estas eleições representaram “um marco na história da
Ordem dos Médicos, permitindo estreitar os laços de proximidade com os seus
associados”. António Araújo confidenciou à NorteMédico que votou eletronicamente e relembrou que “nas últimas
eleições na SRNOM foram gastas cerca
de 16 horas na contagem dos votos.
Através do recurso ao voto eletrónico,
os resultados são apurados passados alguns minutos, facilitando o escrutínio
eleitoral”.
Em jeito de balanço, os médicos que votaram aderiram massivamente ao novo
sistema de votação, concretamente 96%.
Apenas 4% mantiveram a tradicional
opção de exercer o seu direito de voto
através de um boletim impresso. Esta
consulta eleitoral registou ainda maior
adesão do que nas últimas eleições, realizadas em 2015. n
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D

tomada de posse
Colégios de
Especialidade,
Subespecialidades,
Competências e
Conselho Nacional do
Médico Interno

epois de, no passado dia 16 de
novembro, se terem realizado as
eleições para os Colégios de Especialidade, Subespecialidades, Competências e Conselho Nacional do Médico
Interno, naquele que foi o primeiro ato
eleitoral com recurso ao voto eletrónico,
era chegada a hora dos eleitos tomarem
posse. No total, foram designados os representantes para 44 Colégios de Especialidade, 9 Competências, 8 Subespecialidades e os 18 membros do Conselho
Nacional do Médico Interno, juntamente com mais 4 elementos suplentes.
No Salão Nobre da SRNOM, o Bastonário assegurou que pretende “solicitar
todas as direções” dos médicos eleitos
e garantiu que “a Direção Nacional da
Ordem dos Médicos estará sempre do
lado dos profissionais de saúde”. Miguel
Guimarães acrescentou, ainda,
que vivemos num país que tem
“os melhores” da área, porque
“um médico especializado em
Portugal está apto a exercer,
em pleno, a sua especialidade”,
facto que não se verifica noutros
países.
Os dirigentes da OM agradeceram aos colegas a disponibilidade para se candidatarem
a estes cargos diretivos, sublinhando o papel importante que
vão assumir enquanto porta-vozes e provedores de muitos
colegas nos locais de trabalho
e enquanto principais defensores da qualidade do exercício
clínico. O Bastonário assinalou
ainda que a discussão acerca
dos desafios que os cargos representam, bem como de todos os pormenores relativos à natureza de cada um
dos Colégios de Especialidade, Subespecialidades, Competências e Conselho
Nacional do Médico Interno, iria realizar-se junto dos novos dirigentes, após
o almoço. Nessa reunião, de cariz facultativo, foram sublinhados temas como
a Formação Médica Especializada, a
Formação Médica Pré-Graduada, a relação médico-doente, a intervenção dos
Colégios na parte disciplinar, a carreira
médica, as orientações clínicas, entre
outros assuntos da agenda da Ordem
dos Médicos. n

Eleitos e
unidos pela
medicina

Texto e Fotografia Medesign

A Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos acolheu, no
dia 13 de dezembro, a Cerimónia
da Tomada de Posse das direções
dos Colégios de Especialidade,
Subespecialidades, Competências
e Conselho Nacional do Médico
Interno para o triénio 2017/2019. A
sessão foi presidida pelo Bastonário
da Ordem dos Médicos, Miguel
Guimarães, e contou com a presença
do Presidente do Conselho Regional
do Norte da OM, António Araújo, e
do Presidente da Secção Regional do
Centro da OM, Carlos Cortes.

13/DEZ/2017 :: tomada de posse dAS DIREÇÕES Dos Colégios de Especialidade, Subespecialidades, Competências e Conselho Nacional do Médico Interno, eleitAs no dia 16 de Novembro
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n ANATOMIA PATOLÓGICA

n ANESTESIOLOGIA

n ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR

n CARDIOLOGIA

n CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

n CIRURGIA CARDIOTORÁCICA

n CIRURGIA GERAL

n CIRURGIA MAXILOFACIAL

n CIRURGIA PEDIÁTRICA

n CIR. PLÁSTICA, RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA

n DERMATOVENEREOLOGIA

n DOENÇAS INFECCIOSAS

n ENDOCRINOLOGIA/NUTRIÇÃO

n ESTOMATOLOGIA

n GASTRENTEROLOGIA

n GENÉTICA MÉDICA

n GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

n IMUNOALERGOLOGIA

n IMUNOHEMOTERAPIA

n MEDICINA DESPORTIVA

n MEDICINA DO TRABALHO

n MEDICINA GERAL E FAMILIAR

n MEDICINA INTENSIVA

n MEDICINA INTERNA

n MEDICINA LEGAL

n MEDICINA NUCLEAR

n NEFROLOGIA

n NEUROCIRURGIA

n NEUROLOGIA

n NEURORRADIOLOGIA

n OFTALMOLOGIA

n ONCOLOGIA MÉDICA

n ORTOPEDIA

n OTORRINOLARINGOLOGIA

n PATOLOGIA CLÍNICA

n PEDIATRIA

n PNEUMOLOGIA

n PSIQUIATRIA

n PSIQ. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

n RADIOLOGIA

n RADIONCOLOGIA

n REUMATOLOGIA

n SAÚDE PÚBLICA

n UROLOGIA

n AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL

n EMERGÊNCIA MÉDICA

n GERIATRIA

n GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

n MEDICINA AERONÁUTICA

n MEDICINA DA DOR

n MEDICINA HIPERBÁRICA E SUBAQUÁTICA

n PERITAGEM MÉDICA DA SEG. SOCIAL

n SEXOLOGIA CLÍNICA

n ELECTROFISIOLOGIA CARDÍACA

n GASTRENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

n GINECOLOGIA ONCOLÓGICA

n HEPATOLOGIA

n MEDICINA DA REPRODUÇÃO

n MEDICINA MATERNO FETAL

n NEONATOLOGIA

Colégios de Especialidade
Colégios de Competência
Secções de Subespecialidade
Conselho Nacional do Médico Interno

n NEUROPEDIATRIA

n CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

A lista nominal completa dos membros que compõem estes órgãos encontra-se disponível em www.ordemdosmedicos.pt
Nota: Nas fotos estão representados apenas os membros presentes na cerimónia da tomada de posse.
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Visita ao
Centro
Hospitalar
do Tâmega e
Sousa

No âmbito da ação de
proximidade com as
unidades de saúde
denominada “Ouvir os
Médicos”, dirigentes
do Conselho Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos visitaram,
no dia 9 de novembro,
o Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa
(CHTS), em Penafiel.
Nesta visita, o
presidente do CRNOM,
António Araújo, teve
oportunidade de
falar com os médicos
que trabalham
naquele Centro
Hospitalar e reuniu
com a administração,
liderada por Carlos
Alberto Couto da
Silva, com o intuito
de conhecer os
problemas mais
prementes que afetam
o exercício profissional
dos médicos.
Texto e Fotografia Medesign

C

Ordem
presente
para ‘Ouvir os
Médicos’

om o intuito de cumprir a promessa efetuada aquando da sua
candidatura à presidência do
CRNOM, António Araújo
deslocou-se ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
para “Ouvir os Médicos”, procurando conhecer melhor os
problemas que afetam as
suas condições de trabalho.
Na área de influência do CHTS constam as regiões do Vale do Sousa e Baixo
Tâmega, abrangendo os concelhos de
Penafiel, Paredes, Castelo de Paiva,
Lousada, Felgueiras, Paços de Ferreira,
Amarante, Baião, Marco de Canaveses,
Celorico de Basto, Cinfães e Resende.
No total destes 12 concelhos, o CHTS
presta assistência a um universo populacional superior a meio milhão de pes-
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soas. Foi para perceber
os constrangimentos que
existem em termos de
meios materiais e humanos, que António Araújo,
acompanhado pela secretária do CRNOM, Lurdes
Gandra, reuniu com o
Conselho de Administração do Centro Hospitalar,
presidido por Carlos Alberto Couto da Silva.
Durante o encontro, o presidente do
Conselho de Administração do CHTS
relembrou algumas das promessas que
fez, no contexto da comemoração do 16º
aniversário do Hospital Padre Américo,
realçando que a maior dificuldade que
a unidade de saúde enfrenta é a sobrelotação dos serviços e a degradação das
instalações. Para ultrapassar estas dificuldades, Carlos Alberto Couto da Silva

referiu que, no último ano,
se investiu “num reforço
de 120 profissionais”, com
a admissão de mais “20
médicos, 60 enfermeiros
e 40 assistentes operacionais”. Para o próximo ano,
o presidente do Conselho
de Administração anunciou que o Centro Hospitalar irá reforçar significativamente o número de
profissionais, nomeadamente nas áreas de prestação assistencial” e, até
2019, “pretendemos tornar-nos autossuficientes”.
Em termos gerais, Carlos
Alberto Couto da Silva faz
um balanço positivo do
seu mandato, mas admite
que ainda há um longo
caminho a percorrer. “Temos consciência que fizemos muitas coisas, mas
faltam ainda concretizar
alguns objetivos que nos
propusemos cumprir. Estamos num centro hospitalar com uma carga
assistencial bastante significativa, onde servimos
cerca de 520 mil utentes
provenientes de 12 concelhos de quatro distritos
diferentes. A comunidade que servimos
necessita de um olhar atento e de melhores condições materiais e humanas
para que possamos garantir uma melhor prestação de cuidados de saúde”,
advertiu. O investimento em novos equipamentos e em melhores condições administrativas e a diminuição da pressão
na Urgência são alguns dos próximos
passos a serem dados.
Depois da reunião com o Conselho de
Administração, António Araújo visitou
as instalações do CHTS, procurando
ouvir os profissionais de saúde e, assim,
perceber que estratégias poderão ser delineadas para melhorar o desempenho
da prática clínica na região Norte. n
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Especialistas em Medicina Física e de
Reabilitação reunidos na SRNOM

Fisiatras
contestam sistema
de classificação
de doentes
Em reunião realizada
na SRNOM, no dia 6 de
novembro, os especialistas
em Medicina Física e de
Reabilitação (MFR) voltaram
a questionar a aplicação do
Sistema de Classificação de
Doentes para as consultas
daquela especialidade.
Um ano depois da criação
de um grupo de trabalho
para discussão desta
matéria, Catarina Aguiar
Branco defende um papel
mais interventivo dos
especialistas de MFR.
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

O

Sistema de Classificação para Doentes em Medicina
Física e de Reabilitação em
Ambulatório (MFR-A) está
operacional desde meados
de 2016, mas nunca gerou
concordância em nenhum
dos intervenientes: o Colégio da Especialidade, a
Sociedade Portuguesa de
Medicina Física e de Reabilitação (SPMFR) e a
própria Associação Portuguesa de Medicina Geral
e Familiar (os médicos de
família são intervenientes
diretos neste sistema) todos
discordam do modelo instalado, por considerarem os
critérios de referenciação
insuficientes.
Este foi o ponto de partida
para a reunião que a presidente da SPMFR, Catarina Aguiar
Branco, promoveu no auditório da SRNOM e que juntou centenas de colegas
da especialidade. A responsável começou por recordar aos presentes que a
Sociedade e o Colégio da Especialidade
assumem uma posição de “inclusão” e
respeitam o carácter “multiprofissional” e “interdisciplinar” da reabilitação.
Nesse sentido, assinalou que a criação
– em novembro de 2016 – de um grupo
de trabalho para reflexão sobre os cuidados de MFR em Ambulatório visava
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uma maior “internalização” no serviço público, sendo então solicitado o contributo
técnico da Sociedade
para o efeito.
Segundo Catarina
Aguiar Branco, a
SPM FR defe ndeu
nesse grupo de trabalho que “os sistemas
deviam ter especificidades próprias para
os cuidados de saúde
primários e para os
cuidados hospitalares”, acrescentando a
necessidade de rever
o Sistema de Classificação de Doentes que
atualmente vigora
nesta especialidade.
Por outro lado, a dirigente recordou que a
Sociedade e o Colégio
mostraram concordância quanto a uma
maior ligação dos especialistas de Fisiatria aos cuidados primários: “Podiam ser
fisiatras ligados aos
hospitais ou serem
os próprios ACES a
contratarem diretamente fisiatras como
consultores”. “Essa é
a nossa posição desde
a primeira reunião”,
assumiu.
O problema com a
aplicação do Sistema
de Classificação para
Doentes em MFR-A é que este pode
comprometer o papel dos fisiatras, dispensando o seu contributo para a avaliação dos doentes. Recordando a existência de uma “resolução europeia para
a MFR”, Catarina Aguiar Branco considera que “em todas as equipas de reabilitação integradas, a responsabilidade
pelo diagnóstico e tratamento só pode
ser de um médico competente em reabilitação”. “Só ele pode ter a responsabilidade de modificar a prescrição, alterar a administração, tendo em conta

o conselho de outros membros”, acrescentou. Este reforço do médico fisiatra, na opinião da responsável, deve ser
acompanhado de uma nova atitude por
parte dos colegas: “Não podemos deixar
nunca transparecer a ideia de que não
sabemos os fundamentos da nossa especialidade. Se não tivermos essa especificidade – que é saber a medicina da
funcionalidade – outras profissões vão
fazer o que é da área da MFR”. Catarina
Aguiar Branco concluiu a sua intervenção recordando que existiram “muitos
tumultos” na história desta especialidade médica e que “no meio desta adversidade” pode estar a “janela de oportunidade para redefinirmos a nossa
actuação, nos revitalizarmos e irmos até
encontrar novas áreas técnicas”.

Futuro seguro na
especialidade
A turbulência em que tem vivido a Medicina Física e de Reabilitação lançou
um debate com a plateia que incidiu
nas questões da liderança das equipas
multidisciplinares e no próprio eventual desaparecimento da especialidade
num futuro mais ou menos próximo.
Esta última possibilidade foi categoricamente afastada pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães,
que também participou no encontro:
“O que vos quero transmitir é que não
devem temer o futuro, porque não está
em causa a manutenção da vossa especialidade. A MFR vai continuar a ser a
referência para os tratamentos de reabilitação”. Feita a clarificação, o dirigente
lamentou a linha de pensamento de
“gente ligada ao poder” que “considera
a hipótese de desvalorizar os médicos”,
afirmando que estes “têm um conhecimento, capacidade de decisão e responsabilidade que não tem nada que ver
com outra profissão da área da saúde”.
Conhecido fisiatra portuense, Pedro
Cantista também fez uma intervenção
concludente nesta reunião, assumindo
que medidas como o sistema de classificação de doentes de MFR-A não resultam de “opções científicas ou técnicas”,
antes de “opções políticas”. “Temos de
definir o que é que a Ordem dos Médicos
vai fazer aos colegas que vão subscrever
esta situação”, concluiu. n
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Texto Medesign › Fotografia Digireport

Eliminar a
hepatite C
em Portugal:
da visão
à ação
Escrito por um grupo
de investigadores
da Faculdade
de Economia da
Universidade Nova de
Lisboa, constituído por
João Marques Gomes,
Judite Gonçalves, Sara
Ribeirinho Machado
e Jeffrey Lazarus,
foi apresentado no
dia 29 de novembro,
na SRNOM, o livro
“Eliminar a hepatite
C em Portugal: da
visão à ação”. Tratase essencialmente de
um estudo realizado
com o intuito de
identificar um
conjunto de iniciativas
capazes de reduzir
substancialmente
a incidência e
prevalência do vírus,
em Portugal, até
2030, conforme o
objetivo definido pela
Organização Mundial
de Saúde (OMS).

A

s conclusões do estudo realizado pelo grupo de investigadores da Faculdade de Economia
da Universidade Nova de Lisboa (Nova
School of Business and Economics) – e
que pretende, em primeira instância,
contribuir para a implementação de um
plano estratégico nacional, composto
por iniciativas concretas para atingir o
objetivo da OMS de eliminar a hepatite
C até 2030 – foram compiladas no livro
“Eliminar a hepatite C em Portugal: da
visão à ação”, publicado pela Imprensa
Nacional Casa da Moeda.
“O livro, que conta com prefácios de
Jorge Sampaio e Nuno Morais Sarmento, foi apresentado na sede da
SRNOM, no passado dia 29 de novembro, por um dos seus autores, João Marques Gomes, numa sessão coordenada
por Isabel Cachapuz, moderada por
Guilherme Macedo e presidida por António Sarmento, em representação do
Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos.

uma questão de organização
“De acordo com as conclusões do estudo, a eliminação da hepatite C não é
uma questão de financiamento, é uma
questão de organização”, referiu João
Marques Gomes. Com o intuito de contribuir para alcançar a meta definida
pela OMS, que na sua estratégia global
para as hepatites virais estabeleceu o objetivo de, até 2030, reduzir a incidência
do vírus da hepatite C em 90% e a mortalidade associada a esse vírus em 65%,
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pessoas e esgrimimos argumentos”, esclareceu o coautor da obra.
Em primeiro lugar, os autores do livro identificaram as
principais lacunas e barreiras existentes no âmbito da
“awareness” e da prevenção,
rastreio e diagnóstico, ligação aos cuidados de saúde,
acesso aos cuidados de saúde
especializados, acesso ao tratamento e, finalmente, a nível
da avaliação e monitorização.
De uma forma geral, definiu
João Marques Gomes, a obra
é uma espécie de “livro de receitas” que se pensa poderem
viabilizar o compromisso de
eliminar a hepatite C como
problema de saúde pública,
garantindo o acesso universal ao tratamento.
Em segundo lugar, o estudo
concluiu que a grande maioria dos problemas resulta da
falta de coordenação entre
os vários intervenientes no
auxílio às pessoas infetadas
com o vírus, de que resulta
uma perda significativa de
informação e de doentes ao
longo do burocrático percurso de prestação de cuidados de saúde.

Proximidade,
simplificação e
integração

o grupo de investigadores, da área da
economia, debruçou-se sobre a análise
da organização do sistema de saúde português. Para o efeito, ouviram médicos,
organizações não-governamentais, a administração pública e mesmo instituições prisionais. “Falámos, construímos
um questionário, e depois juntámos as

Além de identificar os principais problemas na prestação de cuidados de saúde
aos portadores do vírus da
hepatite C em Portugal, o estudo apresenta também um
conjunto de recomendações.
Proximidade, simplificação
e integração são as palavras-chave, enquanto o rastreio
universal, os cuidados de saúde primários e a prestação de cuidados de saúde
na comunidade se constituem como a
base estrutural que permitirá eliminar
a hepatite C como problema de saúde
pública num futuro próximo. “Olhamos
para este problema do ponto de vista das
gestões. Desta maneira, traçamos o per-

curso dos doentes e percebemos onde
estão os estrangulamentos”, referiu o
investigador.
Segundo Guilherme Macedo, “este livro destina-se aos médicos, sendo uma
boa matriz que sublinha a racionalidade
dos tempos atuais”, acrescentando que
“a saúde está na sombra e no sol da gestão”. Uma vez que a hepatite C é uma
doença global, física e social, o papel
da comunidade passa por melhorar as
condições de vida das pessoas em situação de exclusão social. Se continuarmos a permitir que o vírus da hepatite
C se transmita e que o diagnóstico dos
doentes infetados se faça já em fases
avançadas da doença, os custos económicos e sociais continuarão a agravar-se, destacou-se, em jeito de conclusão
final, durante a apresentação do livro
“Eliminar a hepatite C em Portugal: da
visão à ação”. n

Eliminar a Hepatite C
em Portugal: da visão
à ação
Autores: João Marques
Gomes, Judite Gonçalves,
Sara Ribeirinho Machado
e Jeffrey Lazarus (Nova School of Business
and Economics - Faculdade de Economia da
Universidade Nova de Lisboa
Prefácio: Jorge Sampaio e Nuno Morais
Sarmento
Publicação: Imprensa Nacional Casa da Moeda
Apoio: Gilead Sciences
RESUMO: Traçado o objetivo, o presente livro
começa por expor uma análise da situação atual
em Portugal, nomeadamente no que respeita à
prevalência do VHC, bem como a sua prevista
evolução até 2030, face ao restante panorama
europeu.
Neste contexto, são apresentados, de seguida,
os principais problemas identificados no âmbito
dos parâmetros que, conjuntamente, constituem
a cascata de cuidados do VHC, sendo estes especificamente: a awareness e prevenção, o rastreio
e diagnóstico, a ligação aos cuidados de saúde, o
acesso aos cuidados de saúde especializados,
o acesso ao tratamento e, finalmente, a avaliação e monitorização. Neste seguimento, e como
termo de comparação, são subsequentemente
apresentados alguns exemplos das melhores
práticas internacionais, no que respeita a estes
mesmos critérios.
Por fim, tendo sido reconhecidos os principais
obstáculos à eliminação do VHC em Portugal, o
livro destaca, em termo de conclusão, um conjunto de recomendações-chave (gerais e específicas), fruto da análise efetuada, que visam o
solucionamento destes mesmos obstáculos e,
em última instância, ao cumprimento da meta
proposta pela OMS.
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Apresentação do
livro “O Setor da
Saúde – Organização,
Concorrência e
Regulação”

A relação do
Estado, o SNS
o setor privado
da saúde
A tarde do dia 30 de outubro ficou
marcada pela apresentação do livro
“O Setor da Saúde – Organização,
Concorrência e Regulação”, da
autoria de António Mendonça
Mendes e Francisco André. O Salão
Nobre da SRNOM foi o palco eleito
para apresentar uma publicação
que sistematiza a forma como, na
prática, se tem efetivado a relação
do Estado, o Serviço Nacional de
Saúde o setor privado da saúde,
no panorama nacional, ao longo
das últimas décadas. O coautor do
livro e partner da AM Sociedade
de Advogados, Francisco André, foi
o responsável pela apresentação
formal do livro que foi depois
comentado pelo médico Manuel
Pizarro. A sessão contou ainda com
a presença de João Almeida Lopes,
presidente do Conselho Estratégico
Nacional da Saúde da CIP, e do
Ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes.
Texto Medesign › Fotografia Digireport

