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a debater as «Perspetivas sobre os
Cuidados de Saúde Primários»
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A Vida é a arte do encontro.
(Vinícius de Moraes)
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PRIMEIRA SESSÃO

Início da sessão às 18h30.
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
O tema da primeira sessão será divulgado brevemente. Fique atento.
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Caros Colegas,
Refletir, ouvir e falar, conviver, aprender são encontro, são Vida.
É isso que temos a ousadia de vos propor com o Ciclo de Conferências “Às Sextas na Ordem”, abordando, e
pensando em grandes temas que interessam a todos os médicos e até à sociedade em geral. Assim, propomos-vos
falar sobre assuntos transversais aos médicos. Não vamos falar de enfarte de miocárdio, de sepsis, de pneumonia
ou de endocardite que, embora interessantíssimos e muito úteis, são temas específicos fugindo ao âmbito do que
pretendemos.
A apresentação e discussão formal dos assuntos que vamos abordar, terá início às 18h30 e durará, no máximo
60 minutos. A seguir teremos uma hora, até às 20h30 de convívio informal em que poderemos, ou não,
continuar algumas das nossas reflexões e durante o qual teremos o gosto de lhes oferecer um cocktail. E
depois…um bom fim-de-semana e um descanso merecido.
Nota: O convite que lhe fazemos é extensível a outras pessoas que queira trazer consigo.
COMISSÃO ORGANIZADORA:

António Sarmento / Carlos Mota Cardoso / Ana Correia de Oliveira / Diana Mota
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DESTAQUE
DIA DO MÉDICO

A cerimónia do Dia do Médico é um
momento de especial significado,
em particular para os médicos
homenageados e reconhecidos.
No dia 18 de junho, a SRNOM
atribuiu o Prémio Daniel Serrão
ao jovem Miguel Saraiva, que em
2017 obteve a melhor nota final de
curso entre todos os estudantes
das três escolas médicas do
Norte do país, enquanto a Escola
de Medicina da Universidade do
Minho viu reconhecida a qualidade
da sua formação com a atribuição
do Prémio Corino de Andrade. Os
médicos que completaram 25 e 50
anos de inscrição na Ordem dos
Médicos foram distinguidos com
medalhas evocativas. pág. 06
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DESTAQUE
O NORTE DA SAÚDE

“Perspetivas sobre os Cuidados
de Saúde Primários” foi o
tema proposto para a segunda
edição do ciclo de conferências
“O Norte da Saúde”, uma
organização conjunta do
CRNOM com as várias subregiões do Norte. Ao longo do
trimestre, em Viana do Castelo
(19 de abril), Famalicão (14 de
junho) e Vila Real (22 de junho),
vários responsáveis reiteraram
a necessidade de dar novo
impulso à reforma do sector e
colocar os Cuidados de Saúde
Primários no centro do SNS.
pág. 16

28

A Festa de São João organizada
pela SRNOM continua a preservar
a velha tradição da típica noite
portuense, com manjericos,
quadras populares, a tradicional
cascata e o fogo de artifício,
a receita perfeita para atrair
centenas de “foliões”. Neste
encontro de colegas e famílias, a
animação e o convívio foram uma
constante, noite fora. pág. 74

GREVE NACIONAL DOS
MÉDICOS – SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO
A poucos dias da data de
realização da Greve Nacional
dos Médicos, marcada para os
dias 8, 9 e 10 de maio, a Secção
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos e o Sindicato
Independente dos Médicos
promoveram uma sessão
de esclarecimento em que
expuseram publicamente
as razões que conduziram
à paralisação. O Presidente
do CRNOM, António Araújo,
considerou justas as
reivindicações dos sindicatos
e lamentou o facto do serviço
público de saúde estar “muito
pior do que há dois anos” .
pág. 28

76

XVI ARTE MÉDICA
X ARTE FOTOGRÁFICA

Entre 3 e 24 de maio, com a
XVI Arte Médica, e entre 30
de maio e 21 de junho, com a
X Arte Fotográfica, a galeria e
corredores do Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM
voltaram a servir de espaço
para muitos médicos revelarem
os seus talentos artísticos. Ou
simplesmente para poderem
apreciar as obras dos colegas,
encontrar amigos e conviver num
ambiente de grande simbolismo e
qualidade artística. pág. 76
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A habitual homenagem aos médicos
que completaram 25 e 50 anos de
inscrição na Ordem dos Médicos.
E ainda a entrega do Prémio Daniel
Serrão (melhor nota final de curso
das três escolas de Medicina da
região Norte) ao jovem Miguel
Antunes Saraiva e do Prémio Corino
de Andrade (prestação de serviços
relevantes à Medicina e aos Médicos
portugueses) à Escola de Medicina
da Universidade do Minho

SECRETARIADO

Conceição Silva
Susana Borges

“Perspetivas sobre os cuidados de
saúde primários” foi o tema proposto
para a segunda edição do ciclo de
conferências “O Norte da Saúde”.
Ao longo do trimestre, em sessões
realizadas em Viana do Castelo,
Famalicão e Vila Real, ficou evidenciada
a necessidade de dar novo impulso à
reforma do sector e colocar os cuidados
de saúde primários no centro do SNS
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O 2.º debate nacional promovido
pelo Conselho Nacional da Ordem
dos Médicos para o Serviço Nacional
de Saúde/Carreiras Médicas
realizou-se na SRNOM, no dia 12 de
junho. Carreiras médicas, contratos
coletivos e individuais, diferenciação e
qualificação dos jovens médicos e as
dificuldades no acesso à especialidade
foram as questões trazidas à discussão  

Nova consulta para as direções dos
Colégios que não apresentaram
listas concorrentes nas últimas
eleições (novembro 2017) realizouse a 16 de maio de 2018

«Pelo SNS... eu ‘não’ sou Centeno»

“A nova estrutura de missão para
controlar as contas da saúde é o
marco mais evidente da subjugação
da política do Ministério do Saúde ao
das Finanças”. Artigo de opinião do
Prof.  António Araújo, no jornal Público

«O Pinóquio do SNS»

Presidente do CRNOM salienta algumas
“inverdades, mentiras e contradições”
do Ministro da Saúde. Artigo de opinião
do Prof.  António Araújo, no JN

ARTIGOS
24

Assembleia de Representantes
da Ordem dos Médicos

Reunido na SRNOM, órgão nacional da
Ordem do Médicos apreciou e aprovou
relatórios de contas e atividades.
Reunião ficou marcada pela aprovação
de um voto de contestação à política
de saúde: “Ser médico: As pessoas
em primeiro. Em defesa da equidade,
dignidade e solidariedade”

Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 Porto
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Greve Nacional dos Médicos
– sessão de esclarecimento

		 SRNOM e SIM promoveram sessão

TRIBUNA DO CRN

PROPRIEDADE E EDIÇÃO

Visita ao Centro Pediátrico do
Centro Hospitalar de São João
Numa altura em que conheceram
grande protagonismo mediático
as condições de internamento da
Pediatria do São João, presidente
do CRNOM e bastonário da OM
foram verificar in loco o estado
dos contentores em que estão
internadas as crianças e perceber
em que condições são realizados
os tratamentos oncológicos
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«No silêncio»

«A reforma dos Sistemas de Saúde:
um imperativo ou uma opção?»
Por Isabel Cachapuz Guerra
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Decisões sobre o Fim de Vida

Em 21 de maio, a poucos dias
da discussão na Assembleia da
República dos vários projetos de lei
sobre a despenalização da morte
medicamente assistida, a SRNOM
acolheu debate promovido pelo

Conselho Nacional da Ordem dos
Médicos. “Um debate extremamente
importante, numa altura crucial”,
considerou o presidente do CRNOM

43
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Encontro com D. Manuel Linda,
nomeado pelo Papa Francisco
a 15 de março para suceder a D.
António Francisco dos Santos,
serviu para estreitar e fortalecer
as ligações entre a Ordem dos
Médicos e a Diocese do Porto

Aquém e Além do Cérebro

“Potenciar a mente” foi o mote
da 12ª edição do Simpósio da
Fundação BIAL. O evento decorreu
de 4 a 7 de abril no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM

Ciclo de Conferências
SRNOM/APAH

51

Value-Based Health Care

52

Congresso MED.Win

54

56

Evento deu a conhecer o novo
modelo da Prova Nacional de
Acesso à Formação Especializada  

MostrEM 2018

66

92

Concerto de Primavera

94

«A Cirurgia Geral Portuense nos
últimos 50 anos do século XX»
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“Novel Therapeutic Strategies
for Noncommunicable Diseases”
foi o tema do encontro realizado
na FMUP em 22 e 23 de junho
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Convívios Científicos da CMEP

“A inatividade física em crianças
e adolescentes. Um problema de
Saúde Pública”, com André Seabra,
e “Ciclos Hormonais na prática
desportiva”, com Jaime Milheiro,
foram os últimos temas tratados

ICBAS: Passado,
Presente e Futuro

Cerimónia de entrega de prémios
académicos marcada pela
apresentação do livro “A História dos
Homens que Inventaram um Sonho”

«Histórias e Factos na
Vida de um Clínico»

José Tavares Fortuna apresentou na
SRNOM a terceira edição, “revista,
aumentada e ilustrada”, da sua obra
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«Médicos e Sociedade – Para
uma História da Medicina em
Portugal no século XX»

António Barros Veloso apresentou na
SRNOM livro que reúne contributos
de 38 autores, entre médicos,
sociólogos e historiadores

Taça da Ordem

Ciclo de Ténis 2018 começou com
a Taça da Ordem, durante o mês
de maio, prova que teve em Rui
Coelho o grande vencedor

Temas alegres e conhecidos do grande
público trazidos ao Centro de Cultura
e Congressos pelo Coro da SRNOM

António Araújo Teixeira apresentou
obra que pretende homenagear
colegas cirurgiões e preservar a
memória da cirurgia portuense
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A festa da SRNOM continua a preservar
a tradição da noite típica portuense.
E a repetir o sucesso ano após ano
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Chef do restaurante da SRNOM
premiado pela fusão de sabores
de Portugal e do Brasil  

3 discos, 3 livros

As escolhas de António Sousa
Pereira, ex-diretor do ICBAS e novo
reitor da Universidade do Porto

LEGISLAÇÃO

«O Poder, a Solidariedade
e a Saúde»

Protocolo
SRNOM/PALLCO

André Sarbib e António Serrano, em
13 de abril, alunos da Escola de Jazz
do Porto, em 04 de maio, e o projeto
Salgueirinha em 29 de Junho

Pedro Miguéis, Odete Silva, e
Sofia Ottone levaram à SRNOM,
duas exposições com temática
comum: as migrações
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«O papel da Farmácia e
as novas terapêuticas na
doença oncológica»

Prof. António Araújo foi palestrante
convidado em ação de formação
promovida pela Cooprofar

Organizada pelo CNMI com a
colaboração dos Conselhos Regionais
da OM, a Mostra de Especialidades
Médicas constitui o fórum
privilegiado para esclarecimento
sobre o processo de escolha da
especialidade. No Norte, o evento
decorreu na SRNOM de 7 a 9 de maio

Primeiro Conservatório de dança
e música da cidade do Porto
tem agora condições especiais
para os médicos da SRNOM  

60

8.º Ciclo de Jazz na Ordem

Workshop abordou “o conceito
e as suas implicações para a
organização dos cuidados de saúde”

SRNOM acolheu debate promovido
pela Associação dos Médicos
Católicos Portugueses. Os médicos
Alberto Costa e João Queiroz e Melo
e o eurodeputado Paulo Rangel
foram os oradores convidados
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Acesso, Reutilização para fins de
Investigação e a proteção dos
titulares dos registos clínicos»
Rui de Vasconcelos Guimarães,
Responsável pelo Acesso à
Informação (RAI) do Centro
Hospitalar de São João, foi o
orador convidado de sessão
promovida pela SRNOM
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a Comissão de Avaliação da 2.ª
edição deste prémio destinado
a distinguir investigação em
importantes áreas médicas