A

obra “O Setor da Saúde – Organização, Concorrência e Regulação” é um projeto da Confederação Empresarial de Portugal (CIP),
através do seu Conselho Estratégico
Nacional da Saúde. Foi elaborado pela
André, Miranda e Associados – Sociedade de Advogados, sob coordenação de
António Mendonça Mendes e Francisco
André, e veio a público, editado pela Caleidoscópio, em setembro de 2017. No
dia 30 de outubro, a Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) acolheu uma sessão de apresentação desta obra que tem como objetivo
“abordar a forma como, na prática, tem
vindo a ser considerada e efetivada, ao
longo das últimas décadas, a relação entre o Estado, o SNS e o setor privado da
saúde”. Para o efeito, lê-se no introito da
obra, “parte-se de uma abordagem nas
perspetivas de organização, concorrência e regulação, feita a partir das características do nosso sistema de saúde,
bem como da abordagem de sistemas
de matriz Beveridgiana comparáveis
com o português” (no caso, os sistemas
inglês, dinamarquês e catalão). A obra
pretende constituir-se uma ferramenta
que “permita coadjuvar os diferentes

agentes, públicos e privados, no estudo
do setor da saúde em Portugal”.
Durante a apresentação do livro, feita
formalmente por um dos dois autores,
Francisco André, foi explicado o modelo
de William Beveridge, adotado em muitos países europeus, o qual, por oposição
ao modelo Bismarckiano, “atribui uma
responsabilidade nuclear ao Estado na
garantia constitucional do direito ao
acesso aos cuidados de saúde, assumido
como um direito humano e um princípio constitucional”.
Francisco André fez notar que este modelo de Beveridge tem sido objeto de
“adaptações organizativas que lhe dão
uma interpretação diferente em cada
País”, pelo que importa analisar essas
outras experiências e compará-las com
a situação portuguesa. No caso, o estudo
foca-se em concreto na análise dos sistemas de saúde do Reino Unido, Dinamarca e Região Autónoma da Catalunha, precisou Francisco André.
João Almeida Lopes, presidente do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da
CIP e uma das figuras que interveio na
apresentação do livro, defendeu que “o
SNS só será sustentável se existirem
relações de competitividade harmonio-
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sas”. O modelo de Beveridge atribui uma
responsabilidade nuclear ao Estado na
garantia constitucional do direito ao
acesso aos cuidados de saúde, mas, segundo João Almeida Lopes, para que
o SNS seja sustentável é fundamental
existir uma competitividade da oferta
entre os setores público e privado, sem
que seja perdida de vista a sensatez da
articulação dos serviços e dos cuidados que prestam, acrescentando que
“este livro é extremamente oportuno e
elucidativo”.
Coube ao médico Manuel Pizarro comentar mais detalhadamente a obra,
tendo começado a sua intervenção congratulando os promotores e autores pelo
estudo elaborado. “É um livro muito
útil, interessante e valioso”, afirmou,
explicando que a publicação “aborda temas centrais para o setor da saúde, que
não deixa de ser um mercado com uma
função social, com uma regulação espe-

cial”. Neste sentido, Manuel
Pizarro considerou que este
estudo “será muitas vezes
citado no futuro como fonte
de informação para muitos
trabalhos científicos”. Apesar de os sistemas de saúde
de matriz Beveridgiana assentarem no princípio de
que cabe ao Estado assegurar o acesso aos cuidados
de saúde, no que respeita
à prestação desses cuidados tal “não quer dizer que
seja apenas este o responsável, devendo coexistir
de forma equilibrada com
o setor privado”, afirmou
Manuel Pizarro, que destacou ainda uma das conclusões do trabalho, em que
se recomenda que “que as
mudanças que vão sendo
introduzidas no sistema de
saúde em consequência de
decisões políticas” não devem perturbar “a relativa
estabilidade do modelo organizativo, como condição
da sua sustentabilidade”,
enfatizando que espera que
“este livro ajude na regulamentação e, também, na
modificação do sistema”.
A apresentação terminou com o contributo do Ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes, que referiu que o
estudo publicado é “um excelente contributo para a reflexão”. Numa breve
contextualização, Adalberto Campos
Fernandes referiu que o governo tem a
responsabilidade de exercer a regulação do setor da Saúde, através da regulamentação, orientação, planeamento,
avaliação e inspeção de todos os envolvidos, tanto profissionais e entidades privadas, como o SNS. Contudo, destacou
o Ministro da Saúde, “nem sempre é fácil o apreender e integrar da legislação”
por todos os players do sistema, explicando que “Portugal tem um problema
de excesso de regulação num setor tão
sensível”. Em jeito de conclusão final, o
governante declarou que o grande objetivo do Estado deve passar por “baixar
os níveis de pobreza para assim melhorar o acesso à saúde”. n
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Conferência APEGSaúde

‘Livre Escolha
na Saúde: E agora?’

A livre escolha, ou melhor, o
livre acesso e circulação de
utentes no Serviço Nacional
de Saúde (SNS), bem como
o impacto que isso teve na
qualidade dos serviços e na
otimização dos recursos foram
os principais assuntos debatidos
na conferência “Livre Escolha
na Saúde: E agora?”, realizada
no dia 28 de novembro, na
SRNOM. A medida, uma das
mais emblemáticas mudanças
das atuais políticas de saúde,
foi debatida pelos principais
dirigentes dos hospitais do
norte, tendo como moderador
Carlos Tomás, presidente da
APEGSaúde, num debate que
contou com a presença de
Manuel Delgado, Secretário de
Estado da Saúde.
Texto e Fotografia Medesign

LIvre escolha foi
exercida sobretudo
por motivos de
proximidade
geográfica

P

assaram cerca de dois anos desde
a implementação das novas políticas que visavam a livre escolha
ou “livre acesso e circulação” (LAC) de
utentes no Serviço Nacional de Saúde.
A melhoria no acesso, através da otimização dos recursos instalados, motivando o doente a optar por hospitais
com menores tempos de espera era o
grande objetivo das novas medidas. Os
resultados alcançados foram discutidos
e analisados no debate “Livre Escolha
na Saúde: E agora?”. Na sessão, promovida pela APEGSaúde (Associação
Portuguesa de Engenharia e Gestão da
Saúde) estiveram presentes os principais dirigentes dos centros hospitalares

da região Norte, o Secretário de Estado
da Saúde, Manuel Delgado, e o Presidente do CRNOM, António Araújo.
Este encontro de gestores, onde foram
analisados os impactos do livre acesso
e circulação, foi moderado pelo Presidente da APEGSáude, Carlos Tomás.
No debate marcaram presença os presidentes do conselho de administração
dos vários centros hospitalares do Norte
e ainda a presidente da Associação
Nacional de Estudantes de Medicina
(ANEM), Ana Rita Ramalho, que aproveitou a oportunidade para abordar a
situação dos recursos humanos e as distorções nas especialidades.

Resultados inconclusivos
Os efeitos das novas medidas, ao fim de
dois anos, ainda suscitam algumas dúvidas e sentimentos contraditórios. Ainda
assim, Manuel Delgado realçou que este
assunto continua na ordem do dia. “Incentivar a competitividade interna no
SNS, melhorar o tempo de espera do
utente e melhorar as condições dos ser-
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“Incentivar a
competitividade
interna no
SNS, melhorar
o tempo de
espera do utente
e melhorar
as condições
dos serviços
e recursos da
saúde são
algumas razões
que justificaram
o processo do
livre acesso”

viços e os recursos da saúde são algumas razões que justificaram o processo
do livre acesso”, esclareceu o Secretário
de Estado da Saúde. Com o intuito de fazer um balanço dos resultados, Manuel
Delgado referiu que a livre circulação
de utentes no SNS verificou-se mais por
motivos de “proximidade geográfica” do
que pelos tempos de espera, sendo que
“as regiões que mais se evidenciam são
Lisboa e Vale do Tejo e, depois, a região
Norte. Esse facto alerta para uma outra
questão: o desajuste das divisões administrativas face à evolução dos núcleos
populacionais e ao desenvolvimento das
vias de comunicação.

tempos de espera
São muitas as razões que levam os utentes a escolherem outro hospital, mas o
motivo principal era suposto estar relacionado com os tempos de espera. Na
ótica de Manuel Delgado, os tempos de
espera são “um indicador importante do
que se faz ou não se faz”. “Obviamente
que, em certos serviços, as listas de es-

pera resultam de um
excesso de procura ou
de um défice de profissionais de saúde, e
é preciso ter a mente
aberta para perceber essas situações”.
O número de utentes
que aderiu a este fenómeno de transferência, que visa promover
um melhor equilíbrio
entre a oferta e a procura, foi mais visível
nas áreas da Dermatologia, Oftalmologia,
Ortopedia e Otorrinolaringologia. “Todas estas áreas têm um traço comum:
os elevados tempos de espera. São especialidades em que, habitualmente, os
tempos de espera são muito grandes”,
referiu Manuel Delgado.
O Secretário de Estado da Saúde enumerou depois alguns dos impactos sentidos nos hospitais. “De 2010 a 2014, as
consultas internas nos centros de saúde

baixaram, mas nos centros hospitalares evoluíram” afirmou,
acrescentando que “a lógica
está errada”. Para combater
este desequilíbrio e, assim, melhorar as condições de acesso
aos Cuidados de Saúde Primários, é necessário, na perspetiva
de Manuel Delgado, “aumentar
as consultas de Medicina Geral e Familiar para que, depois,
numa segunda fase, seja possível referenciar os doentes para
os hospitais, direcionando-os
para os Cuidados de Saúde Especializados”. Questões como o
sistema de vales de cirurgia ou
a resposta dos cuidados primários em termos de primeiras e
segundas consultas foram outras das matérias abordadas,
notando-se que não têm existido resultados significativos
que contribuam para a diminuição da constante pressão sobre
as urgências hospitalares.
Para 2018 esperam-se medidas
que fomentem o aumento do
uso do sistema CTH (Consulta
a Tempo e Horas), um sistema
eletrónico de referenciação dos
pedidos de primeira consulta
de especialidade hospitalar,
ampliar a atividade dos hospitais em consultas externas,
para reduzir em 15% a lista de
espera, e aumentar a atividade
cirúrgica hospitalar, reduzindo
o tempo de espera em 10%. Manuel Delgado referiu ainda que
é necessário continuar a dotar o
Serviço Nacional de Saúde de
maior capacidade, estimulando
uma segunda fase de investimento e organização. Quanto ao
investimento, este deverá passar por novas infraestruturas
e equipamento. Já no que diz respeito
à organização, este estímulo deverá
passar pela melhoria dos serviços, mudando o eixo do sistema ao apostar na
domiciliação dos cuidados médicos. n
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Conferência “O
Direito na Saúde
ou uma Saúde sem
Direitos?”

Texto e Fotografia Medesign

O Direito na
Saúde como
prioridade
na formação

Responsabilidade foi
uma das palavras de
ordem que marcou a
conferência “O Direito
na Saúde ou uma
Saúde sem Direitos?”.
O evento, realizado
no CHPVVC, reuniu
vários palestrantes
que discutiram o
estado atual da
atividade médica e
algumas questões de
natureza legal a ela
associadas. António
Araújo, Presidente
do CRNOM, encerrou
a iniciativa, tendo
realçado a crescente
importância do tema
para os profissionais
de saúde.

N

o passado
dia 15 de
dezembro,
o Centro Hospitalar
da Póvoa de Varzim e Vila do Conde
(CHPVVC) recebeu
uma conferência
dedicada ao tema
“O Direito na Saúde
ou uma Saúde sem
Direitos?”. A sessão
de abertura esteve
a cargo de José Manuel Cardoso, Presidente do Conselho
de Administração
daquele centro hospitalar, o qual começou por agradecer a
presença de todos os
palestrantes, numa
iniciativa que classificou de extrema
importância para
o setor da saúde. A
“Responsabilidade
Médica nos Tribunais Portugueses e
Estrangeiros” foi o
primeiro tema e foi
abordado pela advogada Filomena Girão. Licenciada em
Direito pela Universidade de Coimbra,
frequentou o Mestrado em Gestão e
Direito na Universidade Católica Portuguesa e cursos de
pós-graduação do
Centro de Direito
Biomédico (Faculdade de Direito da
Un ive r sid ade de
Coimbra), nas áreas
de “Processo Clínico e Segredo”,
“Responsabilidade
Médica” e “Consentimento Informado”, entre outras.
A palestrante é ainda sócia gerente da
Ferreira Ramos, Filomena Girão e Associados (FAF Advogados), com uma experiência de mais de 20 anos na área da

saúde, sendo responsável pela área de
Direito da Saúde.
Seguiu-se um tema mais “sensível”, relacionado com o “Auxílio ao Suicídio e a
Eutanásia”. O assunto foi abordado por
Inês Godinho, doutorada em Ciências
Jurídico-Criminais e investigadora em
diversos centros de investigação. António Araújo, Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
aproveitou a ocasião para recordar que
a eutanásia “é um tema extremamente
atual, muito difundido pelos meios de
comunicação social e que gera debate
e profunda divisão na opinião pública”,
no nosso país. “Gestão do Risco na Atividade Médica” foi o tema trazido depois
por Manuel Antunes, Diretor do Serviço
de Cirurgia Cardiotorácica do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra.
André Dias Pereira, do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra abordou o
tema do “Consentimento Informado e
a Autonomia do Doente”. Uma questão
classificada por António Araújo, no final da sessão, como “algo que parece ser
de menor importância mas que no dia-a-dia assume um papel fundamental na
salvaguarda dos profissionais de saúde”.
diversas como a “Responsabilidade por
Atos Médicos” e o “Dano e Indemnização” foram outros temas analisados –
por Durval Ferreira, um dos advogados
mais experientes e prestigiados nesta
área, com 50 anos de experiência, e Belén Trigo Garcia, doutorada em Direito
Civil pela Universidade de Santiago de
Compostela e professora da disciplina
na mesma instituição, respetivamente.
O Presidente do CRNOM procedeu ao
encerramento do evento, tendo agradecido e congratulado o seu impulsionador, o Dr. José Manuel Cardoso.
António Araújo salientou que fez questão de estar presente na iniciativa “por a
considerar fulcral, ao envolver questões
de responsabilidade do profissional de
saúde, bem como os riscos que o ato médico comporta”. Até porque, sublinhou,
“uma das prioridades deve ser exatamente a formação em Direito na Saúde,
cada vez mais importante para todos os
profissionais, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos de diagnóstico”, concluiu. n
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14as Jornadas de
Urologia do Norte
em Medicina
Familiar
As 14.as Jornadas de
Urologia do Norte
em Medicina Familiar
decorreram nos dias 10 e
11 de novembro, no Hotel
Ipanema Porto, presididas
pelo Prof. Doutor Mário
Reis e pelo Prof. Doutor
Paulo Santos. O evento,
organizado pelo Serviço
de Urologia do Hospital
da Ordem da Lapa, contou
com debates sobre temas
como Cancro da Próstata,
Cancro da Bexiga e
Disfunção Sexual. Na
sessão de abertura esteve
presente a presidente do
Conselho Sub-Regional
do Porto da OM, Luciana
Couto, que realçou a
importância deste tipo de
sessões para a formação
médica contínua.
Texto e Fotografia Medesign

A

s Jornadas de
Urologia do
Norte em Medicina Familiar acontecem há 14 edições e
visam promover o diálogo e a colaboração entre Urologistas e especialistas de Medicina
Geral e Familiar e uma maior articulação entre o ambiente ambulatório e hospitalar e entre os cuidados primários
e os cuidados continuados e especializados de Urologia. À semelhança das
anteriores edições, o programa das 14.as
Jornadas voltou a apostar na dinamização do relacionamento entre a Urologia
e a Medicina Familiar, tendo tido como
temas de debate, entre outros, o Cancro da Próstata, o Cancro da Bexiga, a
Incontinência Urinária e a Disfunção
Sexual.

Para receber os participantes estiveram presentes, na sessão de abertura do
evento, Pedro Moura Reis, Mário Reis
e Paulo Santos, respetivamente secretário-geral, presidente e coordenador das
Jornadas de Urologia do Norte em Medicina Geral e Familiar. “14 edições é
um número muito interessante, porque
marca a continuidade da manutenção
deste tipo de eventos e simboliza também o seu sucesso, avaliado pela afluência que temos
tido todos os anos”, salientou
Paulo Santos.
Com o intuito de demonstrar
que a Ordem dos Médicos continua a apoiar e a valorizar este
tipo de eventos, a presidente
do Conselho Sub-Regional do
Porto, Luciana Couto, esteve
presente na sessão de abertura,
tendo advertido para a importância deste intercâmbio científico entre a Urologia e a Medicina Geral e Familiar. “Esta
articulação de cuidados é absolutamente fundamental e estas
Jornadas podem ser consideradas uma atividade que aposta
na formação médica contínua.
Estas sessões ajudam a evidenciar e a promover a qualidade
dos cuidados médicos prestados
em Portugal, declarou Luciana
Couto, realçando que quando os
médicos, através da partilha de
conhecimentos, estreitam laços, tornam o SNS mais forte.
David Martins, especialista
de Medicina Geral e Familiar
no Hospital da Lapa, também
presente na mesa da sessão de
abertura das 14.as Jornadas, destacou igualmente a relevância
deste tipo de eventos “enquanto
promotores de aprendizagem e
transferência de conhecimento entre os
profissionais das duas especialidades”,
acrescentando que “estas jornadas ajudam a traçar uma definição lúcida de
objetivos, estratégias e ensinamentos”.
A terminar a sessão, Mário Reis relembrou um dos principais motivos que
o levam a investir neste tipo de conferências científicas. “Continuo até hoje
a desejar que a especialidade de Urologia seja debatida e partilhada, para que
possa continuar a evoluir ao longo do
tempo”, rematou. n
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Serviço de
Cirurgia Geral
CHVNG/E

XXIX
Encontro
Internacional
de Cirurgia
“Promover
a profissão”
Durante os dias 13 e 14
de novembro decorreu no
Hotel Crowne Plaza, no
Porto, o XXIX Encontro
Internacional de Cirurgia.
O evento, organizado por
médicos do Serviço de
Cirurgia Geral do Centro
Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho (CHVNG/E),
continua a apostar em temas
com particular relevância
para a atividade cirúrgica,
promovendo a troca de
conhecimentos técnicocientíficos entre profissionais.
Ao longo de dois dias,
especialistas nacionais e
estrangeiros debateram
temas relacionados com o
esófago, estômago, cólon,
fígado e pâncreas.
Texto e Fotografia Medesign

O

lema que motiva a realização do
Encontro Internacional de Cirurgia há já 29 edições continua
a ser o mesmo: “Fomentar o conhecimento técnico-científico, com o intuito
de melhorar o exercício da cirurgia, respeitando os seus domínios éticos e deontológicos”, relembrou Jorge Maciel,
diretor do Serviço de Cirurgia Geral
do CHVNG/E. Foi durante a sessão de
abertura do congresso, realizada no dia
13 de novembro e presidida por Jorge
Maciel, que este explicou os principais
motivos para a realização deste evento:
“promover a profissão” e “melhorar a capacidade de desempenho profissional”
através do intercâmbio científico.
Na sessão de abertura estiveram presentes o bastonário da Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães, a secretária do Conselho Regional do Norte da OM, Lurdes

Gandra, o representante da ARS
Norte, Rui Ribeiro, e os representantes do Conselho de Administração do CHVNG/E, António
Dias Alves e José Pedro Moreira
da Silva.
O XXIX Encontro Internacional
de Cirurgia foi dedicado à memória de Dina Almeida, antiga
secretária da direção do Serviço
de Cirurgia Geral do CHVNG/E
e “personalidade charneira na
concretização destes eventos”,
referiu Jorge Maciel. “Apesar das
fases duras que teve que enfrentar, manteve-se forte até ao fim,
na liderança desta organização”,
explicou o presidente do evento.
Além dos oradores estrangeiros, oriundos de Espanha e de
França, participaram no XXIX
Encontro Internacional de Cirurgia cerca de oito dezenas de
profissionais portugueses, de diversas unidades hospitalares do
país, para abordar temas relacionados com o esófago, estômago,
cólon, reto, fígado, vias biliares e
pâncreas.
De acordo com Jorge Maciel, o
programa da reunião “incluiu
temas comuns, mas com uma relevante importância para a vida
cirúrgica, e que permitirão a evolução de conceitos e áreas de especialização profissional”, acrescentando que “não basta saber toda a
teoria, é preciso saber também adaptá-la a cada doente”.
Este ano, a organização do encontro
criou espaços de convívio que permitiram o estreitamento de laços entre os
participantes, fomentando a apresentação de trabalhos resultantes da experiência que foram acumulando ao longo
dos anos de carreira. Além de um fórum que aborda a ciência e que escrutina as suas ramificações, este encontro,
segundo Jorge Maciel, continua a pretender impulsionar discussões abertas
sobre todo o tipo de problemas e procedimentos clínico-cirúrgicos com que
lidam diariamente os profissionais da
cirurgia. n
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Associação dos
Médicos Católicos
Portugueses

Texto Medesign Fotografia Digireport

Espiritualidade
versus Saúde
Mental

No dia sete de
novembro, a SRNOM
acolheu a conferência
subordinada ao tema
“Espiritualidade
e Saúde Mental”,
promovida pela
Associação dos
Médicos Católicos
Portugueses. Com
o intuito de abordar
a relação entre
os dois assuntos,
estiverem presentes a
psiquiatra Isabel Brandão, o
professor e psiquiatra Carlos
Mota Cardoso e o padre Vasco
Magalhães. A cultura, a religião
e a saúde mental foram alguns
dos aspetos discutidos, numa
tentativa de explicar a (inter)
ligação entre os mesmos.

“Como é que a
espiritualidade
pode potenciar
a saúde
mental?”

E

sta foi a primeira quest ão que a
palestrante Isabel
Brandão lançou durante a conferência
“Espiritualidade e
Saúde Mental”, promovida pela Associação dos Médicos
Católicos Portugueses. Em jeito de reflexão, a convidada
explicou que apenas
se detivermos uma
“certa maturidade
mental é que podemos esperar uma
adequada vivência
da espiritualidade”.
G u i a ndo - s e p el a
sua experiência enquanto psiquiatra,
Isabel Brandão explicou que a cultura tem um grande
impacto nos indivíduos, tendo também uma grande
influência na saúde
mental. “O conceito
lançado pela Organização Mundial
de Saúde, em 1988,
relativamente à palavra saúde inclui a
dimensão da espiritualidade, referindo
que esta é, ainda,
um conjunto de todas as emoções e
sentimentos de natureza não-material”.
Segundo a interpretação que a convidada fez sobre o conceito de “mente”,
que significa “pensar, compreender e interpretar”, este é, também, influenciado
pela interpretação da realidade através
das emoções e das ilusões. Já a espiritualidade “é a vivência do que é espírito, que
pode ser sinónimo de “expressão, senti-

mento e emoção”. Deste modo, aquilo
que transcende o indivíduo (o que não
é palpável ou explicável) ajuda a construir o seu “eu”, levando-o a formar a sua
identidade. Para Isabel Brandão, a saúde
multidimensional do sujeito é alimentada por matérias desprovidas de corpo,
às quais este atribui significado, consoante a cultura em que está inserido.
Sendo assim, o tratamento mental do
doente também necessita de atuar nestas “construções internas”, ajudando-o a
encontrar um equilíbrio mental.
Na ótica do segundo palestrante, padre
Vasco Magalhães, a “espiritualidade
pode ser considerada terapêutica para a
saúde mental, capaz de fazer com que o
indivíduo recupere a segurança, os sentidos e o lugar”. O licenciado em teologia explicou que “a espiritualidade pode
ser o caminho para enfrentar a vida de
forma positiva”, referindo que nenhum
“problema físico pode ser resolvido sem
envolver a dimensão transcendente ao
indivíduo: a espiritual”. Depois de algumas notas sobre este conceito tão abrangente, Vasco Magalhães declarou que
“todos os indivíduos são processo em
crescimento” e que a cura, para muitas
das doenças psíquicas, passa por “viver
com sentido”, sem perder o rumo. Deste
modo, a espiritualidade pode tornar-se
na bússola mental do indivíduo.
Coube a Carlos Mota Cardoso explicar
que o vocábulo “médico advém” do latim
“medicus”, que significa “encontrar o caminho”, através da “medici” (medicina),
ao “colocar o nosso eu ao serviço do outro”. Desta forma, a própria medicina, ciência apelidada de exata, encontra muitas respostas na abordagem da questão
da espiritualidade, já que o ato de cuidar transcende muitos domínios. Numa
breve intervenção, o psiquiatra explicou
que “o ser humano tenta encontrar o
sentido da vida” e, enquanto parte nessa
procura incessante pelo descobrimento,
tenta fugir das “questões angustiantes”
através da resolução de projetos de vida.
Segundo o psiquiatra, a espiritualidade
pode ser encarada como um percurso
que o ser humano segue e alimenta para
“prolongar a sua saúde mental”.
A sessão terminou com um debate
aberto ao público em que a relação entre cultura, religião e saúde mental continuou em discussão. n
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50º aniversário
do filme “Doença
Hemolítica”
Colégios das Especialidades de
Imunohemoterapia e Patologia
Clínica recordaram O
Filme Pioneiro de 1967

Estávamos em 1967 quando
mais um passo foi dado para a
prevenção da doença hemolítica
do recém-nascido. Francisco
Pacheco e Eugénio Corte Real
depararam-se com alguns
casos de incompatibilidades
materno-fetais e decidiram
retratar a patologia num filme
pioneiro. Denominado “Doença
Hemolítica”, o vídeo voltou a ser
apresentado, desta vez no Salão
Nobre do Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM, no dia 21
de dezembro, por iniciativa dos
Colégios das Especialidades de
Imunohemoterapia e Patologia
Clínica.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O

ano de 2017 não poderia terminar sem se assinalar um marco
na história da medicina portuguesa. Uma opinião partilhada por Augusto Machado e Helena Alves, presidentes dos Colégios das Especialidades
de Patologia Clínica e Imunohemoterapia, respetivamente. “Conheço a Dra.
Helena Alves há muitos anos, foi minha
colega de curso. Voltámos ao contacto
quando participámos numa delegação
fora do país. Conversámos acerca destas
coisas, falei-lhe deste filme, que conhecia há 24 anos. A data redonda dos 50
anos fez-me perceber que não podíamos
deixar passar o momento”, contou o especialista em Patologia Clínica. Surgiu
assim a ideia de assinalar o 50º aniversário do filme “Doença Hemolítica”, realizado por Francisco Pacheco.
A iniciativa teve lugar no Salão Nobre
do Centro de Cultura e Congressos da

SRNOM, no dia 21 de dezembro, onde
foi recordada esta evolução da medicina.
Helena Alves aproveitou para agradecer
o trabalho e contributo do realizador, no
que diz respeito à educação para a saúde
e divulgação junto das escolas e da população em geral, recordando que os 50
anos do filme são sinónimo de “visão
e pioneirismo” da parte de Francisco
Pacheco.
O Laboratório Médico de Análises Clínicas fundado pelo Prof. Alberto de
Aguiar em 1897 juntou os dois especialistas e realizadores do filme. Eugénio
Corte Real e Francisco Pacheco trabalhavam juntos há 50 anos e sempre partilharam experiências e saberes. Em
mais uma troca de conhecimentos, surgiu um novo tema: a doença hemolítica
do recém-nascido. “O doutor Corte Real
era dotado de uma inteligência superior
e uma natureza humana considerável.
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Parecia que trabalhávamos num laboratório de carmelitas, dado o rigoroso
silêncio. No final da jornada, conversávamos sobre vários temas e tinha acontecido recentemente a morte de duas
crianças vítimas desta doença. Chegaram ao Hospital de Santo António num
estado miserável, numa situação de anemia grave, com insuficiência cardíaca e
edema. Isso impressionou tanto o meu
colega que num final de dia desafiou-me a fazer um filme sobre a doença”,
recorda o especialista em Imunohemoterapia e Hematologia Clínica.
Apaixonado por cinema e crítico regular em algumas publicações, Francisco
Pacheco aceitou o repto do colega mas
cedo enfrentaram “um dos males portugueses que advém da época dos Descobrimentos”: a falta de financiamento
para a realização do filme. Assim, surgiu a ideia de recorrer à Fundação Calouste Gulbenkian, “a instituição de
que todos os médicos do século XX se
lembram pelo seu
contributo para os
avanços na medicina portuguesa.
Sem ela teríamos
grandes atrasos”,
acrescenta.
O filme de divulgação elaborado
pelo Serviço de
Sangue do Hospital de Santo António, no Porto,
contou com a participação de médicos, farmacêuticos, enfermeiros
e pessoal auxiliar,
num trabalho volu nt á r io subsi diado pela Gulbenkian com “47
contos”. “A filmagem em película
era muito meticulosa em termos de
iluminação. Tínhamos de fazer as filmagens com células fotoelétricas na mão,
algo muito trabalhoso e improvisado,
nomeadamente as duas sequências de
animação que fizemos e que fazem parte
do filme”, conta o ex-diretor do Serviço
de Imunohemoterapia do IPO Porto.

A doença hemolítica do recém-nascido,
ou eritroblastose fetal, como é também
designada, acontece quando os eritrócitos do sangue de um feto sofrem hemólise ao serem aglutinados por anticorpos
do sangue da mãe. O objetivo da película
de Francisco Pacheco era explicar a situação e transmitir uma mensagem de
prevenção da patologia. Curiosamente,
um mês antes da apresentação, que decorreu no Salão Nobre do Hospital de
Santo António, foi lançada a imunoglobulina anti-D para a imunização feto-materna. Com esta inovação, a ideia
de lançar o filme poderia ter caído por
terra, no entanto a importância da mensagem prevaleceu: “As mulheres que são
Rh negativo e que têm um filho de um
progenitor Rh positivo têm que tomar
determinadas precauções. A verdade é
que com filme ou sem ele, o número de
pessoas com esta doença diminuiu drasticamente”, recorda Francisco Pacheco.
Co-autor da obra “Fundamentos de
Imunologia” e docente universitário na
CESPU e na Faculdade de Medicina
do Porto, Francisco Pacheco recordou
ainda Karl Landsteiner, Wiener, Levine e outros investigadores cujos trabalhos tornaram possível o diagnóstico
e tratamento das incompatibilidades
materno-fetais. O também realizador e
argumentista do filme, Eugénio Corte
Real, escreveu ainda um livro sobre a
patologia, com uma “correção exemplar”, salienta Francisco Pacheco, refletindo a experiência real da temática
na altura. “Doença Hemolítica” foi um
projeto apreciado pelo conteúdo e pela
forma e recebeu até elogios do cineasta
português Manoel de Oliveira. Contudo,
Francisco Pacheco reconhece a evolução dos tempos e da medicina e adianta
que atualmente teria produzido o filme
de forma diferente. “Invoco com saudade toda a gente que participou neste
filme, mas queria alertar para o facto de
ser um filme com 50 anos, datado, portanto”, conclui. n
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24 OUTUbro
Dia Mundial de
Combate à Poliomielite

Poliomielite

Texto Medesign › Fotografia Digireport

Antigas Conquistas
versus Novas Ameaças
Com a intenção de
assinalar o Dia Mundial de
Combate à Poliomielite,
a SRNOM acolheu uma
palestra subordinada ao
tema “Antigas Conquistas
e Novas Ameaças”. Apesar
de a doença ter sido
eliminada em Portugal,
devido ao sucesso do
Programa Nacional de
Vacinação (PNV), ainda
não foi completamente
erradicada a nível mundial.
Deste modo, durante
a sessão discutiu-se a
magnitude do problema da
poliomielite a nível global
e foram apresentadas
algumas medidas para
continuar a combatê-la
eficazmente, até à sua
total erradicação.

C

orria o ano de 1965
quando o PNV foi
criado, introduzindo
uma campanha que visava
erradicar a poliomielite do
território nacional. “Com a
introdução da vacina, os casos passaram de imediato
por uma diminuição drástica”, referiu Assunção Frutuoso, a responsável pelo
Programa de Vacinação Nacional na região Norte. Em
1986 registou-se o último
caso de poliomielite em Portugal, tornando possível o
reconhecimento certificado
da eliminação da doença,
em 2002, pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
A doença infecto-contagiosa
aguda, que atinge maioritariamente crianças com menos de quatro anos de idade,
apesar de ter sido eliminada
do território português, “não foi erradicada” a nível mundial, relembrou Helena Alves. A poliomielite transmite-se
de pessoa para pessoa e é mais frequente
em locais com condições de saneamento
precárias. “Não há conhecimento que
resista a uma má organização da rede
de esgotos”, afirmou a palestrante. Com
o intuito de esclarecer os sintomas da
doença e a forma como esta se propaga,
a médica, que se interessa particularmente por questões de Saúde Pública,
explicou que a poliomielite se transmite
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fast facts
No momento atual,
devido aos fluxos
migratórios crescentes,
o risco de propagação da
poliomielite tornou-se
mais elevado
essencialmente via fecal-oral.
“Com ou sem sintomas, o indivíduo infetado elimina o
vírus nas fezes, que pode ser
adquirido por outras pessoas,
por via oral”, contextualizou.
Quando o vírus atinge o organismo humano, começa a circular na corrente sanguínea
e pode chegar até ao Sistema
Nervoso, provocando a “paralisia dos membros inferiores”,
acrescentou Helena Alves.
“Não há nenhum tratamento
específico”, lembrou a palestrante, referindo que a arma
a ser usada “é a prevenção
através da vacinação”. Para
evitar a poliomielite é necessário apostar nas condições
habitacionais, que promovam
a higiene pessoal, e no saneamento básico. “Enquanto
existir uma criança infetada
no mundo, existe um risco
de proliferação e transmissão
do vírus para outras crianças,
tornando possível o retorno
da poliomielite”, enfatizou.
No momento atual, devido
aos fluxos migratórios crescentes, o risco de propagação da poliomielite tornou-se
mais elevado. Desta forma, é
fundamental “proteger individualmente os viajantes internacionais para que se possa
diminuir o risco de infeção
pelo vírus”, afirmou Gabriela
Saldanha, médica de Saúde
Pública. Desde 2015 que Portugal acolhe refugiados da
Síria e do Afeganistão, onde
a doença circula. “Todos os concelhos
da Região Norte receberam refugiados
e fomos alertados para vacinar estas
pessoas, que não tinham os cuidados de
saúde devidos”, explicou. Uma vez que
a poliomielite não respeita fronteiras,
é fundamental “continuar a apostar na

vacinação”, relembrou
Gabriela Saldanha.
Desde a década de 60
que a vacina usada em
Portugal era administrada por via oral. No
entanto, a partir 2006,
tem-se apostado na
vacina injetável inativada, devido a apresentar menor risco.
Apesar de em 2002 a
Europa ter sido declarada pela OMS como
um continente livre
de poliomielite, “o vírus não está erradicado, sendo necessário
continuar a insistir na
vacinação, vigilância e
contenção laboratorial
para conseguirmos
dar resposta à eventual importação do vírus”, explicou Isabel
Andrade, especialista
em Saúde Pública.
“Reafirmar o papel
dos profissionais de
saúde na prestação de
cuidados à população
pediátrica” continua a
ser uma das medidas
de combate, concluiu.
A sessão terminou
com a contribuição de
António Vaz, Past Governador do Distrito
1970 do Rotary Portugal, que referiu que
o dia 24 de outubro
“ainda não é um dia
festivo, mas de reflexão”. A luta contra a
poliomielite permitiu
que o “número de casos tenha descido mais
de 99%”, no entanto a
doença ainda se manifesta em países como o
“Paquistão, Afeganistão e Nigéria”, afirmou. Para erradicar a “doença mais temida do século XX” é necessário continuar a investir na prevenção, reafirmou
António Vaz, enfatizando que “a vigilância não pode ser descurada”. n

1. A poliomielite atinge sobretudo crianças
com menos de 5 anos de idade. Embora
apenas 0,5% das infeções resulte em parálise
irreversível, estima-se que 5% a 10% dos casos
de parálise sejam fatais.
2. Apesar de incurável, sendo uma doença
exclusiva do ser humano e, por isso, incapaz
de sobreviver por longos períodos de tempo
fora deste, a poliomielite é passível de ser
erradicada permanentemente, por meio da
vacinação global.
3. Atualmente, apenas um dos três tipos de
poliovírus selvagens (WPVs) permanece ativo –
o WPV tipo 1 – tendo o tipo 2 sido oficialmente
erradicado em Setembro de 2015 e o tipo 3
permanecido indetetável desde novembro de
2012.
4. Em 2016 foram reportados globalmente
37 novos casos de poliomielite, o que constitui
uma redução de 99.9%, comparativamente
ao ano de 1988, data em que foi fundada a
Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite
(GPEI).
5. A poliomielite permanece, todavia,
endémica em três países – Afeganistão,
Nigéria e Paquistão – algo que constitui uma
ameaça contínua a todos os restantes países,
especialmente os mais desfavorecidos.
6. O último caso de poliomielite registado
em Portugal remonta a 1986, estando a doença
oficialmente erradicada desde 2002, por
Certificação Europeia.
7. O sucesso da erradicação em Portugal
deveu-se, sobretudo, a uma campanha
maciça de vacinação contra a poliomielite
implementada em 1965/66, da qual resultou
a criação do Programa Nacional de Vacinação
(PNV).
8. Estima-se que mais de 16 milhões de
casos de parálise tenham sido prevenidos no
âmbito desta iniciativa, graças aos esforços
globais de vacinação.

p&r
O que é afinal este dia? Como nasceu?
“Assinala-se hoje, dia 24 de outubro, o
Dia Mundial da Poliomielite. Este dia foi
estabelecido pelo Rotary International, há mais
de uma década, para comemorar o nascimento
de Jonas Salk, que liderou a primeira equipa
no desenvolvimento de uma vacina contra a
poliomielite.”
Qual o papel do Rotary International nisto?
“A Iniciativa Global de Erradicação da Pólio é
liderada por governos nacionais com cinco
parceiros - OMS, Rotary International, os
Centros para o Controle e Prevenção de
Doenças dos Estados Unidos (CDC), a UNICEF e
a Fundação Bill & Melinda Gates.”
“O Rotary contribuiu com 1,7 mil milhões
de dólares e inúmeras horas de trabalho
voluntário para a imunização de mais de 2,5
mil milhões de crianças em 122 países. Além
disso, a organização desempenha um papel
significativo ao influenciar governos doadores
a contribuírem com mais de 7,2 mil milhões de
dólares para a iniciativa.”
https://www.endpolio.org/pt

Como já dita
a tradição,
o CRNOM
comemorou a
época natalícia
junto dos
médicos e das
suas famílias

Texto Medesign › Fotografia Digireport

Natal na Ordem
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O mês de dezembro
não poderia passar
sem a tradicional
Festa de Natal da
SRNOM. Carregada
de surpresas,
música e animação,
esta iniciativa faz
as delícias dos mais
pequenos e das
suas famílias. Este
ano, pela primeira
vez, o Conselho
Regional do Norte
da Ordem dos
Médicos decidiu
levar a magia do
Natal mais longe e
estender a Festa,
para além do
Porto e Viana do
Castelo, também às
sub-regiões de Vila
Real e Braga.
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Porto [16 de dezembro]

F

oi no dia 16 de dezembro que
o Natal chegou à SRNOM em
forma de festa e os médicos inscritos na secção, juntamente com os
seus filhos e netos, desfrutaram da celebração. À entrada do Salão Nobre da
Casa do Médico, onde decorreram as
principais atrações do evento, os mais
pequenos foram recebidos por algumas
das suas figuras animadas favoritas: co-

wboys, princesas e, até,
super-heróis. Dentro do
salão, o que se podia observar era um clima de
“alegria, entre amigos e
familiares”, como prometia o convite de inscrição
no evento, assinado pelo
Presidente do CRNOM,
António Araújo.
Além de muita música,
ofertas didáticas e o indispensável lanche, as
comemorações natalícias na Ordem dos Médicos contaram com muito
humor na peça de teatro
levada a palco para dinamizar o dia. A história encenada centrava-se nas peripécias de
João, um rapaz preguiçoso que, tendo já idade
suficiente para ir trabalhar, continuava a viver
em casa dos seus pais.
A mãe de João, por sua
vez, sendo uma senhora
trabalhadora, queria ajudar o filho a encontrar
um emprego, para que
este pudesse sair de casa
e ser independente. Perante uma plateia atenta
de crianças, as personagens encheram a sala de
gargalhadas através das
aventuras e desventuras
da personagem principal
que, mesmo querendo
obedecer ao desejo da sua
mãe, preferia evitar o trabalho e continuar a fazer
asneiras.
Em conversa com as famílias que aderiram à
festa, as opiniões recolhidas foram unânimes: vale sempre a
pena vir a este tipo de eventos, principalmente para proporcionar um dia diferente às crianças e tentar passar-lhes,
ainda mais, a magia desta época tão especial do ano. Ao todo, mais de mil e
trezentas crianças, com idades até aos
12 anos, acorreram à festa, que foi dividida em três sessões, repartidas ao longo
do dia.

António Araújo, Presidente do CRNOM, fez questão de salientar que iniciativas desta natureza também fazem
parte do papel do Conselho. “A Ordem
dos Médicos é uma associação que trata
não apenas das questões políticas que
afetam o médico – como a questão da
formação e da qualidade dos atos médicos –, ou da sua formação contínua,
através da promoção de eventos científicos, mas também de outros aspectos de
natureza mais cultural, onde se incluem
os ciclos de cinema, os ciclos de jazz e
esta Festa de Natal anual que é já uma
tradição”, explicou.
Segundo o Presidente do CRNOM, duas
das grandes vantagens deste encontro
são os “laços de amizade” que se formam
entre as crianças, que “acabam por perdurar ao longo da vida”, e a rara oportunidade de rever colegas “que na maior
parte do ano não se encontram, porque
trabalham em sítios diferentes”, assinalou. Acima de tudo, António Araújo
considera esta Festa de Natal “um momento de aproximação da Ordem aos
seus associados”, num convívio que
acontece “dentro da casa de todos nós, a
Casa do Médico”.
Em relação aos detalhes do evento, a
organização esclareceu que estas festas
são planeadas “com bastante antecedência e ponderação, uma vez que estamos a lidar com um público especial, as
crianças, e porque o número de inscrições na festa é muito elevado”. Para que
tudo corresponda às necessidades e expetativas dos médicos e das suas crianças, os números têm de ser devidamente
analisados de maneira a antecipar problemas ou imprevistos. No Porto, a afluência nos últimos anos tem sido muito
grande, de modo que “normalmente
terão de existir no mínimo três sessões
para que haja condições de segurança”.
Quanto às atividades que preencheram
a celebração natalícia dos filhos e netos
dos médicos, terminada a parte do teatro, foi aberto um espaço onde as crianças puderam ter um momento de dança
e houve também animadores que fizeram pinturas faciais. De seguida, chegou a hora do lanche e dos presentes,
escolhidos de acordo com a faixa etária,
seguindo a regra de “entreter e divertir
através de algo didático”, esclareceu a
organização do evento.
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As subregiões de
Vila Real,
Viana do
Castelo
e Braga
também
realizaram a
sua Festa de
Natal

Vila Real [01 de
dezembro]
No dia 1 de dezembro,
a sede de Vila Real da
Ordem dos Médicos foi
palco da Festa de Natal
que, pela primeira vez,
se realizou para os filhos e netos dos médicos inscritos nesta sub-região. As actividades
destinadas ao público
infantil tiveram início
às 15:00 horas e duraram cerca de duas horas e meia.
O convite prometia
“um momento mágico
para todos”. E de facto,
a tarde foi ocupada
com cânticos divertidos, histórias de encantar, decorações natalícias, conversas
com o Pai Natal, muita música e pinturas faciais que fizeram as delícias dos
mais pequenos.
As crianças tiveram depois ainda direito a um presente didático e um lanche. Margarida Faria, Presidente do
Conselho Sub-Regional de Vila Real da
Ordem dos Médicos, falou com a Nortemédico e demonstrou o seu imenso contentamento por ver a sede distrital tão
dinamizada e a envolver-se com aqueles
a quem ela se destina: os médicos e as
suas famílias. Segundo Margarida Faria, esta “foi uma festa muito animada”
e através da qual “tivemos tanto a oportunidade de reencontrar colegas que se

reformaram há vários anos e que vieram com os netos”, como “outros colegas
mais jovens que não encontro no dia-a-dia”, afirmou.
Em relação às atividades, Margarida
Faria garantiu que foram “um verdadeiro sucesso”. “As crianças estão muito
divertidas, temos um palhaço muito
engraçado e uma animadora que tem
contado histórias para grandes e pequenos”, assegurou a Presidente do Conselho Sub-Regional de Vila Real. Quanto
ao futuro, e tendo em conta que esta foi
a primeira vez que a Festa de Natal da
Ordem dos Médicos chegou a Vila Real,
Margarida Faria garante apenas que espera poder “repeti-la todos os anos”.