Audiência com o Bispo do Porto

A organização interna nos hospitais
foi o tema da primeira conferência
realizada ao abrigo do protocolo
de cooperação estabelecido com
a Associação Portuguesa de
Administradores Hospitalares  
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De 30 de maio a 21 de junho,
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médicos para a fotografia
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Afirmar a Medicina em
que acreditamos

editorial

António Araújo
Presidente do CRNOM

Estou farto de me lamentar das condigião Norte, com o Prémio Daniel Serrão,
ções em que exercemos Medicina, do esbem como a escola de Medicina da Unitado do Serviço Nacional de Saúde, da
versidade do Minho, com o Prémio Corino de Andrade, por se ter notabilizado
disparidade que existe entre o discurso
pela forma inovadora do seu curso, com
e a ação da tutela, do clima de pressão
repercussão na geração de conhecimento
constante para praticarmos a profissão
e, assim, pela prestação de serviços relesegundo a leges artis sem que nos sejam
vantes à Medicina e aos médicos portudadas as ferramentas para tal. Estou farto
gueses. Foi um orgulho rever colegas que,
que tenhamos que recorrer à greve para
pelo tempo que dedicaram e dedicam aos
pressionar a tomada de decisões políticas
seus doentes, pelo humanismo
que deveriam ter sido deEstou farto
terminadas a priori, para
que emprestam aos atos médicos, pelo respeito que exigem
salvaguardar doentes e
da tibieza do
que se tenha pela ética e pela
profissionais de saúde. EsMinistério da Saúde,
tou farto de ver tantas unideontologia, são o expoente de
das suas promessas
dades de saúde sem recuruma Medicina que se deseja
frequentemente não
sos para responder às suas
equilibrada entre a ciência
cumpridas, de tentar
necessidades mais básicas
exata e a arte, como processo
encobrir a realidade
e à consequente falta de
criativo a partir da relação médesanimadora com
dico/doente e que envolve perprojetos de desenvolviuma retórica de
mento e de investimento.
ceção, empatia e emoções.
números que não
Estou farto de ver doentes
Continuamos empenhados
corresponde ao que
descontentes com o dena descentralização de iniciasempenho das unidades
se vive na realidade
tivas pelas várias sub-regiões,
de saúde, apesar do esforço
factual. Estou farto!
como a 2ª edição do ciclo de
descomunal de todos os
conferências “O Norte da
profissionais de saúde, e de
Saúde”, desta feita sob o título
constatar o desânimo destes profissionais,
“Perspetivas Sobre os Cuidados de Saúde
que não conseguem realizar-se profissioPrimários”.
nalmente e que procuram, cada vez mais
Continuamos empenhados em debater
insistentemente, essa realização fora do
com outras estruturas da saúde, como a
SNS e, quantas vezes, fora do país. Estou
Associação Portuguesa de Administrafarto da tibieza do Ministério da Saúde,
dores Hospitalares ou os sindicatos médidas suas promessas frequentemente não
cos, os principais temas políticos da atuacumpridas, de tentar encobrir a realidade
lidade, sejam eles a organização interna
desanimadora com uma retórica de núnos hospitais, as carreiras médicas ou os
meros que não corresponde ao que se vive
motivos das greves que têm vindo a aconna realidade factual. Estou farto!
tecer. Mas também continuamos a querer
Neste número da nossa revista «nortemédiscutir temas importantes como o das
dico» permitam-me salientar aspetos do
“decisões sobre o fim da vida” ou “o papel
nosso viver diário que nos deixam orgudo médico no acesso aos registos clínicos”.
lhosos e confiantes no futuro.
O dia 23 de Junho continuou a ser a noite
No dia 18 de Junho, comemoramos, mais
mais animada desta secção regional. A
uma vez, o “Dia do Médico”, onde homecelebração da festa do S. João mantém-se
nageamos os colegas que atingiram os 25
um dos nossos ex-libris, onde se entrecrue os 50 anos de inscrição na Ordem dos
zam a tradição dos manjericos, das quaMédicos e premiamos o aluno que termidras populares, da cascata, das sardinhas
nou o ano letivo de 2016/2017 com a mee das farturas, com o convívio entre colelhor média nos cursos de Medicina da regas e famílias.

PRÉMIO
BANCO CARREGOSA/
SRNOM
Neste período tivemos a eleição do 20º
Reitor da Universidade do Porto, tendo
sido eleito o Prof. Doutor António Sousa
Pereira. Este médico, amigo de longa
data, teve um percurso académico na
área da Anatomia Sistemática e foi diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar desde 2004. Nestes
últimos 14 anos modernizou e internacionalizou aquele instituto, tendo-o colocado ao nível dos melhores, refletindo-se
na qualidade dos seus discentes, seja na
medicina, na medicina veterinária ou
nas ciências do meio aquático. O futuro
da Universidade do Porto está bem entregue e é, para nós, um orgulho ser um
médico a gerir os destinos desta tão prestigiada instituição. A ele desejamos-lhe
as maiores felicidades para o
O patrocínio
futuro.
à investigação
O patrocínio à
investigação clínica continua a
ser uma das nossas prioridades.
Abrimos a 3ª
edição do Prémio Banco Carregosa/SRNOM,
patrocinada por aquele banco. A Sra.
Dra. Maria Cândida Rocha e Silva tem
tido a sensibilidade para aliar o prestígio da instituição, da qual é responsável
máxima, à responsabilidade social e a
uma vertente da ciência médica que é da
maior importância para o futuro do conhecimento e dos cuidados que se prestam aos doentes. Ao Banco Carregosa o
nosso muito obrigado.

investigação clínica

candidaturas
até 28

setembro
2018

clínica continua a
ser uma das nossas
prioridades. Abrimos
a 3ª edição do Prémio
Banco Carregosa/
SRNOM, patrocinada
por aquele banco.

Todos estes eventos na vida da nossa secção regional fazem-nos sentir que continua a ser necessário e a valer a pena lutar pela afirmação da Medicina em que
acreditamos, com o objetivo máximo de
dignificar os médicos e o ato médico.
António Araújo

A investigação clínica constitui uma das maiores oportunidades de
desenvolvimento na área das ciências e tecnologias da saúde em
Portugal. Conscientes da necessidade de estimular e premiar este
potencial, a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e o Banco
Carregosa unem-se para atribuir o Prémio Banco Carregosa / SRNOM,
uma distinção de âmbito nacional destinada a pessoas singulares ou
coletivas com projetos relevantes na área da investigação clínica.
O Prémio Banco Carregosa / SRNOM tem um valor total de 25 mil euros,
e será atribuído em data a anunciar posteriormente.

REGULAMENTO e
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
disponíveis em www.nortemedico.pt

Ordem dos Médicos

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

Pela
qualidade
da medicina
O tributo e o
reconhecimento aos
médicos marcaram
o dia 18 de junho.
Os médicos que
completaram
25 e 50 anos de
inscrição na Ordem
dos Médicos foram
homenageados neste
dia. Na cerimónia
do Dia do Médico,
a SRNOM atribuiu
ainda o Prémio Daniel
Serrão ao jovem Miguel Saraiva,
que obteve a melhor média final do
curso das três escolas médicas do
Norte do país, em 2017, e a Escola
de Medicina da Universidade do
Minho recebeu o Prémio Corino
de Andrade, pela qualidade da
formação que ministra.