Viana do Castelo
[02 de dezembro]
A sede de Viana do Castelo da Ordem
dos Médicos acolheu a Festa de Natal no
dia 2 de dezembro. As doçarias e músicas alusivas à época e o anfitrião de barbas brancas encantaram as cerca de 90
crianças que acorreram à festa.
“Cuida dos teus adultos” foi o aviso que
o palhaço Tó deixou ao público mais
novo que ia entrando na sede de Viana
do Castelo da Ordem dos Médicos. A
Festa de Natal foi pensada para os mais
pequenos e, por conseguinte, o mundo
da fantasia invadiu o local, satisfazendo
o público-alvo, de palmo e meio.
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Braga [08 de dezembro]

“O Conselho
Regional
do Norte da
Ordem dos
Médicos
descentralizou
as Festas de
Natal”
“Tivemos uma
adesão muito
grande em
todas elas”
António Araújo

Segundo o Presidente do Conselho Sub-Regional de Viana
do Castelo, Nelson Rodrigues, este tipo de iniciativas
contribuem para a união no
contexto familiar e para o estreitamento de laços entre todos. “No fundo, este é o nosso
contributo para melhorar o Natal dos
profissionais de saúde da sub-região e
das suas famílias. O contexto familiar é
muito importante e, às vezes, este pode
sair prejudicado devido à intensa atividade profissional dos médicos, que lhes
rouba muito tempo. Esta festa possibilita um descontraído convívio entre todos”, acrescentou.

Relativamente às
atividades, a organização do evento
realçou que todos
os anos têm tentado mudar um
pouco o contexto
da festa. “Este ano
apostamos na mudança da decoração,
ouvindo algumas sugestões das crianças, e criamos um espaço para os mais
crescidos, com matraquilhos e bola de
futebol. Sentimos que o feedback das
crianças e dos seus familiares é muito
positivo e é isso que nos ajuda a crescer e
nos dá alento para fazer mais e melhor”,
salientou.

Também Braga realizou pela primeira vez a Festa de Natal para
filhos e netos dos médicos inscritos naquela sub-região. O evento
teve lugar no Auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a
partir das 15:00 horas do dia 8 de
dezembro.
À semelhança do que aconteceu
no Porto e nas outras sub-regiões,
o evento contou com músicas alusivas à quadra, muitas palhaçadas,
pinturas faciais e histórias de arrebatar. Além disso, como dita a tradição, a presença do Pai Natal veio
trazer mais magia a uma festa repleta de espetáculos de animação e
presentes. Os miúdos encantaram-se com a possibilidade de tirar
uma fotografia com o célebre velhinho de barriga proeminente, com o
seu saco cheio de sonhos para distribuir, e que prometeu voltar no
próximo ano.
António Araújo, Presidente do
CRNOM, esteve presente, tendo
realçado a importância da realização destas festas nas sub-regiões
do Norte da OM. “Estamos a tentar cumprir aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral.
Pretendemos descentralizar a Ordem dos Médicos, trazendo às sub-regiões as atividades principais
da nossa agenda”, afirmou. E neste
caso em particular, “queremos que
esta festa seja uma atividade familiar e que todos sintam que estão
em casa”, acrescentou.
Segundo Pratas Balhau, Presidente do
Conselho Sub-Regional de Braga da Ordem dos Médicos, a adesão a este evento
foi uma surpresa. “Tivemos 140 crianças inscritas. Para o ano, se este número crescer, temos de reajustar a organização da festa”, referiu, acrescentando
que “este evento chama a atenção para
a descentralização da OM, permitindo
a divulgação de outros eventos”. Além
disso, reforçou Pratas Balhau, a realização da Festa de Natal aqui em Braga
ajuda a promover a própria sub-região.
“Precisamos de ir ao encontro dos médicos, para permitir a viabilização da
comunicação entre todos”, salientou. n
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:: 65º Convívio Científico

“Ama os teus
ossos”

Texto Maedesign / Inês Duro › Fotografia Digireport

Alejandro
Santos / José
Soares

Convívios
Científicos da
CMEP

No dia 13 de outubro,
Jaime Milheiro voltou a
desempenhar o papel de
moderador dos convívios
científicos realizados na
SRNOM. Promovido pela
Clínica Médica do Exercício
do Porto (CMEP) e pela
Associação Portuguesa
de Osteoporose (APO), o
65º Convívio Científico foi
subordinado ao tema “Ama
os teus ossos”. A sessão
contou com a participação
do Prof. Dr. Alejandro
Santos, que desenvolveu a
temática da “Alimentação
na prevenção da
Osteoporose”, e do Prof.
Dr. José Soares, que se
debruçou sobre o assunto
“Carga – a dose faz o
veneno”.

C

omo já vem sendo
habitual, Jaime
Milheiro, diretor
da CMEP, voltou a ser o
principal anfitrião, desta
vez com a colaboração
da APO, que associou o
seu 4.º Encontro Médico
ao 65º Convívio Científico, que teve como lema
“Ama os teus ossos”. Foi
para debater a Osteoporose, definida pelo médico como uma “epidemia silenciosa”, que o
debate contou com as
participações de Alejandro Santos, Professor da
Faculdade de Ciências da
Nutrição e Alimentação
da Universidade do Porto,
e de José Soares, Professor da Faculdade de Desporto da Universidade
do Porto. “É uma doença
absolutamente atual, que
resulta de uma carência
hormonal”, contextualizou Jaime Milheiro,
acrescentando que dois
dos aspetos que mais influenciam o aparecimento da Osteoporose são a alimentação desequilibrada e
o excesso de carga e stresse que se deposita, diariamente, sobre os ossos.
A discussão da relação da nutrição com
a saúde do tecido ósseo foi levada a cabo
pelo primeiro palestrante da sessão, o
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Prof. Alejandro Santos, que referiu que
a Osteoporose “não é um problema de
saúde novo” e que continua a ter “uma
prevalência acentuada no sexo feminino”. Deste modo, para contrariar o
desgaste dos ossos é “fundamental optar por uma dieta saudável”, afirmou o
Nutricionista. Com o intuito de desmistificar as opções alimentares que a maioria da população portuguesa faz, Alejandro Santos guiou-se pela Roda dos
Alimentos Mediterrânica. “Em média,
ninguém ingere as doses recomendadas
de Vitamina D”, afirmou, acrescentando
que “mais de metade da população nacional não cumpre as advertências da
Organização Mundial de Saúde sobre
o consumo de mais de 400 gramas de
fruta e de produtos hortícolas, por dia”.
Para concluir a sua participação, o docente da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade
do Porto realçou que o “padrão alimentar pode contribuir para a Osteoporose,
advertindo que é necessário evitar, essencialmente, “alimentos com excesso
de sal e bebidas gaseificadas”.
O contributo do Prof. José Soares passou
pela abordagem de uma das questões
que mais assola a sociedade contemporânea: o desgaste físico e emocional.
Hoje em dia, o ser humano “normaliza
o excesso de trabalho e a carga que deposita sobre o cérebro e o corpo”, ficando
à mercê de uma “elevada pressão que
conduz o indivíduo ao limite”, referiu. O
facto da sociedade se alicerçar num ambiente de trabalho corporativo “never
offline” propicia a que o cérebro entre
“em processo de loading”, contextualizou José Soares. Deste modo, o “corpo
tenta compensar o stresse através da
produção de dopaminas”, conduzindo o
indivíduo a “uma sensação de bem-estar” aquando da ingestão de alimentos
de risco ou de álcool, adiantou. Uma vez
que a carga à qual a população se sujeita
diariamente é intensa, o corpo “não consegue recuperar devidamente”, fomentando a criação de um ambiente que se
rege pelo lema “quanto pior, melhor”,
afirmou o especialista em ciências do
desporto. Para contornar as más escolhas diárias, a sociedade tenta investir no desporto, apostando, frequentemente, num treino desportivo excessivo.
É graças a este “overtraining” que o des-

gaste dos ossos se acentua, potenciando
uma certa carência hormonal, acrescentou José Soares. A Osteoporose pode ser
evitada se a sociedade voltar aos básicos,
deixando-se de se “equiparar a atletas de
alta competição”, concluiu.
O 65º Convívio Científico terminou com
a ilação de que é necessário uma preocupação com a saúde global do indivíduo,
que se paute pelas boas escolhas alimentares e pela manutenção personalizada e equilibrada do corpo.

:: 66º Convívio Científico

Qual a causa da
epidemia alérgica?
André Moreira
No dia 10 de novembro,
o 66.º Convívio Científico
promovido pela Clínica
Medica de Exercício do
Porto (CMEP) em parceria
com a Secção Regional
do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) incidiu
sobre o tema “Qual a causa
da epidemia alérgica?”.
Foi uma segunda
participação do Professor
Doutor André Moreira,
“uma referência na
Imunoalergologia”, como
destacou o Dr. Jaime
Milheiro, promotor do
evento.
Licenciado e doutorado em
Medicina pela Faculdade de
Medicina da Universidade
do Porto, onde é atualmente
Professor Convidado, André
Moreira é especializado nas
áreas de alergia, asma, obesidade e medicina desportiva,
integrando a equipa médica
da CMEP e do Instituto CUF
do Porto.
André Moreira deu início
à sua palestra revisitando a
«Hipótese da Higiene», hipótese essa que atribui o incremento de incidência e
prevalência de doenças auto-inflamatórias, designadamente a “esclerose múltipla,
doença de Crohn, diabetes
tipo I, artrite reumatóide e
asma”, à concomitante diminuição de incidência e prevalência de um conjunto de
doenças infecciosas. Deste modo, a
“disfunção do sistema imune”, que está
na base da doença alérgica, teria como
causa a “ausência de contacto com agentes infecciosos” e, por conseguinte, uma
“falha de educação” no sentido da tolerância, como referido pelo palestrante.
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A falta de
contacto com os
microrganismos
que
acompanharam
a nossa evolução
de há milhões
de anos atrás
até agora é uma
hipótese para
justificar a falha
de adaptação do
nosso sistema
imune.
Contudo, e como também
adiantou, a «Hipótese da
Higiene» falha em dois
aspectos, basta olhar para
o exemplo da doença da
asma, onde as infeções
respiratórias “são claramente prejudiciais” e condicionam fenótipos como
o “sibilante por infeção ou
sibilante recorrente” e pelo
próprio facto de as formas
mais graves da referida doença se manifestarem em
ambientes socioeconómicos mais desfavorecidos,
onde a exposição a estes
agentes é superior, concluiu o especialista.
Outra hipótese destacada
por André Moreira remonta à própria “origem
do Homem”, “na África
Oriental”, onde o ser humano sobrevivia à base de
“saprófitas do solo, raízes
congeladas, folhas” e era
colonizado por vários microrganismos, tais como
as bactérias Salmonella
e Helicobacter pylori, os
protozoários Giardia, Entamoeba e Toxoplasma e o
vírus da hepatite A. Ora “a falha de contacto com estes microrganismos” que
“acompanharam a nossa evolução como
espécie, de há milhões de anos atrás até
agora” “é uma hipótese para justificar
a falha de adaptação do nosso sistema
imune” propôs o especialista.

“Outro aspecto importante é vermos isto
num contexto não apenas geográfico,
mas de tempo”, acrescentou ainda. A
este propósito, note-se que Portugal permanece “em fase ascendente”, “mimetizando mais ou menos o que se passou
no Reino Unido há quinze, vinte anos
atrás”, enquanto, por exemplo, o Norte
da Europa já terá atingido um plateau.

Hiporreatividade na alergia
Seguidamente, numa nota mais desafiante, André Moreira convidou a
plateia a reconsiderar um dos fundamentos-chave da alergologia: o de que
a alergia é uma forma de hipersensibilidade. “Nós fomos, na formação, quase
que formatados de que o ser alérgico era
um estado de hiperreatividade”, mas a
investigação atual parece sugerir precisamente o contrário, “os indivíduos
saudáveis, quando chega o período da
primavera, têm um epitélio nasal que
se transforma” passando a expressar
um conjunto de genes que o indivíduo
alérgico não expressa. Nessa medida, “a
alergia não parece ser a tal hiperreatividade, mas pelo contrário”, “o indivíduo
alérgico é provavelmente hiporreativo e
ter saúde é um estado de atividade”.

somos também o lugar onde
vivemos
Mais, acresce, ainda, que “o ambiente
em redor da casa influencia a composição da microbiota da pele”, pelo que, na
prática, e como o próprio salientou, “nós
somos também o lugar onde vivemos”.
A terminar a sua apresentação, o especialista destacou, no âmbito da prevenção primária, a importância acrescida
do contacto com o solo, da atividade física e do respeito por uma dieta alimentar saudável e sem restrições desnecessárias, promovendo-se, assim, uma
“educação no sentido da tolerância”, em
detrimento da evicção. Quanto à eficácia dos probióticos, esta fica, no entanto,
“aquém das expectativas”, rematou André Moreira. n
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Ciclo de Ténis 2017

‘Corrida
dos Campeões’

Texto Nelson Soares › Fotografia A. Lumini

Pelo quarto ano
consecutivo, os
médicos “mestres”
da raquete reuniramse para o encontro
que conclui a época
de Ténis da Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
(SRNOM).
Na prova realizada
entre os dias 14 e 21
de outubro, Rui Coelho
levou a melhor sobre os
colegas.

R

ui Coelho foi o grande vencedor
da última competição de ténis
em 2017. O jovem médico venceu
os três encontros que disputou na “Corrida dos Campeões – Masters SRNOM”,
deixando, no segundo lugar, José Gil
Rodrigues, vencedor de dois encontros.
O terceiro e quarto lugar foram ocupados por Edgar Moniz e Francisco Fernandes, respetivamente.
Mais importante do que a competição,
foi, uma vez mais, o salutar convívio
que o evento proporcionou entre todos
os participantes, bem como o desportivismo que caracteriza esta modalidade.
O ténis estará de volta à SRNOM em
2018, nos moldes habituais. Em maio –
ainda sem datas fechadas – terá lugar
a Taça da Ordem ao longo de dois fins-de-semana consecutivos. Segue-se a
Corrida dos Campeões, prova de regularidade, em que os médicos se podem desafiar entre si e, mediante os resultados
obtidos, posicionar-se num ranking de
acesso ao Masters, a competição final,
que terá lugar em outubro.
André Lumini Morais, treinador de Ténis na SRNOM, faz um balanço positivo
destas iniciativas, assumindo que a adesão da comunidade médica à modalidade “tem sido crescente”. “Verifica-se
mais ao nível dos treinos e dos aluguéis
dos courts”, constata, não deixando de
sublinhar a dificuldade que existe em
combinar horários quando o assunto é
competição. Para este ano, o responsável antecipa duas novidades: primeiro,
a possibilidade de haver competição de
pares; e a segunda, a disputa de encontros a três sets na última prova do ano – o
Masters. n
Classificação
1.º Rui Coelho
2.º José Gil Rodrigues
3.º Edgar Moniz
4.º Francisco Fernandes

Os finalistas Rui Coelho (esq) e José Gil Rodrigues (dir)
com o juiz-árbitro, André Lumini.

1.ª Jornada [14 Out 2017]
Rui Coelho (6-2) (6-1) Francisco Fernandes

1.ª Jornada [15 Out 2017]
José Gil Rodrigues (6-4) (6-2) Edgar Moniz

2.ª Jornada [21 Out 2017]
Francisco Fernandes (2-6) (1-6) Edgar Moniz

2.ª Jornada [21 Out 2017]
Rui Coelho (6-2) (6-1) José Gil Rodrigues

3.ª Jornada [21 Out 2017]
José Gil Rodrigues (6-4) (6-3) Francisco Fernandes

JG/JP
Diferencial

29+
2+
(-8)
(-23)

Todos os jogos disputados à melhor de 3 partidas alternativas
(3º set em super tie-break)
Critério de desempate: número de vitórias, confronto direto e diferencial de
jogos (para 3 atletas com igual número de vitórias).

3.ª Jornada [21 Out 2017]
Edgar Moniz (0-6) (1-6) Rui Coelho
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“A Tirania
da Erótica”
de João Trambelo,
pseudónimo de carlos
mota cardoso
No passado dia 13 de
novembro, o Centro de
Cultura e Congressos
da SRNOM acolheu a
cerimónia de lançamento
do livro “A Tirania da
Erótica”, da autoria
de João Trambelo,
pseudónimo literário
do médico psiquiatra
Carlos Mota Cardoso.
Esta sua mais recente
obra, que aborda o
tema do erotismo, da
sexualidade e do amor,
foi apresentada pelo
Prof. Manuel Sobrinho
Simões que garantiu que
“é notável o que se pode
aprender com um livro
deste género”.
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O

vogal do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos e
membro da Comissão Regional
Consultiva de Atividades Culturais e de
Lazer da SRNOM, Prof. Carlos Mota
Cardoso, voltou às lides literárias com a
sua mais recente obra, um texto romanesco e ensaístico intitulado “A Tirania
da Erótica”, editado com a chancela da
Labirinto de Letras. Coube a Manuel
Sobrinho Simões, amigo de longa data,
a apresentação do livro, assinado por
João Trambelo, pseudónimo usado pelo
conhecido médico psiquiatra no universo da literatura. “Acho imensa graça
ao que se pode aprender com um psiquiatra inteligente, referiu o convidado,
explicando que o livro “é muito cântico
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O contexto narrativo
do livro “A Tirania da
Erótica” é construído
na zona da Beira-Alta,
local de onde o autor
é originário. “É uma
obra que tem uma função didática e que me
fez aprender muito.
Aconselho-vos a lê-lo”,
concluiu Manuel Sobrinho Simões.
Antes de Mota Cardoso tomar a palavra,
a apresentação foi enriquecida com a participação do Coro da
SRNOM, que apresentou dois números
musicais: um dueto
lírico e uma interpretação de dois tangos,
protagonizada pela
“Naquela noite
maestrina Luísa Vide outubro a
larinho, com o intuito
lua abraçou
de abordar o tema do
cúmplice a fonte
desejo e do erotismo.
de São Miguel.
Depois disso, o autor
Primeiro sorriu
explicou a origem do
de júbilo ao
seu pseudónimo, João
contemplar a
Trambelo, uma homenagem ao seu pai, que
beleza ardente
se chamava João, a que
do amor. Depois
juntou o nome de uma
chorou de dor
peça usada na sua
ao perceber
terra natal para moer
a fragilidade
alimentos, conhecida
candente da
por “trambelo”. O livro
paixão humana”
agora dado à estampa
In “A Tirania da Erótica”,
e oscila entre uma linguaretrata o erotismo
excerto do Cap.VII
gem culta e uma linguaem diversos campos,
gem coloquial”.
através de alguns enO escritor, que já coleciona
saios. “A erótica é um
títulos como “Os Caminhos
campo aberto e a sada Esquizofrenia” e “Rui Rio – Raízes de
tisfação nunca é plena”, afirmou Mota
Aço”, voltou a enveredar pelos trilhos da
Cardoso, explicando que para se conprosa, nesta sua mais recente obra, deseguir atingir a plenitude é necessário
finindo-a como um caso híbrido, onde o
ser-se livre, só assim se pode alcançar a
romance e a novela se encontram. Matranscendência.
nuel Sobrinho Simões comparou o reA sessão ficou marcada, ainda, pela ingisto textual de João Trambelo com o
tervenção do Bastonário da Ordem dos
timbre camiliano e queirosiano. “Ele
Médicos, Miguel Guimarães, que, numa
consegue manter um registo de realibreve nota, classificou Mota Cardoso
dade, já que todas as personagens do licomo “um produtor de cultura” e convro existem e existiram e são retratadas
gratulou-o pela sua escrita “cativante e
através de uma escrita muito natural”,
motivadora”. n
esclareceu o convidado.

A Tirania da
Erótica é já obra
de referência. O
seu autor, que é
médico psiquiatra,
na senda da pós-modernidade
constrói um texto romanesco que é,
concomitantemente, ensaístico.
Há pois o apelo a vários níveis de
leitura captáveis por diferentes
públicos. Acresce a isto o facto de
usar de uma escrita clássica, de sabor
camiliano, adaptando a selecção
lexical ao cariz das personagens,
sua marca distintiva, já observável
noutras publicações.
Poucos escritores têm, em Portugal,
como Carlos Mota Cardoso (aqui
escondido sob o pseudonímico João
Trambelo), o domínio purista da
língua portuguesa, que vai da mais
elegante erudição ao oportuno
brejeirismo popular sem ser
popularucho.
Ao longo da obra temos a sensação
que o autor tenta o distanciamento
da medicina para optar pela profissão
de escritor. Apoiá-lo-ei, meu amigo,
sabendo que as letras, em tempos
em que best seller é sinónimo de
mediocridade, só têm a ganhar,
ganhando-o.
O respeito que o seu nome inspira é já
prova contundente.
Isabel Ponce de Leão
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Homenagear o multifacetado
poeta, ensaísta, argumentista e
jornalista Fernando Sylvan foi o
que o médico Ortopedista José
Bárbara Branco se predispôs a
fazer no livro “Fernando Sylvan:
Uma Biografia”, apresentado
no dia 24 de novembro, na
SRNOM. A exposição da obra
ficou a cargo de D. Carlos
Ximenes Belo, ex-bispo de Dili
e galardoado com o Prémio
Nobel da Paz em 1996. A
exaltação de alguns dados
biográficos do homenageado,
marcou a sessão e serviu para
celebrar o centenário do seu
nascimento.

‘Fernando Sylvan: A
Uma biografia’
“UM glorioso trabalho biográfico”,
de José Bárbara Branco

abertura da sessão de apresentação do livro “Fernando Sylvan: Uma Biografia” foi feita
pelo editor da obra, Rui Fonseca, que a
definiu como um “glorioso trabalho biográfico”, protagonizado pelo médico Ortopedista José Bárbara Branco. Coube
ao ex-bispo de Dili e detentor do Prémio
Nobel da Paz, atribuído em 1996, D. Carlos Ximenes Belo a tarefa de a sintetizar.
O livro composto por 15 capítulos predispõe-se a revelar, de forma detalhada, dados biográficos sobre o poeta, ensaísta,
argumentista e jornalista Fernando Sylvan, que glorificava duas pátrias: Timor-Leste e Portugal. ”Fernando Sylvan foi
um dos grandes escritores timorenses
(e portugueses) e, para minha desilusão,
continua a ser um desconhecido no seu
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país natal”, declarou o palestrante convidado. A tarefa de
reunir dados biográficos suficientes que pudessem dar a
conhecer esta personalidade
do mundo literário só poderia ter sido levada a cabo por
um “apaixonado por Timor”,
prosseguiu o ex-bispo de Dili,
realçando que “o livro constitui uma completa biografia”.
Abílio Leopoldo Motta-Ferreira, comummente conhecido pelo pseudónimo Fernando Sylvan, nasceu em
Dili, capital de Timor-Leste.
A distância geográfica entre
Portugal e o território timorense, sentida quando veio
para Lisboa estudar, não impediu Sylvan de continuar a
escrever sobre o seu berço
cultural. “Em Timor-Leste
fala-se mal o português e
este homem falou-o e escreveu-o tão bem”, afirmou D.
Ximenes Belo, justificando
a sua afirmação com o facto
de Fernando Sylvan ter presidido à Sociedade de Língua
Portuguesa, em Portugal.
Além disso, Sylvan colaborou com cerca de 50 jornais,
escreveu 23 livros de poesia,
sete livros em prosa, escreveu teatro e novelas. Esta biografia de Fernando Sylvan “é
um livro fantástico, escrito
por um médico fantástico,
sobre um escritor fantástico”,
resumiu o titular do Prémio
Nobel da Paz.
A cerimónia de apresentação do livro de José Bárbara
Branco prosseguiu, com algumas surpresas à mistura,
havendo até espaço para a
declamação de poemas, da
autoria de Fernando Sylvan,
feita pelo ator António Reis. “O Meu
Poema”, Menino Grande” e “Mensagem
do Terceiro Mundo” foram alguns dos
temas interpretados. Além disso, em
homenagem a José Bárbara Branco,
irrompeu, pela Sala Braga da SRNOM
uma versão do fado português “Foi
Deus”, de Amália Rodrigues, acompa-

nhada pelo saxofone do maestro José
Gama. Foi ainda um pouco atordoado
que José Bárbara Branco tomou a palavra, explicando que aquela música o fazia relembra os tempos idos, enquanto
militar em Timor, onde as noites eram
embaladas por aquele tema, tocado pelo
saxofone de um camarada.
Em jeito de conclusão, José Bárbara
Branco realçou que sempre teve uma
imensa admiração por Timor e foi devido à história vasta daquela terra, “nas
suas diversas vertentes”, que decidiu
“retirar da bruma onde estava mergulhada esta personalidade tão interessante” e dedicar-lhe um livro, afirmou
o autor. “A profissão médica exige fazer
diagnósticos e suportar a respetiva terapêutica. Deste modo, temos uma larga
experiência em colher a história clínica.
Foi isso que procurei fazer para realizar
esta biografia: escrutinando os arquivos
nacionais e sopesando as bibliotecas públicas, fui construindo, paulatinamente,
a história e a vida do Fernando Sylvan”,
explicou José Bárbara Branco. “Foi um
trabalho quase policial, que exigiu paciência para derrubar barreiras e burocracias, mas deixo aqui as pistas necessárias para que outros possam despertar
para a história da literatura timorense”,
rematou. n
Fernando Sylvan: Timor (1917/1993). Pseudónimo de Abílio Leopoldo Motta-Ferreira. Foi
poeta, prosador, dramaturgo e ensaísta. Esteve
muitos anos ligado à oposição portuguesa no
tempo de Salazar e Caetano. Representou,
depois de 1975, várias vezes, os escritores Timorenses em fóruns internacionais e criou o
Dia Internacional da Língua Portuguesa. A sua
poesia tem duas componentes distintas: a de
referência timorense com uma estilística entre
modernista e panfletária e a de referência genérica e autobiográfica. Desenvolve um conceito
dinâmico de Pátria, colocando-o na dependência de um exercício de pensamento, cidadania e
fraternidade que lhe permitia reclamar da colonização e do racismo europeus e justificar os
processos de independência, desde que fossem
autênticos.
Obra principal: Vendaval (1942); Oração (1942);
Os Poemas de Fernando Sylvan (1945); 7 Poemas de Timor (1965); Mensagem do Terceiro
Mundo (1972); Tempo Teimoso (1974); Meninas
e Meninos (1979); Cantogrito Maubere – 7 Novos Poemas de Timor-Leste (1981); Mulher ou
o Livro do teu Nome (1982); A Voz Fagueira de
Oan Timor (1993).
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40 anos de
fotografia em
retrospetiva
Livro de Miguel Louro

A
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Existem paixões que
prevalecem a vida a toda. A
de Miguel Louro começou
a ser alimentada em tenra
idade, quando decidiu
começar a eternizar,
através de uma câmara
fotográfica analógica,
momentos e locais que
despertavam o seu
interesse. Foi para celebrar
o casamento de quatro
décadas com a fotografia
que o médico e, também,
fotógrafo apresentou o livro
“Miguel Louro, 40 anos
de fotografia, uma Leica
pendurada ao pescoço”
no dia 30 de novembro,
na SRNOM, data em que
celebrou 62 primaveras.

obra “Miguel Louro, 40 anos
de fotografia, uma Leica pendurada ao pescoço” nasce do
projeto “30…40…60…” que unifica três
datas numa: três décadas de carreira
clínica profissional e 30 exposições em
várias cidades do norte do país; 40 anos
de atividade fotográfica e de artista; e,
finalmente, 60 anos de vida. O livro que
compila instantes únicos, detalhes, rostos e locais de todo o mundo foi apresentado na sede da SRNOM no dia em que
Miguel Louro festejou o seu 62.º aniversário, aproveitando a data para refletir
sobre a sua carreira como fotógrafo.
Foi através de um vídeo, que reuniu
alguns momentos dos seus 40 anos

como artista, que Miguel Louro relembrou algumas das suas obras e exposições, sempre saídas da sua inseparável
Leica. Com o olhar virado para as tradições, mantendo sempre um desejo
profundo pela procura de novos motes
fotográficos, Miguel Louro falou sobre
o seu grande fascínio pela oitava Arte
universal. Possuidor de um laboratório
fotográfico pessoal, o artista mostrou
algumas das suas platinotipias, impressas com platina e algodão compactado,
referindo que faz o que poucos fazem.
Recorrendo a esta técnica de impressão, os seus trabalhos autorais
ganharam não só uma “extraordinária durabilidade”, devido aos
materiais utilizados, como tiraram partido daquela que é considerada por muitos “o expoente
máximo da fotografia a preto a
branco”, referiu.
De olhos postos na paisagem, sempre de máquina fotográfica pendurada ao pescoço, Miguel Louro
foi captando momentos das suas
viagens e documentou, ilustrou e
perpetuou locais mais ou menos
restritos ou territórios mais ou
menos amplos do norte de Portugal, de Braga, o Bom Jesus do
Monte, Tebosa e Tibães, a Salto,
Arcos de Valdevez, Vila Verde, diversos locais de Trás-os-Montes.
Além deste trabalho de caçador
de memórias, nas três partes do livro, segundo a curadora Adriana
Henriques, procura-se dar a conhecer episódios, protagonistas,
a organização e a estrutura visual, com o intuito de convidar o leitor
a embarcar numa viajem pelo tempo e
através do tempo. Deste modo, a obra
assume-se como uma espécie de “relicário” onde se podem observar imagens
únicas, que tentam propiciar o desenvolvimento de ideias e perspetivas.
Desde a década de 70 que Miguel Louro
se dedica a periodicamente exibir os
seus trabalhos e as suas visões enquanto fotógrafo, seguindo a filosofia
que defende que “as fotografias de um
fotógrafo precisam de ser expostas”. E
o artista promete continuar de “Leica
pendurada ao pescoço”, sempre atento
ao que o rodeia e ao que o entusiasma.
Para depois no-lo voltar a mostar. n
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“Espelhos:
um livro de
sentimentos”
Livro de Cecília
Martins
Na noite de 7 de
dezembro, a Casa do
Médico serviu de palco
para o lançamento de
“Espelhos”, o primeiro
livro de Cecília Martins. O
evento teve lugar na Sala
Braga, que rapidamente
foi ocupada por uma larga
audiência de amigos e
familiares da autora. José
Manuel Gonçalves de
Oliveira, diretor do Serviço
de Pediatria do Centro
Hospitalar do Médio Ave,
no qual Cecília Martins
exerce funções, partilhou
a mesa com a pediatra
para fazer a apresentação
inicial da obra.

A

través de uma
escrita “afetiva”,
como descreveu
José Manuel Gonçalves
de Oliveira, Cecília Martins fez de “Espelhos”
uma obra que, em primeiro lugar, “revela um prazer enorme
pela arte de comunicar através da escrita” e que, ao mesmo tempo, “traduz
na perfeição um modo de escrever com
sentimento e uma linguagem afirmativa e apurada”, considerou o pediatra.
Ao longo da narrativa, são muitos os

quadros do quotidiano abordados pela
autora, desde “o regresso de um militar
à sua terra natal” até ao simples diálogo
entre avó e neto, transportando os mais
velhos para “as memórias da infância”.
O Diretor do serviço de pediatria do
Centro Hospitalar do Médio Ave terminou a sua breve intervenção com a garantia de que “muito podemos esperar”
da autora no futuro. Cecília Martins
tomou a palavra ainda emocionada,
assegurando não saber se era “merecedora de tanta generosidade” por
parte do seu convidado. Depois
de agradecer a presença da plateia, esclareceu que o lançamento
deste livro foi um ato de coragem,
motivado pelo seu marido e pelas
pessoas queridas que a rodeavam
e que tiveram acesso à obra antes
desta ser sequer enviada para
qualquer editora.
Para Cecília Martins, que escreve
poesia desde a adolescência, a escrita sempre foi um ato “solitário,
pessoal e introspetivo” que guardava apenas para si. Contudo,
quando em setembro de 2014 se
encontrava a ler avidamente uma
obra de António Lobo Antunes,
deu por si a questionar-se como
poderia vir também a escrever
prosa. Esse foi o primeiro passo
para que o lançamento de “Espelhos” se viesse a realizar, dois
anos depois, quase sem se aperceber que com uma escrita regular teria já uma vasta obra.

“Escrever, para
mim, é muito
terapêutico. É uma
catarse”
Em relação ao tema sobre o qual
escreve, a autora garantiu que
não foi difícil decidir, uma vez
que aquilo que mais lhe interessa
“é o ser humano” e o seu comportamento. “Rapidamente me consegui
imaginar a esmiuçar e a desenvolver a
vida de algumas personagens”, explicou. Assim surgiram as várias histórias
contadas nos dez capítulos do livro, cada
uma delas protagonizada por uma personagem diferente. n
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8.º
ciclo de
Cinema

Texto e Fotografia Medesign

‘Decantando o
tempo’ com a
Sétima Arte
Os Ciclos de Cinema,
promovidos pela SRNOM
e coordenados por
António Vieira Lopes,
membro da Comissão de
Atividades Culturais e de
Lazer, continuam a atrair
dezenas de curiosos e fiéis
seguidores da Sétima Arte
até à SRNOM. O 8.º Ciclo
de Cinema, subordinado ao
tema “Decantando o tempo”,
contou com a exibição de
sete filmes, ao longo de três
meses, todos relacionados,
de alguma forma, com o
tempo e com a memória
voluntária ou involuntária
dos seus realizadores.
Andrei Tarkovski, Federico
Fellini e Ingmar Bergman
foram alguns dos nomes
que passaram, em horário
noturno, pelo ecrã do Salão
Nobre da SRNOM.

“

O Sapiens sapiens
é um recolector
imparável de memórias
que sabe, a partir de uma
certa idade, que a vida é
finita. Colecionamos memórias que decantamos
e, depois, partilhámo-las”. Foi assim que António Vieira Lopes explicou o nome atribuído
ao 8.º Ciclo de Cinema,
realizado na SRNOM.
Ao longo de três meses,
as quintas-feiras foram
preenchidas com produções artísticas que retrataram o tempo
e a memória nas mais variadas formas
de expressão. Foram eleitos sete cineastas, escolhidos pelo anfitrião do evento,
muito diferentes, capazes de explorar o
tema da memória com “as marcas características de autor e do grande cinema”.
“É um cinema que pode parecer difícil,
mas que se entranha”, garantiu Vieira
Lopes, enfatizando que “o pequeno
grupo de cinéfilos, resistente e já residente, sabe apreciar estes filmes e sabe
que o cinema se aprende a ver”.
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“O Sapiens
sapiens é um
recolector
imparável de
memórias que
sabe, a partir
de uma certa
idade, que a
vida é finita.
Colecionamos
memórias que
decantamos
e, depois,
partilhámo-las”

sanma no aji [Yasujiro Ozu]
Todos os filmes exibidos obedeceram
a uma linha de produção cronológica
crescente, tendo a primeira sessão arrancado no dia 12 de outubro, com uma
obra de 1962, da autoria do realizador
japonês Yasujiro Ozu. A última obra
do artista, “Sanma No Aji (O Gosto do
Saké), foi uma das suas principais marcas profissionais e contou, como tem
sido habitual noutros ciclos, com uma
audiência numerosa. O filme deu início
à expedição pela temática da memória
e do tempo, retratando o Japão numa
época de grande transformação, mas
ainda com cicatrizes profundas
provocadas pela II Guerra Mundial. Foram exatamente essas
marcas, deixadas pelo passado,
que se relacionaram com o tema
deste novo ciclo de cinema, cujo
principal fio condutor são os contributos da memória para a vivência humana.

8 1/2 [Federico Fellini]
Na semana seguinte, no dia 19 de
outubro, o Ciclo de Cinema trouxe
a exibição um filme da autoria do
italiano Federico Fellini. A obra
“8 ½”, lançada em 1963, retrata,
a preto e branco, uma viagem
pelo universo surrealista, pretendendo abordar a crise artística e a
procura por uma lufada de criatividade. A personagem principal da película, Guido Anselmi
(Marcello Mastroianni), é um realizador que está a tentar ultrapassar uma crise de inspiração e, no
fundo, assume-se como um autorretrato do realizador, que procura,
avidamente, pelas suas memórias,
sonhos e fantasias um novo ímpeto de originalidade.

Au hasard balthazar
[Robert Bresson]
A terceira sessão do 8.º Ciclo de
Cinema, realizada no dia 29 de outubro,
fez a plateia viajar até 1966. “Au Hasard
Balthazar” (Peregrinação Exemplar)
foi o filme apresentado aos cinéfilos.
A obra, da autoria do francês Robert
Bresson, encaixa-se no género dramático, centrando a sua história na personagem principal: o burro Balthazar.
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Neste filme, os telespectadores puderam acompanhar a vida de um animal
de carga, desde a sua infância até à sua
morte. Mais uma vez é retratada, ao
longo de 90 minutos de narrativa, a passagem do tempo: o nascimento de Balthazar, os maus tratos do qual foi vítima
durante a idade adulta e, por fim, o seu
derradeiro e último suspiro.

pequenos comentários,
frases ou apontamentos entre as duas figuras
que, muito convenientemente, dão forma e sentido à história: o cineasta russo e o aristocrata
europeu.

Syndromes and a
century
[A. Weerasethakul]

Viskningar och rop
[Ingmar Bergman]
Já no mês de novembro, no dia 9, foi a
vez do sueco Ingmar Bergman ser relembrado. O filme “Viskningar Och
Rop” (Lágrimas e Suspiros), de 1972, foi
o eleito, destacando-se pelas cores projetadas na tela, como é o
caso do vermelho. Esta
peculiaridade deve-se ao
facto de Bergman imaginar, desde criança, que a
alma é uma membrana
húmida, em tons de vermelho, centrando uma
das suas mais aclamadas
obras na exploração dessa
memória. Com cerca de
01:50h, a narrativa foca-se num dos temas mais
explorados pelo autor: a
morte.

nostalghia
[Andrei Tarkovsky]
O Salão Nobre do Centro
de Cultura e Congressos
da SRNOM serviu ainda
de palco, no dia 23 de novembro, para a exibição
do filme “Nostalghia”, do
russo Andrei Tarkovsky.
Estreada em 1983, esta
produção cinematográfica
aborda a dificuldade do
povo russo em sair e permanecer fora
da sua terra natal, como emigrante. O
protagonista da história, um poeta chamado Gorchakov, personifica a saudade
imensa e a árdua adaptação a novos costumes, servindo de mote para representar os desafios de quem se encontra fora
do seu berço cultural. Segundo Vieira
Lopes, Tarkovski considerava que “fazer
um filme era esculpir o tempo” e, com
a obra “Nostalghia”, “conseguimos ver
a poeira que esse ato provoca e liberta”.

russkyi kovcheg
[Russkiy Kovcheg]
A sexta sessão do 8.º
Ciclo de Cinema, no
último dia do mês de
novembro, foi dedicada à visualização da
película “Russkiy Kovcheg” (A Arca Russa), realizada pelo
cineasta Aleksandr Sokurov, exibida
pela primeira vez em 2002. A tecnicidade prodigiosa da obra assenta no facto
de esta ter sido filmada em sequência,
sem cortes, durante 96 minutos. O filme
aborda a passagem do tempo, através de
uma viagem ao passado, e transporta
um cineasta russo da atualidade para
três séculos da História da Rússia, dentro do Museu Heritage, em São Petersburgo. A narrativa é balançada com

A sétima e última sessão
do 8.º Ciclo de Cinema
decorreu no dia 7 de
dezembro, com o filme
“Syndromes and a Century” (Síndromes e um
Século). A obra, estreada
em 2006, da autoria do
tailandês Apichatpong
Weerasethakul, explora
o universo da fantasia e
do misticismo e a forma
como a felicidade pode
ser estimulada por aspetos aparentemente banais. O filme divide-se
em duas partes, tendo os
pais do realizador, ambos
médicos, como fonte de
inspiração para as duas
personagens principais.
A primeira parte da narrativa decorre num hospital, situado numa vila,
onde Weerase thakul
nasceu e viveu a sua infância. Já a segunda parte tem como cenário de fundo
um centro médico, em Banguecoque.
Mais uma vez, o tema da memória é
retratado, sendo definido por Vieira Lopes como “fascinante porque é o que nos
distingue verdadeiramente das outras
espécies”. Segundo o coordenador dos
Ciclos de Cinema, algumas dessas memórias chegam a tornar-se coletivas, tal
como os filmes exibidos retratam, formando aquilo a que chamamos de cultura. Este 8.º Ciclo de Cinema foi o impulsionador de partilhas, decantações
e discussões, sessão após sessão, sobre
esse produto social que foi abordado em
tertúlias. n
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Orquestra de
Tangos da
AAOUP

80º aniversário
No passado dia 21 de
outubro, o Salão Nobre
do Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM
recebeu a Orquestra de
Tangos da Associação
dos Antigos Orfeonistas
da Universidade do
Porto (AAOUP) para um
concerto comemorativo
dos seus 80 anos de
existência. A noite de
sábado foi a eleita para,
ao som de um repertório
essencialmente
constituído por icónicos
tangos argentinos do
século XX, relembrar o
espetáculo de estreia do
grupo a 13 de abril de
1937, no Teatro Rivoli.
Texto Medesign › Fotografia Digireport

A

história da
Orquestra de
Tangos da Associação dos Antigos
Orfeonistas da Universidade do Porto remonta aos anos 40 do
século XX. Com a fundação da Universidade
do Porto, em 1911, diversas manifestações
académicas e musicais
foram surgindo, nomeadamente a criação,
logo no ano seguinte, do Orfeão Académico do Porto e da Tuna Académica do
Porto. Em 1937, estes dois grupos sofreram uma reorganização dando origem,
respetivamente, ao Orfeão Universitário do Porto e à Tuna Universitária do
Porto. Nesse mesmo ano, fruto do esforço conjunto de alguns tunos e orfeonistas, nasceu também a Orquestra Universitária de Tangos, que se estreou com
um sarau no Teatro Rivoli, a 13 de abril,

para comemorar o centenário da Academia Politécnica e da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, instituições percursoras da Universidade do Porto.
Na década de 40, a Orquestra Universitária de Tangos integra-se no Orfeão
Universitário do Porto e, no início dos
anos 70, suspende a sua atividade, a qual
é, porém, retomada pela Associação dos
Antigos Orfeonistas da Universidade do
Porto (AAOUP), entretanto criada (em
1967). A partir dessa data, com a designação de Orquestra de Tangos da AAOUP, tem mantido uma contínua atividade. Contando a partir do momento da
sua criação inicial (como Orquestra Universitária de Tangos, em 1937), leva já,
então, oito décadas de existência. E foi
para assinalar esse feito que veio ao Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
para um concerto comemorativo.
Ao som do violoncelo, do acordeão, do
piano e das guitarras, os orfeonistas tomaram o seu lugar no palco para uma
sessão de culto do tango cantado. Ao
longo de cerca de uma hora, foram interpretados os grandes êxitos
argentinos do século XX, embalando o mar de gente que
ocupou todas as cadeiras do
Auditório da SRNOM. Houve
espaço para temas como “La
Cumparsita”, de Gerardo Matos Rodríguez, “Golondrinas”,
do reconhecido Carlos Gardel,
“Duello Criollo”, de Juan Rezzano (música) e Lito Bayardo
(letra), e “Qué tango hay que
cantar”, de Cacho Castaña (letra) e Rubén Juárez (música).
O concerto terminou com a interpretação do célebre “Amores
de Estudante”, considerado o
hino dos estudantes universitários do Porto, um tema com
música do engenheiro Paulo
Pombo e letra do conhecido médico dermatologista Aureliano da Fonseca (19152016), numa adaptação para tango protagonizada pela AAOUP. Aos orfeonistas
juntou-se a Tuna Universitária do Porto
e em uníssono foi cantado e recordado
o passado estudantil. Como a tradição
dita, a sessão encerrou com o célebre
grito académico, um grande “hurra” à
Academia e ao seu legado. n

95

Peça de teatro
infantil “DIAeBETES e a
Escola da Amizade”

‘DiaeBetes
vão à
Ordem’
O CRNOM aproveitou
o dia 14 de Novembro,
Dia Mundial da
Diabetes, para, através
da apresentação de
uma peça de teatro
infantil, sensibilizar
miúdos e graúdos para
esta doença.
A iniciativa decorreu
em parceria com a
Unidade de Saúde
Pública do ACeS
Feira-Arouca e a
Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira e
teve como objetivo, em
particular, sensibilizar
os jovens estudantes
para a necessidade
de inclusão das
crianças diabéticas
nas instituições de
ensino. Assim, no
dia 14 de novembro,
250 crianças foram à
SRNOM para assistir
a uma peça de teatro infantil
inspirada no livro “DIAeBETES e
a Escola da Amizade”.