A

no após ano, a cerimónia do Dia
do Médico vem-se revelando
um momento de particular simbolismo para a comunidade médica. No
dia 18 de junho, o Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
recebeu ilustres personalidades das diferentes áreas da medicina. Neste dia
especial, momento de reencontro entre
muitos antigos colegas de curso, e para
reconhecer o seu percurso, a SRNOM
atribuiu medalhas evocativas aos médicos que completaram 25 e 50 anos de
inscrição na Ordem dos Médicos. “São
vocês que, pelo tempo que dedicam aos

seres humanos doentes, pelo respeito
que têm e que exigem que se tenha pela
ética e pela deontologia, associadas às
boas práticas médicas que exercem
diariamente, mantêm viva a Medicina
como uma mistura harmoniosa entre
ciência e arte. São vocês que, pela vossa
capacidade de integrar conhecimento
e decisão, pela vossa experiência acumulada, pela vossa responsabilidade na
formação médica, pela vossa generosidade personificada no intenso trabalho
quotidiano e na resiliência diária, qualidades demonstradas ao longo de todos
estes anos, contribuíram para dignificar
a Medicina e a Saúde em Portugal (...) A
todos os médicos portugueses, o mais
sincero e profundo agradecimento pela
qualidade da atividade profissional que
têm desenvolvido. É, também, por vossa
causa, pelo vosso exemplo, que eu tenho
orgulho em ser Médico”, declarou o presidente do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, António Araújo,
na abertura da cerimónia. A seu lado,
na mesa que presidiu à sessão, António
Araújo tinha Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, e Pedro
Teixeira Bastos, presidente da Mesa da
Assembleia Regional do Norte, que marcou presença em representação dos médicos que nesse dia cumpriram 50 anos
de inscrição na OM.

ACREDITAR NA MEDICINA
Ao longo do seu discurso, o presidente
do CRNOM relembrou alguns dos motivos que enaltecem o papel dos médicos portugueses na sociedade. Destacou
o reconhecimento feito pela SRNOM
a três gerações: os jovens médicos, em
início de atividade profissional, com a
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“São vocês que, pelo
tempo que dedicam aos
seres humanos doentes,
pelo respeito que têm
e que exigem que se
tenha pela ética e pela
deontologia, associadas
às boas práticas
médicas que exercem
diariamente, mantêm
viva a Medicina
como uma mistura
harmoniosa entre
ciência e arte”
António Araújo

“Reunimos aqui aquilo
que é a capacidade
de inovação e a longa
experiência destes
médicos que ajudaram
a construir o Serviço
Nacional de Saúde e
permitiram que milhares
de médicos tivessem
uma excelente qualidade
de formação”
Miguel Guimarães

atribuição do Prémio Daniel Serrão, e os
médicos que cumpriam 25 e 50 anos de
carreira, com a entrega de medalhas que
pretendem reconhecer o tempo por eles
dedicado à medicina e aos doentes. Antes de terminar a sua intervenção, António Araújo deixou um desafio a todos
os médicos presentes: “Apesar das más
condições de trabalho, apesar das extensas listas de doentes nas nossas consultas, apesar das intermináveis horas
que nos obrigam a cumprir, para que o
Serviço Nacional de Saúde subsista, não
esmoreçam, não deixem de ter orgulho
em serem Médicos, continuem a acreditar numa Medicina humanizada, continuem a ser exigentes com a Medicina
que praticam e, consequentemente, com
as estruturas administrativas que nos
governam, para o bem dos doentes. Não
deixem de acreditar em Portugal. Não
deixem de lutar pela vossa felicidade”,
rematou.

EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO AO
SERVIÇO DO SNS
O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, aproveitou
para enaltecer o trabalho desenvolvido pela equipa do CRNOM na
defesa da qualidade da medicina
e do acesso aos cuidados de saúde
e realçou a presença de muitos dirigentes, assim contribuindo para
a valorização do Dia do Médico.
“Esta é uma iniciativa importante
para os médicos que hoje representam a medicina portuguesa: os
jovens médicos premiados e os médicos que completam 25 e 50 anos
de carreira. É um dos momentos
mais importantes da Ordem dos
Médicos, reunimos aqui aquilo
que é a capacidade de inovação e a
longa experiência destes médicos
que ajudaram a construir o Serviço
Nacional de Saúde e permitiram
que milhares de médicos tivessem
uma excelente qualidade de formação. Deram e continuam a dar
um contributo importante à sociedade”, realçou. O bastonário relembrou ainda os grandes desafios que
se colocam atualmente, entre eles
a importância de preservar a humanização dos cuidados de saúde
e a relação médico-doente. Considerado uma das grandes conquistas da democracia, o estado do SNS, em
particular as suas fragilidades, foi um
dos assuntos abordados. “Temos que lutar por reforçar a capacidade de resposta
do SNS e garantir a defesa de todos os
doentes e o acesso igualitário a cuidados
de saúde”, destacou Miguel Guimarães.
A qualidade da formação e o facto de
nem todos os jovens médicos conseguirem acesso à especialidade foram consideradas também questões prioritárias.
“Não podemos perder o rumo daquilo
que elevou o SNS. Temos excelentes médicos, devido à excelente formação que
prestamos. Juntos devemos lutar pela
capacidade de formação e manter a qualidade. Temos que criar condições para
que os nossos jovens fiquem a trabalhar
em Portugal e no SNS. Se combinarmos
a experiência destes médicos mais velhos com a capacidade de inovação dos
jovens, teremos serviços exemplares”,
reforçou o bastonário.