Texto e Fotografia Medesign

O

desafio foi
lançado a
todas as
turmas do 1º. Ciclo
dos Agrupamentos Escolares do
Concelho de Santa
Maria da Feira.
Com o intuito de
sensibilizar os alunos para a necessidade de inclusão
de crianças diabéticas nas escolas,
a iniciativa “DIAeBETES vão à Ordem dos Médicos…e a
minha turma também” permitiu reconhecer as melhores telas criadas pelos
mais pequenos sob o tema da diabetes.
Dos cerca de 450 alunos envolvidos, 240
foram premiados com uma viagem até
à SRNOM para assistir a uma peça de
teatro infantil inspirada no livro “DIAeBETES e a Escola da Amizade”, da autoria da médica, Fátima Manuela. Foi

deste modo que o Salão Nobre da SRNOM serviu de palco para o relato de
uma história teatralizada, escrita com a
finalidade de (in)formar os mais jovens
sobre as noções básicas acerca da diabetes tipo 1 e os cuidados básicos na prevenção da diabetes tipo 2 e integrada no
projeto “A Diabetes Existe, a Inclusão
Persiste”.
O evento permitiu olhar para os desafios que esta doença crónica impõe diariamente, promovendo o estreitamento
de laços com crianças diabéticas, bem
como a sua inclusão social no âmbito escolar. Para ajudar à instrução dos mais
jovens, a peça de teatro teve como cenário a Escola da Amizade, local que simboliza a educação e o convívio fraterno,
e dela fazem parte cinco personagens
principais: o Dia, a Betes, a Fada Sã, o
Úde e a Dr.ª Inclusão. O objetivo da história é mostrar aos mais pequenos que
a Fada Sã e o Super-herói Úde tentam
sempre fazer mais, através do lema “Sã
e Úde, unidos por mais Saúde”. Depois,
através das dicas da Dr.ª Inclusão, com
a ajuda do Dia e da Betes – as crianças da história portadoras de diabetes
– procura-se promover o respeito pela
diferença.
Dalila Veiga, vogal do CRNOM, explicou que este tipo de iniciativas é imprescindível para a educação dos mais
jovens. “É uma campanha de sensibilização para os mais pequenos ficarem a
conhecer a doença, saberem preveni-la
e reduzir o estigma social que lhe está
associado. Hoje em dia, existem muitas
crianças portadoras de diabetes e é importante para elas que os seus colegas
percebam em que consiste a doença. Por
outro lado, também é importante que as
crianças possam ser veículos de informação para os seus pais, facilitando a
educação sobre saúde”.
A diabetes é uma doença que atinge
cerca de um milhão de portugueses. A
peça de teatro, adaptada do livro infantil
“DIAeBETES e a Escola da Amizade”
da autoria de Fátima Manuela, teve
como intuito envolver todos os elementos da comunidade educativa com vista a
esclarecer dúvidas, derrubar mitos e fornecer conselhos simples às centenas de
crianças presentes. Um apelo à solidariedade, ao respeito pela diferença e um estímulo a “fazer mais por muitos mais”. n
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A história
do misticismo
portuense
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O fantasma da
freira da Estação
de São Bento, os
envenenamentos
do médico Urbino
de Freitas e as
memórias sombrias
da Rua Escura
marcaram a noite
de sexta-feira 13,
do mês de outubro,
em mais um ciclo
“Porto Revisitado”.
O passeio pelos
lugares assombrados
e místicos continuou
com a visita à Casa
Museu da Quinta de
Santiago, em Leça da
Palmeira, tendo como
anfitrião o mordomo
Baptista na noite de
10 de novembro. Com
a quadra natalícia
a aproximar-se, o
historiador Joel Cleto
aproveitou a manhã
de 16 de dezembro
para relembrar
histórias e tradições
pelas ruas mais
emblemáticas do
Porto, naquele que
foi o último percurso
do ano.

#08 | Lugares
assombrados. Um

percurso noturno
pelas maldições e
lugares assombrados
do Porto

P

elas 21:30 horas já dezenas de médicos marcavam
presença na Praça da Liberdade, ao fundo da Avenida dos
Aliados. O calçado confortável, as
mochilas e as máquinas fotográficas voltaram a marcar presença no
oitavo percurso do ciclo “Porto Revisitado”, conduzido por Joel Cleto.
Para assinalar a “sexta-feira 13”
– dia popularmente ligado ao mistério e ao azar – foram percorridos
alguns dos lugares “assombrados”
da cidade do Porto. A neblina que
se fazia sentir contribuiu para dar
à viagem pelo sinistro um ar ainda
mais realista. O primeiro relato foi
realizado sob o teto da Estação de
São Bento.

“A Freira de São Bento”
Como recordou Joel Cleto, na sequência do triunfo das forças liberais, no século XIX, as ordens religiosas foram extintas. O antigo
Convento de São Bento de Avé-Maria, que alojava centenas de freiras
e noviças, não foi exceção à regra e
acabou por ser nacionalizado e leiloado. Para evitar que as religiosas
ficassem imediatamente desalojadas, a lei liberal apenas proibiu
a entrada de novas “irmãs”, sendo
que então, à medida que as aí residentes morressem, o convento ficaria
desocupado para ser demolido e servir
de apoio à nova estrutura ferroviária da
Linha do Douro, cuja chegada à cidade
do Porto exigia uma estação. “Como a
última freira não morria, apenas no século XX é que se deu início à construção
da Estação Ferroviária de São Bento”,
explicou o historiador. Reza a lenda que,
hoje em dia, quando o edifício da autoria
do arquiteto Marques da Silva está completamente deserto, se ouve “um choro
feminino”, associado à última freira do
convento, lamentando a demolição do
edifício. Outros relatos encaram aquele

97

barulho como “um riso irónico” da noviça por tanto ter “contribuído para o
atraso da construção da atual estação”,
explicou Joel Cleto.

“Os envenenamentos de
Urbino de Freitas”
Desvendados os primeiros mistérios,
era altura de continuar o percurso pela
icónica Rua das Flores, situada em
pleno coração portuense. Neste local,
assistiu-se a um dos mais insólitos casos
de envenenamento, protagonizado por
uma reconhecida figura da cidade: o Dr.
Urbino de Freitas. Segundo Joel Cleto,
no século XIX, o médico casou-se com
uma filha de um “rico comerciante de linhos”, conhecida por Maria das Dores.
Alguns anos após o matrimónio, sucederam-se uma série de mortes “estranhas”
de familiares diretos da sua esposa, com
sintomas típicos de ingestão de veneno,
depois de terem sido atendidos pelo médico da família. Mais tarde, os três sobrinhos de Maria das Dores, filhos dos
irmãos falecidos, receberam, durante a
quadra Pascal, uma encomenda “suspeita de amêndoas e bolos que tinham
um sabor “esquisito”, provocando-lhes
um ligeiro mal-estar. Mais uma vez,
para socorrer as crianças, o médico da
família foi solicitado e receitou-lhes
“eméticos e clisteres” com a recomendação que fizessem “uma retenção o mais
longa possível”, contextualizou Cleto. O
desfecho da história peculiar foi assinalado pela morte de todos os parentes
próximos da esposa de Urbino de Freitas, conduzindo-o a um julgamento que
o acusou de querer ficar com a herança
da fortuna do sogro.

O símbolo de Santa Catarina e
o legado da Rua Escura
Para continuar a fazer jus ao dia do infortúnio, Joel Cleto fez ainda referência
à forma “macabra” como Santa Catarina, padroeira da cidade, dos estudantes e dos filósofos, foi morta. Corria o
século IV quando Catarina se converteu
ao Cristianismo. Nas palavras do historiógrafo, a jovem tinha o “dom da oratória”, conseguindo converter todos os pagãos que se cruzavam no seu caminho.
Quem não lidou bem com esse facto foi
o Imperador Romano, que a mandou
prender e torturar. Hoje, em muitas das

casas do Porto, está presente uma roda
de navalhas, que se assemelha a um
leme, fazendo referência à forma como
Santa Catarina foi torturada.
Foi por ruas estreitas, adornadas por
edifícios altos e antigos, que as próximas
páginas de História foram narradas.
Chegados à Rua Escura, fez-se uma viagem até à Idade Média. Uma zona tradicionalmente conhecida pela existência
de “uma série de prisões e calabouços,
marcada pela passagem de presos condenados à morte”, recorda Cleto. Conta-se que somente os prisioneiros que tocassem no ferro colocado sobre a porta
de entrada da capela de Nossa Senhora
do Ferro, existente à entrada da Rua Escura, escapavam ao desfecho fatal.
São muitas as histórias que mantêm o
rótulo de “sinistras” ao longo dos milénios e estas marcaram
o oitavo percurso do ciclo “Porto Revisitado”.
Graças à partilha de
algumas lendas, a
sexta-feira 13 foi celebrada com uma viagem “assombrada”.

#09 | Quinta
de Santiago.
Visita ao
Museu da
Quinta com
o fantasma
do Mordomo
Baptista

“Quem é suficientemente louco para enfrentar o fantasma do
mordomo Baptista?” Esta foi a frase que,
do alto da escadaria da Casa dos Santiago, Joel Cleto colocou à audiência de
médicos presentes, na noite de 10 de novembro. Vestido a rigor, de luvas brancas
e traje integral de serviço, o historiador
prometeu ser o mais fiel possível ao papel de fantasma do mordomo Baptista,
do qual se serviu durante toda a visita,
em Leça da Palmeira. Enquanto figura
solitária que, “há mais de 100 anos”, vive
sozinha naquela mansão, não houve
nada mais a fazer às visitas indesejadas
senão contar-lhes a história da família
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abastado empresário da
cidade do Porto mas,
apesar disso, não deixava
de ser considerada uma
mulher do povo, uma vez
que lhe faltava o sangue
da Nobreza. Ainda assim, o casal permaneceu
unido e mandou “construir a casa dos seus sonhos” sem qualquer tipo
de poupanças. Contrataram o italiano Nicola
Bigaglia, arquiteto muito
reconhecido da época,
que deu forma à Casa
Santiago através de um
estilo revivalista, altamente apreciado e também bastante eclético.

Viajar no tempo

que lá morara e, assim, fugir ao tédio
que assombra a vida de um fantasma.
O mordomo começou por contar que
foi em 1896, finais do século XIX, que
os Santiago se mudaram para a mansão
que hoje é uma Casa Museu entregue
à Câmara Municipal de Matosinhos.
D. João Santiago de Carvalho e Sousa
era membro de uma família de “grandes proprietários” da região minhota,
com “séculos de sangue azul a correr
nas veias”. Foi com Dona Maria, sua
mulher, que D. João decidiu construir
a mansão, muito embora o casamento
de ambos tivesse levantado alguns problemas. Dona Maria era filha de um

“Percorrer esta casa é
viajar no tempo”, explicou Joel Cleto, em que
“cada sala remete-nos
para um estilo e uma
época diferentes”. No
átrio de entrada, a estética relembra a Idade
Média e os elementos
heráldicos evocam a arquitetura da época. De
seguida, o fantasma de
serviço guiou a audiência de médicos à sala
“mais feminina da casa”.
Aqui os motivos florais,
as referências às crianças e as sedas cor-de-rosa
são os principais elementos de destaque. O salão seguinte, usado
pelos Santiago como sala de jantar, representa um “ambiente muito inspirado
no norte da Europa”. A esse espaço sucede um pequeno átrio ao qual Baptista
se referiu como “jardim de inverno”. As
janelas aí presentes permitiam que a família e os seus convidados observassem
a paisagem do rio Leça “quando o tempo
não era muito convidativo para passear
no belíssimo jardim exterior”, explicou.
A Casa Santiago possuía também um
salão destinado ao convívio dos cavalheiros, longe das suas senhoras. Era
nessa sala que os homens fumavam os
seus charutos, bebiam os seus cálices

de vinho do Porto, jogavam às cartas e
discutiam tudo o que lhes pudesse interessar. Durante o dia, era também nesse
espaço que D. João passava grande parte
do tempo, uma vez que aí “tinha a sua
biblioteca e tratava dos negócios de
família”.
Seguia-se a zona de maior intimidade:
os quartos dos três membros da família Santiago. Embora, atualmente, estes sejam espaços que funcionam apenas para exposição, ainda permanecem
inúmeros elementos originais de grande
interesse. De resto, faltava apenas visitar a sala do mordomo, o anfitrião dos
cerca de 40 médicos presentes. Baptista
caraterizou-a como sendo “a parte mais
importante da casa” e, embora esse parecesse apenas um comentário bem-humorado, a revelação seguinte surpreendeu toda a audiência: naquele pequeno
espaço podiam ser encontrados preciosos azulejos do século XVII, vindos do
histórico Mosteiro de São Bento, atual
estação ferroviária do centro da cidade
do Porto. Esses tinham de lá sido trazidos durante a construção da casa, devido
à extinção das ordens religiosas. E foi
assim que Joel Cleto, já na sua pele de
historiador, deu por encerrada a visita
à Casa Museu da Quinta de Santiago,
numa noite que ficou marcada por um
imenso bom humor e, claro está, muitas
aprendizagens.

#10 | Percurso de Natal.
Um percurso natalício
pelo centro do Porto

Adornados com gorros, luvas e sobretudos, o grupo de médicos que realizou
o último percurso orientado pelo historiador Joel Cleto, deu dura batalha ao
inverno, aquecendo num passeio que
os levou a antecipar a quadra natalícia.
Na manhã de 16 de dezembro, a Praça
da Liberdade, ao fundo da Avenida dos
Aliados, foi o ponto de encontro e serviu de palco para as primeiras notas.
Os enfeites de Natal ajudaram a fazer
a viagem no tempo e iniciou-se a narrativa de histórias. Apelidada, anteriormente, como Avenida das Nações Aliadas, a atual Avenida dos Aliados sofreu
inúmeras modificações. O antigo edifício da Câmara foi demolido, bem como
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tal: Pocariça. “Foi nesta localidade que
a capela foi reedificada e consagrada
como Capela de Santiago”, explicou
Cleto. Originalmente conhecida como a
Capela dos Três Reis Magos, ainda na
Avenida dos Aliados, já durante a quadra natalícia era muito visitada”. Hoje
em dia, a Avenida não contém nenhum
monumento que homenageie diretamente a Natividade, mas, todos os anos,
a grande árvore de Natal, montada em
frente à atual Câmara Municipal do
Porto, decora e embeleza o centro da
cidade, espalhando o espírito natalício
pelas suas ruelas e calçadas.

Ruas de tradições

muitas das construções que existiam
nas suas traseiras, entre elas uma capela. Contudo, as pedras do edifício foram compradas por um comerciante de
Cantanhede, que as transportou, pedra
por pedra, de comboio, até à sua vila na-

Depois de atravessada uma das
principais artérias do Porto,
o local da próxima paragem é
uma das ruas mais pequenas
da cidade. A Rua Afonso Martins Alho, uma transversal à
Rua Mouzinho da Silveira e à
Rua das Flores, com cerca de
30 metros, foi inaugurada para
homenagear, como o nome indica, Afonso Martins Alho. Este
homem, que deu nome à viela,
foi um rico mercador do século
XIV que, em nome do rei português, assinou, com Eduardo III,
o primeiro tratado de comércio
e pesca entre Portugal e Inglaterra. Graças a Afonso Martins
Alho, a rota do Vinho do Porto
foi expandida pelos ingleses, em
troca de bacalhau em salga. Devido a esse acordo, a gastronomia
portuguesa foi enriquecida com
essa iguaria, fazendo de Portugal
o país que mais bacalhau consome no mundo. Segundo Joel
Cleto, “diz-se que, graças à sagacidade e à grande habilidade de
Afonso Martins Alho como negociador, a partir de certa altura
começou a usar-se a expressão:
‘fino que nem um alho’, significando que certa pessoa é muito
esperta, sagaz e astuciosa”. Desta
forma, o século XIV inaugura uma das
tradições natalícias portuenses mais
fortes: o bacalhau faz parte da ementa
da véspera de Natal, ano após ano.
Comidas à parte, mais à frente Joel
Cleto explicou que o atual Palácio da

Bolsa, situado na zona ribeirinha, foi
inaugurado no dia 25 de dezembro de
1908 e, até hoje, no dia de Natal, existem convívios e almoços no local onde
os comerciantes portuenses discutiam
os seus negócios. Atualmente este é
um dos edifícios mais conhecidos da cidade, símbolo da atividade económica
do Norte.

presépio da Igreja dos grilos
O circuito terminou na Igreja e Colégio
de São Lourenço, popularmente conhecida por Igreja dos Grilos, para que o
presépio secular que a adorna pudesse
ser apreciado. “Este presépio data do
século XVII, mas não é da autoria de
Machado de Castro, como muitos pensam”, esclareceu Joel Cleto. Joaquim
Machado de Castro foi um dos maiores
e renomados escultores do barroco português, popularmente conhecido pelos
seus presépios, do século XVIII, tendo
deixado no seu legado artístico dezenas
de peças esculpidas. Segundo o historiador, todos os presépios expostos em
Portugal são-lhe atribuídos, mas o que
está exposto na Igreja dos Grilos é mais
antigo do que ele e o seu autor é desconhecido. Aproveitando a visualização
da obra, o historiador aproveitou para
explicar como surgiu esta tradição. “Na
Idade Média tínhamos, no Natal, representações teatrais que assumiam as
figuras, em carne e osso, típicas da Natividade. No entanto, São Francisco resolveu fazer imagens de tamanho real,
fixas e permanentes, e estas, mais tarde,
foram-se tornando cada vez mais pequenas, dando origem aos presépios, que se
disseminaram por todo o mundo”. Além
da história secular dos presépios, a
montagem da árvore de Natal, segundo
Cleto, também conta já umas centenas
de anos. “A tradição da decoração da árvore de Natal foi iniciada por povos pagãos, para celebrarem a fertilidade da
natureza, prevalecendo até aos dias de
hoje”, referiu. Foi com esta partilha que
Cleto se despediu do grupo, prometendo
que para o ano voltará, com novas histórias para contar, para um novo circuito.
Até lá, prevalecem as memórias colhidas ao longo de 10 expedições pelo universo cultural do Porto. n
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Exposição de pintura

Texto Medesign › Fotografia Digireport

‘O Invisível
na Pintura’ de
Glória Sá
No dia 4 de outubro,
inaugurou na Casa do
Médico a exposição “O
Invisível na Pintura”,
de Glória Sá. As 30
obras de diferentes
dimensões, que
ficaram patentes até
ao dia 21 de outubro
nas paredes do Hall
e Bar do Centro de
Cultura e Congressos
da SRNOM, mostraram
parte do resultado
da dissertação de
mestrado em Pintura
da artista. “Transcrever
emoções, sensações,
procurando o invisível,
o espiritual e o
transcendente” é o
grande objetivo da
pintora, que tem vindo
a conciliar a Economia
e a Arte desde a
década de 90.

O

primeiro investimento profissional de Glória Sá
foi feito nos domínios da
Economia. Licenciada
nesta área pela Faculdade
de Economia da Universidade do Porto, decidiu explorar o universo das artes plásticas para poder
“compensar uma profissão muito racional e objetiva” com algo mais “fluido e
artístico”, referiu. Com o intuito de conciliar estes dois mundos, começou por
frequentar a Cooperativa Árvore em regime pós-laboral, apostando, também,
na aquisição de conhecimento através
de ateliês e workshops de Pintura.

Ao longo dos anos, a procura
por novas formas de expressão levou Glória Sá a privilegiar a cor azul, atribuindo
um sentido à sua espiritualidade. A exposição “O Invisível na Pintura” foi fruto da
sua dissertação de mestrado
em Pintura, pela Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto. Concluído em
2016, o trabalho, executado
ao longo de dois anos académicos, foi influenciado pelo
artista Yves Klein, que considerava “o azul como uma cor
tranquilizante e em simultâneo estimulante”, referiu Glória Sá, acrescentando que o
artista acreditava que o “azul
é o invisível, tornado visível”.
Seguindo esta forma de manifestação artística, Glória Sá
expôs 30 obras nas quais a cor
azul é a protagonista, transmitindo “emoções e sensações”
que procuram “o invisível, o
espiritual e o transcendente,
que intuitivamente surgem
com a cor usada”, explicou.
Segundo a pintora, o que se
pretende é “usar a tela como
suporte” para “transmitir ao
espectador a emoção ou o espírito presente na execução
da obra e as emoções vividas
pelo artista”.
A exposição, que ficou patente até ao dia 21 de outubro nas paredes do Hall e Bar
do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM, constitui
também uma iniciativa solidária para com a Associação
“A Casa do Caminho”. O valor
angariado com a venda das
obras reverteu a favor desta
Instituição Particular de Solidariedade
Social, com 29 anos de existência, e que
é a primeira unidade de Emergência
Infantil no Norte. Funciona 24 horas
por dia e destina-se a “acolher, proteger,
cuidar e dar carinho a crianças em risco
até à sua integração familiar”.
Mais informação sobre “A Casa do Caminho” em http://www.casadocaminho.pt/index.php/instituicao. n
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Exposição de
pintura e desenho

Texto Medesign › Fotografia Digireport

de Luísa Moreira
Monteiro

A flor
como
estrutura
Entre os dias 4 e 22 de
outubro, a galeria da
Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
(SRNOM) acolheu a
exposição de pintura e
desenho de Luísa Moreira
Monteiro. Os fundos
obtidos reverteram a
favor da Liga Portuguesa
Contra o Cancro,
associação que promove
o apoio a pacientes
oncológicos e com a qual
a artista se relaciona há
algum tempo. No total,
estiveram expostas 24
obras da artista.