PRÉMIO CORINO
DE ANDRADE
ESCOLA DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DO MINHO
Após os discursos inaugurais, seguiu-se
a atribuição do Prémio Corino de Andrade. Este prémio, de âmbito nacional,
foi instituído em 2002 pela SRNOM, e
destina-se a galardoar pessoas coletivas ou singulares não médicas que se
tenham notabilizado pela prestação de
serviços relevantes à medicina e aos
médicos portugueses. Nesta sessão, re-
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DISCURSO DO
PRESIDENTE DO CRNOM,
ANTÓNIO ARAÚJO
Dia do Médico. 18 Junho 2018

«É, também, por
vossa causa, pelo
vosso exemplo, que
eu tenho orgulho em
ser Médico»

Exmo. Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos
(OM), Dr. Miguel Guimarães.
Exmo. Sr. Presidente, da Mesa da Assembleia
Regional do Norte, Prof. Dr. Pedro Bastos.
Permita-me, quebrando aqui o protocolo, na
sua pessoa cumprimentar e dar as boas vindas
a todos os médicos, membros e ex-membros
dos corpos dirigentes da OM.
Hoje comemoramos o dia do Médico.
Neste dia 18 de Junho, a SRN presta uma homenagem simbólica aos médicos portugueses.
Homenagem que se devia prestar diariamente
a estes profissionais da saúde, que tão abnegadamente pugnam pela qualidade da Medicina
portuguesa, que se esforçam e lutam contra um
sem número de adversidades, desde as diretamente ligadas ao exercício da sua atividade

desta vez ao jovem Miguel Antunes
profissional até às impostas
Neste dia 18 de
Saraiva, aluno no Instituto de Ciênpor lógicas administrativas
Junho, a Secção
tantas vezes irracionais e
Regional do Norte cias Biomédicas Abel Salazar da
consumíveis do nosso esUniversidade do Porto e atualmente
da Ordem dos
interno no Hospital Prof. Doutor
casso tempo. Homenagem
Médicos presta
Fernando da Fonseca. À tua família
que passa na voragem do
uma homenagem
os meus mais sinceros parabéns
tempo do dia-a-dia e na
simbólica
– é um orgulho ter um filho desta
multiplicidade desses afaaos médicos
craveira e dedicação. A ti Miguel,
zeres, que passa por termos
portugueses.
espero que sejas muito feliz na tua
habituado a sociedade de
vida pessoal e profissional e, através
que, contra tudo e, por vezes,
Homenagem que
de ti, permite-me enviar os nossos
contra muitos, conseguimos
se devia prestar
mais sinceros parabéns a todos os
prestar dos melhores cuidadiariamente a
dos de saúde, mesmo com
estes profissionais jovens mestres em medicina.
Hoje vamos, ainda, entregar o préprejuízo da nossa saúde,
da saúde, que tão
das nossas relações sociais
mio Corino de Andrade relativaabnegadamente
e, especialmente, com premente a 2017. O prémio Corino de
pugnam pela
Andrade é um prémio de âmbito
juízo do tempo que temos
qualidade
nacional, instituído pela SRN, que
para as nossas famílias.
da Medicina
se destina a galardoar pessoas, sinPor tudo isto, devemos ter
portuguesa.
um momento, um dia de regulares ou coletivas, e no primeiro
caso obrigatoriamente não médicas,
flexão sobre o nosso lugar
que se tenham notabilizado pela
na sociedade, sobre o nosso
prestação de serviços relevantes à
contributo para o sistema
Medicina e aos médicos portugueses. Permite,
nacional de saúde, sobre o que defendemos e
também, preservar e invocar a figura de mésobre como o praticamos. Importa, pois, aproveitar esta ocasião para prestar o nosso tributo
dico, cientista e grande humanista do Prof. Coa todos médicos e digo todos, porque vamos farino Andrade. Uma das figuras mais importanzê-lo através do reconhecimento de três gerates da neurologia portuguesa do século XX, foi
o primeiro cientista a identificar a paramiloidose
ções - os jovens médicos, em início de atividade
como entidade nosológica e fundou, ao lado de
profissional, com a atribuição do Prémio Daniel
Nuno Grande, o Instituto de Ciências BioméSerrão, e os médicos que cumprem 25 e 50
anos de carreira, com a entrega de condecoradicas Abel Salazar, tendo sido o seu primeiro
diretor. O Prémio Corino de Andrade de 2017
ções que invocam o tempo dedicado à medicina
foi atribuído à Escola de Medicina da
e aos doentes.
Universidade do Minho.
Ao atribuir o prémio Daniel
Um dia de
Esta escola de Medicina, inicialSerrão ao aluno que termireflexão sobre o
nou no ano letivo 2016/2017
mente denominada Escola de Ciênnosso lugar na
com melhor média nos curcias da Saúde, foi criada com o foco
sociedade, sobre o centrado no binómio “doente-sissos de Medicina da região
nosso contributo
norte, estamos simultaneatema de saúde”, combinando harpara o sistema
mente a evocar a memória
moniosamente e equilibradamente
de um homem de qualidaa formação, investigação e o desennacional de
des excecionais, que marvolvimento tecnológico, com o prisaúde, sobre o
cou a Medicina portuguesa
mordial de melhorar os cuidados de
que defendemos
pelos princípios éticos e
saúde, através da formação e da gee sobre como o
humanísticos que sempre
ração do conhecimento. O curso de
praticamos.
defendeu, que nos ensinou a
Mestrado Integrado em Medicina foi
compreender o ser humano
concebido em moldes inovadores,
na sua complexidade, na sua heterogeneidade
permitindo que os médicos formados na Escola
idiossincrática, e a respeitar os limites entre a
de Medicina estejam aptos a integrar equipas de
dialética evolutiva do conhecimento médico e
saúde, a colocar o doente no centro do sistema
a sua prática quotidiana. Daniel Serrão foi um
de saúde e a prosseguir a sua diferenciação na
homem do Porto mas que transcendeu essa
formação clínica e académica.
regionalidade para se tornar uma das personaOs colegas que perfazem 25 e 50 anos de
carreira profissional representam, nesta celidades mais transversais da sociedade portuguesa, que marcou o seu tempo, que é ainda o
rimónia, todos os médicos portugueses. São
nosso tempo, pelo seu carácter, pela sua cultura
vocês que, pelo tempo que dedicam aos seres
e conhecimento, pela sua forma de estar e de
humanos doentes, pelo respeito que têm e que
se relacionar. É, assim, com um sentimento de
exigem que se tenha pela ética e pela deontoreconhecimento e orgulho que atribuiremos,
logia, associadas às boas práticas médicas que
hoje e mais uma vez, o prémio com o seu nome,
exercem diariamente, mantêm viva a Medicina
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como uma mistura harmoniosa entre ciência e arte. São vocês que, pela vossa capacidade de integrar conhecimento e decisão, pela vossa experiência acumulada,
pela vossa responsabilidade na formação
médica, pela vossa generosidade personificada no imenso trabalho quotidiano e na
resiliência diária, qualidades demonstradas ao longo de todos estes anos, contribuíram para dignificar a Medicina e a Saúde
em Portugal. É graças ao vosso elevado
conhecimento e capacidade de resistência, à vossa proficiência e humanismo, à
vossa dedicação e ao vosso empenho, que
continua a ser possível manter o Serviço
Nacional de Saúde num nível de elevada
qualidade, apesar de todas as restrições
financeiras, apesar do aumento da complexidade informática, tantas vezes desajustada da realidade clínica e dos sistemas
de hardware e de conectividade instalados,
apesar de cada vez termos menos tempo
para o fulcro da nossa atividade – que é o
doente. Perdoem-me o atrevimento, mas
permitam-me extrapolar para, em nome
dos doentes, em nome de toda a sociedade portuguesa, deixar-vos aqui, através
de vós, a todos os médicos portugueses,
o mais sincero e profundo agradecimento
pela qualidade da atividade profissional
que têm desenvolvido. É, também, por
vossa causa, pelo vosso exemplo, que eu
tenho orgulho em ser Médico.
Uma palavra para aqueles que, entretanto,
já faleceram. Hoje, na nossa memória individual e coletiva, vocês estão connosco,
pelo exemplo, pelos valores, pelo estatuto
que nos deixaram em herança.
Mas… estamos a celebrar um dia de festa e
de comemoração, pelo que me vão perdoar
mas não falarei de política. Sobre esta não
existe matéria de comemoração, bem pelo
contrário.
Prefiro deixar-vos aqui um desafio. Apesar das más condições de trabalho, apesar
das extensas listas de doentes nas nossas
consultas, apesar das intermináveis horas que nos obrigam a cumprir, para que o
Serviço Nacional de Saúde subsista, não
esmoreçam, não deixem de ter orgulho
em serem Médicos, continuem a acreditar
numa Medicina Humanizada, continuem a
ser exigentes com a Medicina que praticam
e consequentemente com as estruturas
administrativas que nos governam para o
bem dos doentes, não deixem de acreditar
em Portugal.
Não deixem de lutar pela vossa felicidade.
Muito obrigado pela vossa presença e pela
vossa atenção.
António Araújo

ferente ao ano de 2017, o galardão distinguiu a Escola de Medicina da Universidade do Minho
(EMUMinho) pelo “desempenho
notável na formação de qualidade”
dos seus estudantes e futuros médicos. Depois de expressar “um
profundo obrigado à SRNOM pelo
reconhecimento”, o presidente da
EMUMinho, Nuno Sousa, deixou algumas palavras. “Todos temos o sentido de missão e a nossa
missão é criar um espaço onde
se aprende e gera conhecimento
para melhorar a saúde da comunidade. Na Escola de Medicina
da Universidade do Minho, cada
indivíduo encontra o seu espaço e
missão. Foi, é e será sempre esta
a nossa política, a convicção consciente e paciente de uma missão:
a de ajudar a melhorar os cuidados de saúde através da formação e geração de conhecimento.
A defesa intransigente desta responsabilidade social transporta-nos para a consciência do dever
cumprido e o de continuar a construir. Aceitamos e cumprimos a
missão de formar médicos competentes, de forma responsável e
consciente. Preparamos os médicos que o país precisa, com critério, rigor e paixão. Construímos e
fazemos aquilo que a nossa missão nos dita, é a nossa obrigação”,
proferiu. Reforçando o rigor e a
exigência como princípios base,
a Escola de Medicina da Universidade do Minho assume-se como
uma entidade inovadora, que defende a investigação e assiste com
orgulho a “réplicas das suas estratégias
pedagógicas e científicas noutras instituições de ensino”. “O plano de ação que
pretendemos assumir é uma mescla de
continuidade e mudança. A visão é fazer
da nossa escola uma referência. É possível formar médicos e cientistas, criar
condições ideais para produzir conhecimento fundamental e melhorar a assistência médica. A missão de uma escola
médica é promover a saúde e servir pessoas, pessoas saudáveis que um dia serão também doentes. Assim se cumpre a
nossa missão”, concluiu o presidente da
EMUMinho.

PRÉMIO DANIEL
SERRÃO
MIGUEL ANTUNES SARAIVA
O estudante que obteve em 2017 a melhor classificação final de curso entre
as três escolas médicas do norte do país
(FMUP, ICBAS e EMUMinho) recebeu o
Prémio Daniel Serrão. Miguel Antunes
Saraiva, concluiu o Mestrado Integrado
de Medicina no Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar e atualmente é
médico interno no Hospital Prof. Doutor
Fernando da Fonseca, na Amadora. Ao
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receber o galardão, “uma enorme
responsabilidade”, pois carrega o
“nome de um homem que marcou a medicina portuguesa”, o
premiado elogiou a iniciativa da
SRNOM. Miguel Saraiva começou o seu discurso com agradecimentos à família, colegas e professores da instituição que o formou.
Sentindo-se ainda um “pequeno
embrião” no SNS, com uma curta
experiência como médico, o jovem
partilhou a sua perspetiva, consciente dos grandes desafios que
terá de enfrentar. “Enquanto médicos, temos uma enorme responsabilidade e lidamos diariamente
com a qualidade de vida das pessoas. Na minha opinião, temos que
perceber que a saúde é de cada
um, que os doentes têm que fazer
escolhas com o maior grau de informação possível e não nos cabe
a nós julgar, temos que compreender o contexto de cada indivíduo.
Há espaço ainda para quebrar alguns estigmas da figura do médico: acho que aquilo que uso debaixo da minha bata não define o
médico que eu sou nem determina
a minha competência profissional.
Quero acreditar que a minha profissão e os meus anos futuros não
vão castrar a minha criatividade
quotidiana”, assegurou.

HOMENAGEM AOS
«REPRESENTANTES»
DA MEDICINA PORTUGUESA
Após os momentos mais solenes
de atribuição dos prémios, chegara
a hora da entrega das medalhas
evocativas aos médicos que completaram 25 e 50 anos de inscrição
na Ordem dos Médicos. Ao todo, mais de
uma centena de médicos, “representantes da medicina portuguesa”, receberam
a sua medalha. António Araújo encerrou a sessão, agradecendo a presença de
todos e convidando para um momento
de descontraído convívio, com um porto
de honra servido na galeria do Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM, acompanhado por um momento musical com
um quarteto de cordas protagonizado
por instrumentistas da Orquestra Sinfónica da Casa da Música. n

MEDALHAS
DE 25 E 50
ANOS DE
INSCRIÇÃO
NA OM
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de cursos avançados que garantem, por
exemplo, formação altamente diferenciada no contexto dos programas de formação específica dos médicos internos.