L

uísa Moreira Monteiro apresentou as suas obras divididas
pelas duas salas da galeria da
SRNOM. “Na primeira sala está um trabalho de pesquisa que iniciei durante
o mestrado, puramente técnico e de

desenvolvimento”, explicou. Em
contrapartida, o segundo conjunto
representou “um desafio” para a
artista, que se inspirou na desvalorização da flor para criar este projeto: “A estrutura começou a aparecer nos meus trabalhos e, aliada
a outras estruturas, surgiram estas
flores, que vieram expressar uma
coisa nova”. Segundo Luísa Monteiro, a flor passa, muitas vezes, “a
ser uma coisa bonitinha e deixa de
ser um objeto artístico”, algo que
tentou contrariar nesta coleção.
A respeito da vertente solidária da
exposição, a autora confessou ter
uma relação íntima com o tema:
“A minha mãe teve cancro do estômago e teve de ser tratada no
IPO”. Mesmo não tendo necessitado da ajuda da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, Luísa Monteiro
disse ter ficado sensibilizada com
o trabalho que a instituição desenvolve. “Pensei que não podia ser
voluntária naquele momento, mas
gostava de poder ajudar”, declarou.
Assim, decidiu criar um projeto
em que pudesse unir a sua arte a
uma causa de relevo social.
A pintora portuense, cujos trabalhos se caraterizam pela representação através da estrutura de caráter social, físico ou formal e “onde
o símbolo tem um papel determinante”, já participou em diversos
projetos de arte pública. Na sua formação, depois de ter estudado pintura na Heatherley School of Fine
Art, em Londres, a artista concluiu
o Bacharelato em Desenho na Escola Superior Artística do Porto e o
Mestrado em Arte Pública no Dutch Art Institute, na Holanda.
Questionada sobre os projetos futuros, Luísa Moreira Monteiro disse
preparar-se para uma exposição
em Lisboa. “Por incrível que pareça, já expus em montes de sítios
por este mundo e nunca expus em
Lisboa”, declarou. Embora tenha
garantido que vai ficar por Portugal nos
próximos tempos, é certo, também, que
a artista pretende voltar a apresentar os
seus trabalhos no estrangeiro, tal como
tem vindo a fazer ao longo da sua carreira. n
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Exposição de
pintura

A

‘In the Clouds’

No dia 27 de outubro,
a galeria da Casa do
Médico serviu de palco
para a inauguração
da exposição “In the
Clouds”, da artista
plástica F. Maria Leite.
As dezenas de pinturas,
que ficaram expostas
até ao dia 10 de
novembro, pretenderam
desconstruir alguns
conceitos artísticos,
estimulando a
imaginação de quem
as contemplasse,
através de um jogo de
luz e sombra. Foi para
dar voz ao gesto e ao
movimento do trabalho
patente, que Fatucha
Leite, nome que a artista
utiliza no universo da
música, promoveu um
concerto de jazz e blues
na SRNOM, no dia 31 de
outubro.

Texto Medesign › Fotografia Digireport

O lado
etéreo das
nuvens

paixão pelo
mundo das
artes surgiu em tenra idade,
levando F. Maria
Leite a atravessar
várias fronteiras
artísticas. O investimento na pintura,
na música, na dança
e até na representação fez com que a
artista, licenciada
em artes plásticas,
distribuísse o seu
tempo pelas várias paixões. Fruto
dessa entrega artística, surgiu uma
série de trabalhos
de pintura, reunidos ao longo de
cerca de cinco anos,
constituindo a exposição autoral “In
the Clouds”. “Tento
transmitir a parte
matérica da pintura
e ver o que esta me
pode trazer”, referiu a artista, acrescentando que o trabalho exposto na
galeria do Centro
de Cultura e Congressos da SRNOM
revela “uma certa
ligação entre a pintura e a escultura”.
Com o intuito de explorar a transversalidade de várias valências artísticas, as dezenas de obras,
nas quais predomina a cor branca, pretendem levar o espectador à “desconstrução da pintura, colocando em causa
a sua definição, bem como o conceito de
tela e de corpo”, explicou F. Maria Leite.
Numa procura pelo contraste de sombra
e luz, a artista plástica referiu que o objetivo do seu trabalho passa por “transmitir calma e tranquilidade às pessoas,
para que as formas e os desenhos, que
constituem a tela, possam ser digeridos,
interpretados e apreciados”.
Proporcionar uma viagem pelas nuvens
é o convite que o trabalho de F. Maria
Leite deixa explícito, transmitindo a

ideia de que “a sombra não existe sem
a luz” nos quadros tridimensionais.
“No fundo, estas peças acabam por ter
vida. Existem muitas leituras devido à
luz que é projetada sobre os meus quadros. O desenho surge da sombra e da
luz e a sua interpretação é subjetiva”,
contextualizou.
Este ano ficou marcado pela dedicação,
quase que integral, à pintura, mas o caminho de F. Maria Leite terá sempre na
sua órbita o universo das artes. “Quero
descolar-me das correntes artísticas
convencionais e desconstruí-las. Prefiro
encontrar coisas em mim”, declarou a
artista, referindo que foi devido a um
problema de visão, na juventude, que
descobriu o caminho para este tipo de
manifestação artística. “Durante algum
tempo, só vi sombra e luz, porque, o olho
que estava tapado, via escuridão e o outro absorvia luz. De certa forma, acho
que isso acabou por me marcar muito,
impulsionando-me para a exploração
deste mundo”, concluiu.

Concerto de jazz e blues
No dia 31 de outubro, o Salão Nobre da
SRNOM recebeu o concerto de jazz e
blues protagonizado pelo Fatucha Leite
Quarteto, no âmbito da exposição “In
the Clouds”. Percorrendo o objetivo de
dar voz e gesto ao movimento da sua pintura, a artista apresentou um reportório musical que reuniu vários
temas emblemáticos do
género. Acompanhada
por João Mascarenhas,
no piano, Leonel Ribeiro, no contrabaixo,
e Toni Thorpe, na bateria, Fatucha Leite,
nome pelo qual a artista é conhecida no
universo da música, relembrou personagens
incontornáveis do jazz
e do blues como Frank
Sinatra, Nina Simone
ou Cole Porter.
A meia-luz e acompanhada pelo instrumental quente e embalador típico deste
género musical, a artista entoou uma
ode aos tempos áureos do jazz, deixando
visível a ligação estreita que tem com a
música. n
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O

Exposição de
fotografia de Nelson
Marmelo e Silva

‘On the
Road’

fragmentos que
atravessam o normativo
Perseguindo o objetivo de
desenhar e pintar memórias
ficcionadas, o médico e
fotógrafo Nelson Marmelo
inaugurou, no dia 27 de outubro,
na SRNOM, a sua primeira
exposição individual: “On
the Road”. O trabalho, que
ficou patente até ao dia 10 de
novembro nas paredes do Hall
e Bar do Centro de Cultura e
Congressos, pretendeu mostrar,
a quem o contemplou, “um
olhar sofrido, inconformista
e avassalador, contra o
cinismo de todos os poderes
estabelecidos”, explicou o
artista.
Texto Medesign › Fotografia Digireport

interesse pela fotografia pronunciou-se ainda na adolescência de Nelson Marmelo. Com
o desenvolvimento tecnológico trazido
pela era digital, “fotografar ficou muito
mais acessível”, explicou o especialista em Radiologia, que agora
se revela através de fragmentos,
já que a fotografia pode ser considerada um fragmento que se
congela no tempo.
Depois de um trabalho “intenso”,
ao longo de cerca de um ano, Nelson Marmelo inaugurou a sua
primeira exposição individual,
na SRNOM, definindo-a como
uma espécie de ramificação do
movimento “Beat Generation”,
que atingiu uma maior amplitude durante a década de 60 e
que se destacava pela defesa da
contracultura. Foi devido a essa
relação artística umbilical que a
exposição recebeu o nome “On
the Road”, título do romance de
Jack Kerouac – “um dos ícones
desse movimento”, explicou.
“Mostrar um olhar sofrido, inconformista e avassalador, com
uma linguagem nova, antiacadémica e, sobretudo, contra a hipocrisia e o cinismo de todos os poderes estabelecidos” é o objetivo
maior do trabalho fotográfico, referiu Nelson Marmelo.
O médico, que na exposição se
apresentou também como artista, declarou que fotografa pelo
“prazer de olhar e de descobrir
fragmentos”, acabando por se ir
revelando à medida que vai captando essências. “Cada uma das
minhas fotografias conta uma história”,
afirmou, enfatizando que “fotografa
como se desenhasse ou pintasse memórias ficcionadas”.
Todas as narrativas captadas por Nelson
Marmelo são acompanhadas por uma
pequena citação ou poema que ajudam
à sua leitura e interpretação. “A citação
é uma máscara e a fotografia é, finalmente, o lugar onde nos encontramos”,
contextualizou, deixando claro que despertou para o mundo da imagem devido
ao prazer que sente em “olhar, escutar e
interrogar”. n
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Exposição
de fotografia

‘Barcos do
Mundo’

Já não é a primeira
vez que o trabalho
de Miguel Louro
é exposto nas
paredes da Casa do
Médico. Desta vez,
o médico de família
e artista regressa
a bom porto
com a exposição
fotográfica “Barcos
do Mundo”,
levando até ao
Centro de Cultura
e Congressos, da
SRNOM, proas de
embarcações do
Brasil, Portugal,
da Índia e de
outros países que
foi explorando,
enquanto viajava.

Texto Medesign › Fotografia Digireport

Fotografias
a Bordo

T

odos os anos, Miguel
L ou ro ap re s e nt a
uma nova exposição
porque, segundo o médico
de família, “as fotografias de
um fotógrafo precisam de
ser expostas”. E, mais uma
vez, as paredes dos corredores do Hall e
Bar do Centro de Cultura e Congressos
da SRNOM voltaram a ser eleitas para
exibir um dos trabalhos mais recentes
do artista.
Inserida no projeto “30,40,60”, que assinala os seus 30 anos de clínica médica,
40 anos de fotografia e 60 anos de idade

(ver página 88), a exposição
“Barcos do Mundo” de Miguel
Louro é composta por 15 quadros fine art print e três grandes formatos de tela, onde a
impressão da fotografia faz
lembrar um quadro. “Eu gosto
muito de viajar e gosto muito
da fotografia de viagem, e em
40 anos, enquanto fotógrafo,
esgotei praticamente todos os
temas que deveriam ser fotografados”, explicou Miguel
Louro, realçando que esta exposição retrata uma das temáticas que o tem vindo a interessar, ao longo dos anos.
Detentor de um laboratório
fotográfico em casa e perseguidor da filosofia autodidata,
o artista garante que está “no
expoente máximo da fotografia em Portugal e, de certa
forma, no mundo”. A paixão
pela fotografia continua a ser
alimentada e sempre que surgem novas técnicas de impressão, Miguel Louro aprende-as
e reinventa-as. “Eu tenho,
sem exagero, a maior produção de platinotipias do país”,
confessou, acrescentando que
esta técnica, aliada à tecnologia atual, é a “mais notável
forma de impressão de fotografias a preto e branco”.
No seguimento do tema que
atualmente mais o interessa,
lançado no contexto dos festejos dos seus 40 anos de fotografia, a exposição individual
“Barcos do Mundo” trouxe
até à SRNOM embarcações
oriundas do Brasil, da Índia
e de outros lugares remotos
do globo, explorados em viagem. Portugal evidentemente
também não poderia deixar
de estar bem presente neste trabalho,
estando representado por fotografias de
barcos típicos da Apúlia, de Esposende
e da Póvoa de Varzim. “Nasci na Póvoa
de Varzim e não poderia faltar um barco
poveiro, para homenagear e representar, de certa forma, a minha terra natal”,
concluiu. n
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Exposição de
pintura

A Poética
da Imagem:
A Mestra e o Aprendiz
A exposição “A Poética da
Imagem: A Mestra e o Aprendiz”,
projeto que resultou da parceria
da artista Ophélia Marçal com
o amigo José Carlos Malato,
esteve patente na galeria do
Centro de Cultura e Congressos
da SRNOM entre 17 e 30 de
novembro. Os nove trabalhos
da artista que estiveram em
exibição remetiam para a esfera
dos “Afetos”, numa tentativa de
tradução, segundo a pintora, “das
experiências vividas no percurso
da representação e expressão
não-verbal”.
Texto Medesign › Fotografia Digireport

E

mbora a exposição tivesse
como mote
uma parceria artística com o conhecido
José Carlos Malato,
amigo de longa data
da artista plástica, os
trabalhos do apresentador de televisão não
puderam ser expostos, devido a um problema de índole
pessoal. Deste modo, a galeria do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
acolheu apenas os trabalhos individuais
de Ophelia Marçal que, além de artista,
também leciona cursos livres de desenho, pintura e composição na cidade do
Porto.
Os nove quadros expostos, da autoria de
Ophelia Marçal, inserem-se na esfera

representativa dos “Afetos”, e
são peças que, segundo a artista, estão num “estado subjetivo de fruição”. A tradução da
alegria, do amor e da amizade
é realizada através da técnica
óleo sobre tela, já que estes materiais “continuam a ser nobres”
e a “tecnologia digital ainda não
os conseguiu ultrapassar”, considera a artista.
A escolha da representação
dos “Afetos” pode ser encarada
“como uma mímica da postura
da união sublime, no qual o seu
tratamento artístico se une com
o fundo da tela, como meios
gramaticais criativos, capazes
de expressar sentimentos mais
profundos”, explicou a pintora.
É perseguindo essa convicção
que Ophelia Marçal consegue,
através do impulso criativo e
premente, fundir-se num compromisso com o primado da verdade individual, encerrando “na
subjetividade a comprovação
daquilo que é mais real”, afirmou. O grande objetivo da exposição passa por transmitir, de
certa forma, a estética do sentimento espontâneo, “possuído
pelos apelos insistentes dos seus
impulsos, através da formulação
de expressões da sua emoção íntima que confirma a superioridade daquele que sente”, sintetizou a artista plástica.
De uma maneira geral, a forma
de manifestação artística que
Ophelia Marçal orquestra
prende-se com a Arte não-verbal, funcionando como um
meio que sustenta a conceção
da prioridade do ser sensitivo,
exposto à vida e à volatilidade
do ambiente envolvente. “A precariedade do ser é também outro ponto
de partilha na linha dos Afetos, estando
baseada, na sua essência, na premissa
incontestável de que os sentimentos
possuem uma espécie de pureza natural”, afirmou Ophelia Marçal, rematando que “é devido à capacidade sugestiva e expressiva das obras que a figura
humana é dignificada como expressão
do lugar do sentimento”. n
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■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
n.º 151/2017 – Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a despesa para a aquisição de bens
e serviços tendente à celebração de um contrato para a gestão, manutenção e operação do
Centro de Controlo e Monitorização do Serviço
Nacional de Saúde. [DR n.º 190/2017, Série I de
2017-10-02]
■■DESPACHO n.º 8877/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece o modelo de governação relativo à
implementação da política de cibersegurança
da saúde. [DR n.º 194/2017, Série II de 2017-1009]
■■PORTARIA n.º 322/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar de Entre o Douro
e Vouga, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao montante de 1.813.653,26 EUR, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, com a requalificação e beneficiação do serviço de urgência
do Hospital de São Sebastião. [DR n.º 195/2017,
Série II de 2017-10-10]
■■DECRETO-LEI n.º 131/2017 – Saúde
Alarga o elenco de cuidados de saúde dispensados do pagamento de taxas moderadoras
no Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 195/2017,
Série I de 2017-10-10]

RESUMO em linguagem clara [sem valor legal]
O que vai mudar?
Além dos cuidados de saúde que já não exigiam
o pagamento de taxas moderadoras, clarifica-se
que não são cobradas estas taxas nas consultas,
exames e tratamentos realizados:
• nos rastreios de base populacional, de VIH/
SIDA, hepatites, tuberculose e doenças
sexualmente transmissíveis (ou seja, em ações
de pesquisa destas doenças na população)
promovidos no âmbito dos programas da
Direção-Geral da Saúde
• para aceder à profilaxia pré-exposição para o
VIH (ou seja, de prevenção contra o vírus que
provoca a SIDA) promovida no âmbito dos
programas da Direção-Geral da Saúde
• nos programas de diagnóstico precoce e
neonatal (ou seja, durante a investigação,
em recém-nascidos, de doenças graves que
de outro modo passariam despercebidas)
promovidos no âmbito dos programas da
Direção-Geral da Saúde
• no domínio dos cuidados paliativos (ou
seja, dos cuidados médicos que aliviam o
sofrimento de pessoas que têm doenças graves
ou prolongadas, e progressivas).
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■■DESPACHO n.º 8932/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina que, no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, da
Direção-Geral da Saúde, é dada prioridade ao
desenvolvimento de três objetivos estratégicos
para a intervenção ao nível da promoção da atividade física, através da realização de projetos
piloto em unidades funcionais de Agrupamentos de Centros de Saúde, estabelecimentos hospitalares do SNS e unidades locais de saúde. [DR
n.º 195/2017, Série II de 2017-10-10]
■■DESPACHO n.º 8977/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Constitui a Comissão Nacional de Trauma e designa os seus membros. [DR n.º 196/2017, Série II
de 2017-10-11]
■■DESPACHO n.º 9015/2017 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Saúde - Gabinetes dos
Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Saúde
Criação de um grupo de trabalho com o objetivo
de estudar e propor medidas para a instalação
em Portugal de uma nova unidade de saúde
para o tratamento de doentes com cancro com
recurso a tecnologias de partículas de alta
energia. [DR n.º 197/2017, Série II de 2017-10-12]
■■DESPACHO n.º 9063/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina o alargamento do projeto-piloto,
destinado a otimizar a doação de órgãos em
dador falecido em paragem cardiocirculatória,
aos Centros Hospitalares de Lisboa Norte e de
Lisboa Central, e integra este tipo de colheita de
órgãos no Centro Hospitalar de São João. [DR n.º
198/2017, Série II de 2017-10-13]
■■DESPACHO n.º 9214/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde
Determina a prorrogação, até 31 de outubro de
2018, do prazo de vigência dos contratos celebrados ao abrigo do regime jurídico das convenções, Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro,
e cria um grupo de trabalho com o objetivo de
analisar o referido diploma. [DR n.º 202/2017,
Série II de 2017-10-19]
■■DESPACHO n.º 9242/2017 – Saúde - Gabinete
do Ministro
Cria o Prémio de Saúde Pública Francisco George e aprova o respetivo Regulamento. [DR n.º
203/2017, Série II de 2017-10-20]
■■DESPACHO n.º 9244/2017 – Saúde - Direção-Geral da Saúde
Designa, com efeitos a 4 de setembro de 2017,
os elementos para coadjuvarem a Diretora do
Programa Prioritário para a Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobiano (PPCIRA). [DR n.º 203/2017, Série II de
2017-10-20]
■■DESPACHO n.º 9317/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria e determina a composição de um Grupo

Técnico Independente destinado a avaliar os
Sistemas de Gestão do Acesso a Cuidados de
Saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS). [DR
n.º 204/2017, Série II de 2017-10-23]

nomia administrativa, financeira e patrimonial,
que se organizem em Centros de Responsabilidade Integrados (CRI). [DR n.º 210/2017, Série
I de 2017-10-31]

■■DESPACHO n.º 9397/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde
Determina que o uso de sistema de registo biométrico como forma de acompanhamento da
assiduidade dos trabalhadores, independentemente do regime de vinculação detido, é obrigatório em todos os serviços e estabelecimentos
do Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 206/2017,
Série II de 2017-10-25]

■■DESPACHO n.º 9623/2017 – Saúde - Gabinete
do Ministro
Designa, em regime de substituição, para exercer o cargo de vogal do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.,
a licenciada Paula Alexandra Sousa Duarte. [DR
n.º 211/2017, Série II de 2017-11-02]

■■DESPACHO n.º 9396/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria e determina a composição de um grupo de
trabalho para a avaliação do modelo de aplicação das taxas moderadoras, nomeadamente
no que respeita aos meios complementares
de diagnóstico e terapêutica (MCDT). [DR n.º
206/2017, Série II de 2017-10-25]
■■PORTARIA n.º 321/2017 – Saúde
Determina que os medicamentos destinados
ao tratamento de doentes com acromegalia
podem beneficiar de um regime excecional
de comparticipação. Revoga o Despacho n.º
3837/2005, publicado a 22 de fevereiro. [DR n.º
206/2017, Série I de 2017-10-25]
■■DECLARAÇÃO n.º 5/2017 – Assembleia da
República
Designação pela Ordem dos Médicos de membro [o seu atual Bastonário, José Miguel Ribeiro
de Castro Guimarães] para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida*. [DR n.º
207/2017, Série I de 2017-10-26]
■■PORTARIA n.º 324/2017 – Finanças e Saúde
Fixa os encargos a suportar pelas entidades empregadoras com a verificação da incapacidade
para o trabalho dos respetivos trabalhadores,
mediante a realização de juntas médicas ou
através da verificação domiciliária da doença.
[DR n.º 208/2017, Série I de 2017-10-27]
■■DESPACHO n.º 9496/2017 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Determina e estabelece disposições para a implementação de resposta a situações de emergência na área dos doentes queimados até
2020. [DR n.º 208/2017, Série II de 2017-10-27]
■■DESPACHO n.º 9553/2017 – Saúde - Gabinete
do Ministro
Cria o Prémio em Bioética João Lobo Antunes e aprova o respetivo Regulamento. [DR n.º
209/2017, Série II de 2017-10-30]
■■PORTARIA n.º 330/2017 – Saúde
Define o modelo do regulamento interno dos
serviços ou unidades funcionais das Unidades
de Saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
com a natureza de entidades públicas empresariais, dotadas de personalidade jurídica, auto-