PRÉMIO CORINO
DE ANDRADE
2017

Qual a vossa missão?
A missão da Escola de Medicina da Universidade do Minho é melhorar os cuidados de saúde através da formação e
da geração de conhecimento. O foco da
nossa ação é o binómio doente-sistema
de saúde, o que significa que toda a formação, investigação e desenvolvimento tecnológico que se opera
na Escola de Medicina tem por
objetivo a melhoria dos cuidados
de saúde.
Asseguram o ensino de pré e
pós-graduação, a investigação
e outros serviços especializados no âmbito das Ciências da
Saúde. Como caracteriza os cursos disponibilizados pela Escola
de Medicina?
Os cursos da Escola de Medicina
têm como denominador comum
o elevado nível de integração entre as diferentes áreas do saber,
a centralidade do estudante nos
processos de ensino aprendizagem e uma cultura de avaliação
de praticamente tudo o que aqui sucede, desde o estudante aos docentes e
aos processos de ensino-aprendizagem.
Esta exigente cultura de avaliação garante que os processos são continuamente melhorados e que as possíveis
disfunções são rapidamente corrigidas,
o que resulta em programas de elevada
qualidade e reconhecimento nacional e
internacional.

Nuno
Sousa
PRESIDENTE DA ESCOLA
DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DO MINHO

(nortemédico) – Como
surgiu a Escola de Medicina da Universidade
do Minho e de que forma
evoluiu?
(Nuno Sousa) – A Escola de Medicina, inicialmente denominada
Escola de Ciências da
Saúde, foi criada para
garantir a criação de um
novo curso de Medicina. Para isso foi
necessário garantir que o curso tivesse
qualidade desde o princípio, mas também que essa qualidade fosse sustentada e sustentável. Para isso, a Escola
fez uma aposta forte na investigação,
tendo criado o Instituto de Investigação
ICVS e desenvolvido um ambicioso programa de formação pós-graduada. A par
do curso de Medicina, as apostas na investigação e na formação pós-graduada
foram muito bem-sucedidas: temos hoje
programas doutorais de elevada exigência e qualidade, a par de um programa

Esta é já uma Escola de referência na
formação médica. Como atingiram este
patamar e quais as mais-valias?
Penso que há três aspetos muito relevantes para atingir esse patamar: em
primeiro, o grande envolvimento dos
estudantes nos processos de ensino
aprendizagem que foi objeto de reconhecimento internacional pela Associação Europeia de Educação Médica
ao atribuir a oito escolas médicas internacionais uma distinção de excelência
neste domínio; em segundo, a estratégia
de seleção e desenvolvimento do corpo

14 DESTAQUE: DIA DO MÉDICO 2018

docente e de investigação da Escola de Medicina, que garante
elevados níveis de envolvimento
com o projeto e motivação para
a docência, a par dos exigentes
indicadores no domínio da investigação; e, em terceiro, a cultura de avaliação e de prestação
de contas, que eleva os padrões
de exigência e garante qualidade. As mais-valias também
são muito significativas em vários domínios. A escola tem hoje
vários parceiros internacionais
que ajudam a garantir melhores
condições formativas aos nossos
estudantes. Por exemplo, garantimos um programa de MD/
PhD único em Portugal (e raro
na Europa) numa parceria com
duas instituições que também
são referência no ensino médico:
a Universidade de Columbia, em
Nova Iorque, e a Universidade
Thomas Jefferson, em Filadélfia.
Porque devem os jovens que estão atualmente a ponderar candidatar-se ao curso de Medicina
escolher esta Escola?
Ao escolherem o curso de Medicina da Universidade do Minho,
os jovens optam por uma formação integrada, que privilegia o desenvolvimento de competências
clínicas desde fases precoces da
formação, que integra oportunidades de investigação científica,
que faz do doente a sala de aula e
que coloca o estudante no centro
do processo de ensino-aprendizagem. A nossa missão é melhorar
os cuidados de saúde e, como tal,
o nosso compromisso será garantir que
os jovens que aqui recebemos ficam devidamente dotados das competências
necessárias para serem, nas palavras do
fundador, médicos “peritos em ciência,
arte e consciência”.
No dia 18 de junho, Dia do Médico, a
SRNOM atribuiu o Prémio Corino de
Andrade à Escola de Medicina da Universidade do Minho. Qual o significado
deste prémio e como encaram esta
distinção?

PRÉMIO
DANIEL
SERRÃO
2018

Miguel
Saraiva
MELHOR MÉDIA
FINAL DE CURSO

Esta distinção é uma honra para a Escola de Medicina da Universidade do
Minho. Representa o reconhecimento
pelo trabalho de qualidade que temos
feito na formação pré-graduada e pós-graduada em Portugal e traduz-se num
acréscimo de responsabilidade. É também por isso que não queremos ficar
por aqui e estamos já a preparar uma
reforma curricular que trará inovação
ao ensino médico em Portugal e poderá
formar melhor os médicos de que precisamos em 2030 ou 2040. n