■■PORTARIA n.º 394/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao montante de 1.201.163,98 EUR, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, com a requalificação e beneficiação do bloco operatório
do Hospital de Chaves. [DR n.º 216/2017, Série II
de 2017-11-09]
■■Portaria n.º 404/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar do Tâmega e
Sousa, E. P. E., a assumir um encargo até ao montante de 769.260,00 EUR, isento de IVA, referente à aquisição de serviços de telemedicina.
[DR n.º 220/2017, Série II de 2017-11-15]
■■PORTARIA n.º 411/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza o Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E., a assumir um encargo plurianual
até ao montante de 2.607.050,35 EUR, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, com a requalificação e ampliação do serviço de urgência. [DR
n.º 220/2017, Série II de 2017-11-15]
■■Portaria n.º 351/2017 – Saúde
Determina que os medicamentos destinados ao
tratamento de doentes com doença de Crohn
ou colite ulcerosa são comparticipados a 100%.
Revoga o Despacho n.º 9767/2014, publicado a
29 de julho. [DR n.º 220/2017, Série I de 2017-11-15]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 254/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo o aumento das competências dos gabinetes de informação e apoio
ao aluno no âmbito da educação para a saúde e
educação sexual e o seu alargamento ao ensino
superior. [DR n.º 221/2017, Série I de 2017-11-16]
■■PORTARIA n.º 353/2017 – Finanças, Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social e Saúde
Procede à atualização da tabela de preços a
praticar pelas unidades da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). [DR
n.º 221/2017, Série I de 2017-11-16]
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■■Portaria n.º 359/2017 – Saúde
Procede à definição dos países de referência,
a considerar em 2018, para a autorização dos
preços dos novos medicamentos e para efeitos
de revisão anual de preços dos medicamentos
do mercado hospitalar e do mercado de ambulatório, bem como mantém, para o mesmo
ano, o critério excecional a aplicar no regime
de revisão de preços. [DR n.º 223/2017, Série I de
2017-11-20] [Nota: Retificada pela Declaração de
Retificação n.º 45/2017 - DR n.º 245/2017, Série I
de 2017-12-22]
■■Despacho n.º 10163/2017 – Presidência do
Conselho de Ministros e Defesa Nacional - Gabinetes do Primeiro-Ministro e do Secretário de
Estado da Defesa Nacional
Nomeia, Francisco Henrique Moura George,
para exercer o cargo de presidente nacional da
Cruz Vermelha Portuguesa. [DR n.º 226/2017,
Série II de 2017-11-23]
■■PORTARIA n.º 436/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar de São João, E. P. E.,
a assumir um encargo plurianual até ao montante de 5.580.000,00 EUR, a que acresce IVA
à taxa legal em vigor, referente à celebração de
contrato de empreitada para ampliação e remodelação da ala sul central - 1.ª fase, pisos 7 e
8. [DR n.º 227/2017, Série II de 2017-11-24]
■■Despacho n.º 10286/2017 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Determina que devem ser registados em sistema informático todos os atos de requisição
clínica, distribuição aos serviços e administração
aos doentes de todos os medicamentos derivados do plasma humano, utilizados nos estabelecimentos hospitalares de saúde públicos. [DR
n.º 228/2017, Série II de 2017-11-27]
■■DESPACHO n.º 10285/2017 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Determina que o Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge (INSA) deverá assegurar
a realização de vigilância laboratorial da qualidade da água, para pesquisa e identificação da
Legionella, em todas as unidades de prestação
de cuidados de saúde do Serviço Nacional de
Saúde (SNS), no âmbito da execução do Programa de Intervenção Operacional de Prevenção Ambiental de Legionella. [DR n.º 228/2017,
Série II de 2017-11-27]
■■PORTARIA n.º 443/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao montante de 518.220,61 EUR, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente

à aquisição de equipamentos e serviços para
o Datacenter. [DR n.º 230/2017, Série II de 201711-29]

■■PORTARIA n.º 446/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até
ao montante de 878.466,17 EUR, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição
de lentes intraoculares e kits para vitrectomia.
[DR n.º 230/2017, Série II de 2017-11-29]
■■PORTARIA n.º 445/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza a Direção-Geral da Saúde a assumir
um encargo plurianual até ao montante de
1.498.893,38 EUR, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de material
preventivo no âmbito do Programa Nacional
para a Infeção VIH/SIDA e Tuberculose. [DR n.º
230/2017, Série II de 2017-11-29]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 262/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo que seja aberto um
novo período para pedir cédulas profissionais
no âmbito das terapêuticas não convencionais.
[DR n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 260/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas
que garantam o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho
com a vida familiar. [DR n.º 231/2017, Série I de
2017-11-30]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
n.º 184/2017 – Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a aquisição de vacinas no âmbito do
Programa Nacional de Vacinação para 2018.
[DR n.º 232/2017, Série I de 2017-12-04]
■■DESPACHO n.º 10857/2017 – Saúde - Gabinete do Ministro
Cria um Grupo de Trabalho ao qual compete a
avaliação dos cenários alternativos para a implementação da deslocalização do INFARMED
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., para a cidade do Porto. [DR
n.º 237/2017, Série II de 2017-12-12]
■■DESPACHO n.º 10859/2017 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Determina o PVP máximo fixado por grupo de
dispositivo médico, bem como os requisitos técnicos gerais e específicos aplicáveis a dispositivos médicos para apoio a doentes ostomizados
no regime de comparticipação. [DR n.º 237/2017,
Série II de 2017-12-12]

■■DESPACHO n.º 10858/2017 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Determina o PVP máximo fixado por grupo de
dispositivo médico, bem como os requisitos
técnicos gerais e específicos aplicáveis a dispositivos médicos para apoio a doentes com
incontinência ou retenção urinária no regime
de comparticipação. [DR n.º 237/2017, Série II de
2017-12-12]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 266/2017 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas
com vista à diminuição do peso das mochilas
escolares. [DR n.º 237/2017, Série I de 2017-12-12]
■■PORTARIA n.º 466/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza a Direção-Geral da Saúde a assumir
um encargo plurianual até ao montante de
2.080.000,00 EUR acrescido de IVA à taxa legal em vigor, referente à operacionalização da
gestão do Programa Troca de Seringas «Diz
não a uma seringa em segunda mão». [DR n.º
238/2017, Série II de 2017-12-13]
■■DESPACHO n.º 10968/2017 – Saúde - Gabinete do Ministro
Designa, em regime de comissão de serviço, o
licenciado António José da Silva Pimenta Marinho, para exercer o cargo de Presidente do
Conselho Diretivo da Administração Regional
de Saúde do Norte, I. P. [DR n.º 239/2017, Série II
de 2017-12-14]
■■DESPACHO n.º 10969/2017 – Saúde - Gabinete do Ministro
Designa, em regime de comissão de serviço, a
licenciada Rita Gonçalves Moreira, para exercer
o cargo de Vice-Presidente do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I.
P. [DR n.º 239/2017, Série II de 2017-12-14]
■■DESPACHO (extrato) n.º 11041/2017 –
Saúde - Secretaria-Geral
Concede a medalha de serviços distintos do Ministério da Saúde - Grau Ouro ao Grupo Português de Triagem (GPT). [DR n.º 241/2017, Série II
de 2017-12-18]
■■PORTARIA n.º 472/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar do Médio Ave, E.
P. E., a assumir um encargo até ao montante de
278.316,55 EUR, a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, referente à aquisição de material de
osteossíntese – trauma. [DR n.º 241/2017, Série
II de 2017-12-18]
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■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 272/2017 – Assembleia da República
Aprova o Protocolo Adicional à Convenção sobre
os Direitos Humanos e a Biomedecina, relativo
a Testes Genéticos para fins de Saúde, aberto à
assinatura em Estrasburgo, em 27 de novembro
de 2008. [DR n.º 244/2017, Série I de 2017-12-21]
■■DESPACHO n.º 11347/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Estabelece disposições sobre o modelo de organização e de funcionamento da Psicologia
Clínica e da Saúde no Serviço Nacional de Saúde
(SNS). [DR n.º 247/2017, Série II de 2017-12-27]
■■DESPACHO n.º 11391/2017 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina condições para a limitação de produtos prejudiciais à saúde nos espaços destinados à exploração de bares, cafetarias e bufetes,
pelas instituições do Ministério da Saúde, com
vista a implementar um conjunto de medidas
para a promoção da saúde em geral, e em particular para a adoção de hábitos alimentares saudáveis. [DR n.º 248/2017, Série II de 2017-12-28]
■■Resolução do Conselho de Ministros
n.º 203/2017 – Presidência do Conselho de Ministros
Nomeia os membros do conselho diretivo da
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P..
[DR n.º 248/2017, Série I de 2017-12-28]

■■PORTARIA n.º 495/2017 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Autoriza a Administração Regional de Saúde do
Norte, I. P., a assumir um encargo até ao montante de 339.650,41 EUR, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor, referente à aquisição de serviços especializados de instalação, parametrização e ajustamentos decorrentes das ações de
revisão e controlo de add-on específicos da área
da qualidade e gestão documental, no âmbito
do projeto «Sistema de Gestão Documental dos
CSP - ARS Norte» (G-DocCSP). [DR n.º 249/2017,
Série II de 2017-12-29]
■■DESPACHO n.º 11482-A/2017 – Finanças,
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e
Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do
Orçamento, da Secretária de Estado da Segurança Social e do Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde
Determina que o Instituto da Segurança Social,
I. P. (ISS, I. P.), e as Administrações Regionais de
Saúde, I. P. (ARS, I. P.), ficam autorizados a assumir os compromissos plurianuais no âmbito dos
contratos-programa a celebrar com as entidades integradas ou a integrar a Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), no
âmbito do funcionamento ou da implementação desta rede. [DR n.º 249/2017, 1º Supl, Série II
de 2017-12-29]

Os livros
da Ordem
A história em
palavras

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

■■Despacho n.º 11418/2017 – Finanças, Administração Interna, Educação, Saúde, (…)
Aprova a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS). [DR n.º
249/2017, Série II de 2017-12-29]
“Atualmente, e em Portugal, os hábitos alimentares inadequados são o fator de risco que mais
contribui para o total de anos de vida saudável perdidos pela população portuguesa (15,8 %), e um determinante importante da doença crónica, representando mais de 86 % da carga de doença no nosso
sistema de saúde (1). Estas doenças, no seu todo, são
ainda a principal causa de absentismo e incapacidade no trabalho sendo contribuintes importantes
para a baixa produtividade e competitividade nacional e ameaça importante à sustentabilidade do
sistema da segurança social.
Para inverter o crescimento deste tipo de doenças, a
OMS e a Comissão Europeia (CE) recomendam que
as estratégias nacionais de alimentação e nutrição
devem assentar numa abordagem de intervenção
multissetorial, designadamente com o objetivo de
1) modificar a oferta alimentar de determinados
alimentos, em particular os que apresentam elevado teor de açúcar, sal e gordura; 2) incentivar
ações de reformulação nutricional dos produtos
alimentares através de uma ação articulada com
a Indústria Alimentar, Distribuição Alimentar e
ainda com a Indústria da Prestação de Serviços de
Alimentação e Bebidas e; 3) capacitar os cidadãos
e profissionais que trabalham ou influenciam o
consumo de alimentos para as escolhas alimentares saudáveis.”
(Nota 1) As categorias de alimentos escolhidos tiveram em
consideração as recomendações de reformulação propostas
pelo High Level Group on Nutrition and Physical Activity
da Comissão Europeia e também as diretrizes da OMS nesta
área.

A nortemédico errou
Na última edição (julho-setembro 2017) da revista
«nortemédico» o artigo publicado na página 59, referente à apresentação do livro
da Dra. Fátima Manuela, saiu
com algumas imprecisões, que lamentamos. Assim:
o título exato da obra é DIAeBETES e não Diabetes; a
autora é especialista de Saúde Pública e não Pediatra; o projeto foi desenvolvido nas escolas públicas
dos concelhos de Santa Maria da Feira e Arouca e não
em Gondomar; foram envolvidos todos os níveis de
ensino, desde o pré-escolar ao secundário e não apenas o ensino primário; a intervenção foi desenvolvida
durante o internato médico de Saúde Pública e não no
mestrado de medicina; o projeto chama-se “A Diabetes
Existe, a Inclusão Persiste: Projeto Local de Inclusão
de Crianças e Jovens com Diabetes Mellitus tipo 1 nas
escolas” e não “Cantinho da Saúde” (esta era apenas
uma das atividades do projeto); o texto refere que a
autora “pretende, em conjunto com a sua equipa, levar
o Cantinho da Saúde a todas as escolas do país”, o que
não é verdade (o objetivo é agora ir de encontro à orientação nº 6 de 23/11/2016, da DGS-DGE, na qual a autora também pôde colaborar); no penúltimo parágrafo
é referido que “o livro conta ainda com recomendações
para uma dieta saudável, dirigidas a todas as crianças,
para que também possam controlar ou mesmo evitar a diabetes” - o que se sabe não ser verdade para a
diabetes tipo 1.

Secção Regional do noRte
Ordem dOs médicOs

Rua Delfim Maia, 405 · 4200 Porto
Tel 225070100 • Fax 225502547
email: secretaria@nortemedico.pt
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Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS
02 Out Reunião Astellas
Lectoure Tours
02 a 04 Out “V Updating Course

on Anatomical Pathology"
11 Out Reunião Balint Porto 1
13 Out 65.º Convívio Científico

CMEP: “Ama os teus Ossos”
/ 4.º Encontro Médico APO
14 e 15 Out II Congresso

de Neurologia
16 e 17 Out 1º Encontro da

14 Dez Reunião Shire
“Meet the Expert”
15 Dez Reunião da Direção do

Grupo de Infeção e Sepsis
15 Dez Reunião Inter-Hospitalar

do Norte 2017/2018
18 Dez Reunião da Comissão

Organizadora das Jornadas
Maia – Valongo

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER

Outros eventos:
04 Nov Curso EURACT
10, 11, 12, 18 e 19 Nov Curso

Avançado – Conceito
Bobath em Pediatria
14 Nov Dia Mundial da Diabetes:
“Dia e Betes vão à Ordem”
14 Nov Assembleia Regional
Ordinária SRNOM
16 Nov Eleições para os

Colégios de Especialidade

Fundação Portuguesa do Pulmão

Exposições:

26 Nov Juramento de
Hipócrates (Braga)

18 Out Reunião Green Paper –

04 a 21 Out Exposição de

01 Dez Festa de Natal

Sistemas de Informação na Saúde

pintura de Glória Sá

24 Out Reunião “Dia Mundial
do combate à Poliomielite”

04 a 21 Out Exposição de

26 Nov Reunião GEMMeeting

27 Out a 10 Nov Exposição

26 a 28 Out Encontro

Nacional de Grupos Balint
28 Out Formação sobre Dor
02 Nov Reunião GEMMeeting
02 Nov Reunião da Comissão

Regional de Actividades
Culturais e de Lazer

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

de pintura de F. Maria Leite
15 Nov a 03 Dez Exposição

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

02 Dez Festa de Natal

(Sub-Região de Viana do Castelo)
06 Dez Cerimónia Homenagem

ao Dr. Artur Santos Silva
08 Dez Festa de Natal

(Sub-Região de Braga)
10 Dez Juramento de

Hipócrates (Porto)
13 Dez Cerimónia da Tomada

de Posse dos Colégios
de Especialidade

pintura de Ophelia Marçal
e José Carlos Malato

06 Nov Reunião da
Comissão Organizadora das
Jornadas Maia – Valongo

21 Dez a 07 Jan Exposição

de pintura e desenho de
Henrique Coelho

21 Dez “Doença Hemolítica - 50
anos depois”. Homenagem ao
Dr. Francisco do Carmo Pacheco

06 Nov Reunião Geral
de Médicos Fisiatras

Concertos e Cinema:

Lançamento de Livros:

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

20 Nov Lançamento do livro
“Tirania da Erótica” de João
Trambelo (nome literário de
Carlos Mota Cardoso)

de Médicos Católicos –
Espiritualidade e Saúde Mental
10 Nov 66º Convívio Científico

CMEP: "Qual a causa da
epidemia alérgica?"
16 e 17 Nov 4.ªs Jornadas

do Médico Interno de
Patologia Clínica
23 Nov Cerimónia de Entrega do

Certificado de Qualidade e Ciclo de
Conferências – O Norte da Saúde
25 Nov Congresso APDI –
Relação Médico/Doente
e Qualidade de Vida
25 Nov Reunião Anual
Administrativa da Sociedade
Portuguesa da Cirurgia da Mão
28 Nov Conferência “Livre
Escolha na Saúde” – APEGSAÚDE
01 Dez Reunião Preparatória

do 10.º Encontro da USF
13 Dez Reunião Balint Porto 1

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

“Au Hasard Balthazar /
Peregrinação Exemplar”
31 Out Concerto de Jazz de

Fatucha Leite, no âmbito da
inauguração da exposição
de pintura “In the Clouds”
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
07 Dez 8.º Ciclo de Cinema:

“Syndromes and a Century /
Síndromes e um Século”

CCC, 06 de dezembro de 2017

(Sub-Região de Vila Real)

04 Nov II Encontro de Internato
Júlio Dinis – Desafios do Séc. XXI

07 Nov Reunião da Associação

Homenagem a Artur Santos Silva
“É este o homem que os médicos
do Porto querem honrar, num
projecto que agora começa e que
visa distinguir todos aqueles cuja
existência plantou na alma da Invicta o
nobilíssimo sentimento de gratidão.”

16 Dez Festa de Natal (Porto)

24 Nov Lançamento do livro
“Fernando Sylvan – Uma
Biografia” de José Bárbara Branco

NATAL 2017
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos decidiu
levar a magia do Natal mais
longe e estendeu a Festa de
Natal às sub-regiões de Vila
Real, Viana do Castelo e Braga.

29 Nov Lançamento do livro
“Eliminar a Hepatite C em
Portugal: da visão à acção”
da autoria de um grupo de
investigadores da Nova School
of Business and Economics
(Faculdade de Economia da
Universidade Nova de Lisboa)
07 Dez Lançamento do livro
“Espelhos” de Cecília Martins
10 Dez Lançamento do livro
“Lua Cheia em Para-LáDo-Mundo, a Origem do
Medo” de Bruno Teixeira

Juramento de Hipócrates
Nos dias 26 de novembro, no
Theatro Circo, em Braga, e 10 de
dezembro, na Casa da Música, no
Porto, cerca de 700 jovens médicos
apresentaram-se para o Juramento
de Hipócrates, este ano, pela primeira
vez, realizado segundo o novo texto.

ACTIVIDADES NA SUB-REGIÃO DE VIANA DO CASTELO 111

VAI ACONTECER

Actividades

REUNIÕES CIENTíFICAS
05 Jan Reunião Inter-Hospitalar
do Norte 2017/2018

Sub-Região de Viana do Castelo

10 Jan Reunião do Grupo Balint 1
23 Jan Reunião da Comissão

Organizadora da Semana
Digestiva 2018
25, 26 e 27 Jan V Fórum do

Movimento Vasco da Gama
29 Jan Reunião Astellas

Lectoure Tours
09 Fev Reunião Inter-Hospitalar

do Norte 2017/2018
14 Fev Reunião do Grupo Balint 1
22 e 23 Fev II Congresso

de Nutrição e Dietética
02 e 03 Mar Reunião Anual

da Sociedade Portuguesa
de Periodontologia e
Implantes - 2018
06 Mar Reunião da
Comissão Organizadora
da Semana Digestiva
08 Mar Reunião sobre

Nutrição e Doença de Crohn
09 Mar Reunião Inter-Hospitalar

do Norte 2017/2018
09 e 10 Mar Reunião do “Grupo

do Porto da ESPGHAN” de
Doença Inflamatória Intestinal
14 Mar Reunião do Grupo Balint 1

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
13 a 31 Jan Exposição de pintura

de Luísa Santos Ferreira
15 Fev a 01 Mar Exposição

de pintura e desenho de
Rita Braga Alves

Concertos e Cinema:
9 e 29 Mar Ciclo de Jazz

Outros eventos:
05 Jan a 24 Fev 9.º Curso de Pós-

Graduação em Antimicrobianos

Lançamento de Livros:
12 Jan Lançamento do livro
“Injuries and Health Problems in
Football” de Espregueira Mendes
13 Jan Lançamento do livro

“Psicanalisarium – quatro crianças
no divã” de Raquel Quelhas Lima
14 Jan Lançamento do livro
“O Mundo Antigo, História
e Arte” de Ruy Branco

■ 13 OUT
Exposição de Pintura
«Refugiados»

■ 17 NOV
Exposição de Pintura
Rui Parente

Realizou-se no passado dia
13 de outubro, na sede da
Ordem dos Médicos de Viana
do Castelo, a inauguração
da exposição de arte
contemporânea “Refugiados”,
do pintor Mário Rocha, patente
ao público até 13 de novembro.

Realizou-se no passado dia
17 de novembro, na sede da
Ordem dos Médicos de Viana
do Castelo, a inauguração da
exposição de pintura de Rui
Parente, artista vianense.
Encontra-se patente ao público
até 30 de dezembro.

“A linguagem plástica como
uma arma … Na praia, onde as
nossas crianças, em segurança,
constroem os seus castelos de
areia, depositam refugiado o
sonho, a esperança de acesso
a uma nova vida. São vidas
que se misturam; choros que
se ouvem; dor e maus tratos
que se sentem; muros que se
erguem; olhos que se fecham;
indiferença e preconceito que
se instalam.

“Adiciono mais uma mancha
aqui, uma linha acolá e tento
não ter medo de arriscar nesta
experiência particular de ser
eu”, assim descreve Rui Parente
a sua pintura.

Refugiados atravessam
fronteiras num mundo que é
deles; fator de diversidade, são
imperativo de igualdade…”
Mário Rocha

“Rui Parente é professor
efectivo do Grupo de Artes
Visuais da Escola 2-3/S
Pintor José de Brito, Santa
Marta de Portuzelo, Viana do
Castelo. Tem o Curso Superior
de Desenho pela ESAP e é
licenciado em Design Industrial
pela ESAD. Começou muito
cedo a pintar e a expor, tendo
obtido, em 1986, o Prémio de
Aquisição da 5ª Exposição
Colectiva de Artes Plásticas de
Viana do Castelo, instituído pelo
Centro Cultural do Alto Minho.”
Minho Digital (nº 138 · 19 Janeiro 2018)

■ 14 Dez
Palestra
«Fins de Tarde à
Conversa... Na Ordem:
Fluidoterapia &
Oxigenoterapia»
orador: Rogério Corga
Tratou-se da última sessão dos
“Fins de Tarde à Conversa…
Na Ordem” de 2017, uma
organização dos Internos do
Ano Comum. Foi abordada a
fluidoterapia e a oxigenoterapia
pelo orador, Dr. Rogério Corga.
Esta “conversa” terminou com
um convívio de Natal para,
entre todos, trocar saudades do
ano que termina e esperanças
para o ano novo. Em 2018
aguarda-se por mais “Fins de
Tarde à Conversa… Na Ordem”,
e muitas outras iniciativas para
dinamizarem a nossa sede.

112 Benefícios Sociais

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

HOTÉIS

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