(nortemédico) – O que o levou a
escolher Medicina como área
de formação superior?
(Miguel Saraiva) – Quando ingressei no ensino superior, eu
tinha apenas 17 anos e posso
dizer que a minha visão do
mundo e dos seus meandros
era bastante diferente da que
tenho hoje. Na altura, Medicina afigurou-se-me como uma boa opção porque
sempre tive bastante apetência para a
área das ciências, porque gosto muito
de lidar e comunicar diretamente com
pessoas e porque realmente admirava
a profissão, por ser tão completa nestas
duas vertentes (tanto a científica como
a humana).
Durante o seu processo de formação,
quais foram os principais objetivos e
ambições?
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Durante a faculdade, o meu principal
objetivo sempre foi o de fazer o melhor
que podia com as condições e o tempo
de que dispunha. Para mim, sempre foi
importante ser bom e competente na
minha atividade profissional ou área de
estudos. Como tal, procurei sempre dar
o melhor de mim e aprender tudo o que
podia, até porque sentia que, de alguma
forma, tinha a responsabilidade de
aprender tudo o que pudesse para fazer
o melhor possível pela quantidade/qualidade de vida dos meus futuros doentes.
À parte dessa componente científica,
não posso deixar de referir que procurei ao longo do meu percurso académico
universitário desafiar-me a vários outros níveis. Propus-me a desempenhar
cargos associativos, a lidar com a organização de eventos e a ter sempre um
papel ativo na dinâmica dos estudantes,
professores e de toda a comunidade da
minha faculdade. No fundo, ambicionava tornar-me competente cientificamente e adquirir outras capacidades de
cariz mais administrativo e de organização/gerência de projetos em grande
escala ou que envolvessem um grande
número de pessoas. Penso que a época
da faculdade é a ideal para desenvolver
estas duas competências.
Como vê o futuro dos jovens médicos
em Portugal?
Há vários aspetos que me preocupam
em relação à formação dos jovens médicos no nosso país. Não posso ignorar que
já desde há 3 anos que não há sequer vagas de Internato de Formação Específica para todos os candidatos ao mesmo.
Sei que este é um assunto já muito debatido, que se procuram soluções ou encontrar formas de lidar com o problema
da melhor forma, mas creio que o facto
de termos atualmente jovens médicos
sem acesso a formação específica e a
trabalhar como médicos indiferenciados compromete a qualidade do SNS e
dos cuidados de saúde públicos prestados no nosso país. Além disso, também
a abertura de concursos para médicos
recém-especialistas tem vindo a rarear.
No meu dia a dia no hospital, vejo vários
colegas recém-especialistas a exercer
funções de especialistas estando, contudo, oficialmente contratados como In-

ternos de Formação Específica (cabendo-lhes o salário correspondente a essa
função) porque continuam à espera, por
vezes por vários meses, que haja um
concurso para especialistas. Outra preocupação ainda é a gestão das horas de
trabalho no serviço de urgência para algumas especialidades e o caos que a medida recentemente tomada tem causado.
Preocupam-me as condições em que os
internos estão a ser formados, o tempo
de que dispõem para estar nas consultas
e enfermarias e a forma como o seu horário vai passar a ser organizado daqui
em diante. Por tudo isto, assumo que estou preocupado com o futuro dos jovens
médicos em Portugal (o meu incluído),
nomeadamente com a qualidade da sua
formação.

“Escolher Medicina
é um compromisso
para a vida”
Que conselho pode deixar aos jovens
que estão atualmente a ponderar candidatar-se ao curso de Medicina ou estão
a iniciar a sua formação pré-graduada?
Acho que o melhor conselho que posso
dar é o de que ingressem no curso se
realmente acharem que gostam daquilo
que vão fazer. Isto porque escolher Medicina é realmente um compromisso
para a vida: primeiro vem o curso, que
implica muito estudo e dedicação, depois o internato, que demanda também
muitíssimo tempo e energia, e, mesmo
depois de nos tornarmos especialistas,
a dedicação intensa e o estudo não cessam, é muito importante estarmos sempre atualizados para desempenharmos
o nosso trabalho da melhor forma. Assim sendo, acho importante que pelo
menos tenham uma ideia do tipo de
vida que estão a escolher. Logicamente,
aconselho também que realmente levem o curso a sério e se dediquem. Por
mais que estejamos a estudar numa
faculdade fantástica ou a trabalhar no
melhor hospital do mundo, uma boa
formação dependerá sempre, em grande
medida, do empenho, esforço e capacidade de trabalho que estivermos dispostos a dedicar. Tudo isto com equilíbrio,

claro. Afinal, acho igualmente importante que não se permitam ser apenas
médicos ou estudantes de Medicina –
somos familiares, somos amigos, somos
cidadãos, somos potenciais agentes de
mudança. Não nos devemos esquecer
nunca de todas as nossas outras valências e responsabilidades.
No Dia do Médico, a Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos distingue-o com o Prémio Daniel Serrão. Que
significado atribui a este prémio?
Primeiramente, gostava de dizer que me
sinto muito honrado por receber este
prémio. Para mim, receber o Prémio
Daniel Serrão funciona como uma certificação de que tenho capacidade de trabalho e, sobretudo, como um estímulo
para continuar a trabalhar com afinco
e dedicação no futuro. No próximo ano
começarei o meu internato de formação
específica e isso, naturalmente, assusta-me um pouco. Assim, este prémio
é um incentivo e uma fonte de ânimo
para enfrentar o que se avizinha. Mais
do que tudo isto, e no meu caso particular, este prémio é a garantia de que não
precisamos necessariamente de nos
encaixar no molde de pessoa-modelo
perfeita, que tantas vezes os outros esperam que sejamos, para conseguirmos
singrar no nosso percurso académico
ou profissional. Eu falhei muitas vezes,
como todos os meus colegas. Eu não sou
o tipo de pessoa que muitos idealizavam
que eu fosse. Eu fiz escolhas e defendi
causas que nunca foram e não são consensuais. Eu insurgi-me por diversas
vezes contra preconceitos e estereótipos
que para mim são absurdos no mundo
médico e no ambiente estudantil. Posso
dizer que eu próprio senti, na primeira
pessoa, descrédito e minoração por ser
“diferente” e que fui alvo de críticas castradoras e comportamentos vexatórios
pelos meus pares algumas vezes. Contudo, estou aqui, humano e inexato, sentindo-me genuinamente honrado e agradecido pela atenção que tiveram comigo
ao distinguir-me com este prémio tão
bonito. O meu muito obrigado! n
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CICLO DE
CONFERÊNCIAS
“O NORTE DA
SAÚDE”

Perspetivas
sobre os Cuidados
de Saúde Primários
NOVO IMPULSO À
REFORMA DOS CSP
“Perspetivas sobre os
cuidados de saúde primários”
foi o tema proposto para
a segunda edição do ciclo
de conferências “O Norte
da Saúde”. Ao longo do
trimestre, passaram por Viana
do Castelo, Famalicão e Vila
Real diversos protagonistas,
que coincidiram na
necessidade de dar novo
impulso à reforma do sector e
colocar os cuidados de saúde
primários no centro do SNS.
Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

19 ABR :: VIANA DO CASTELO

F

oi em Viana do Castelo, no dia 19
de Abril, que se iniciou a reflexão sobre os Cuidados de Saúde
Primários (CSP), proposta neste novo ciclo de conferências “O Norte da Saúde”.
O primeiro contributo para o debate foi
de Sofia Azevedo, médica de família na
USF UarcoS (Arcos de Valdevez), que recuperou a Declaração de Alma-Ata – 40
anos depois da sua proclamação – para
assinalar “os princípios fundadores” dos
CSP contemporâneos.
Na perspectiva da convidada, os cuidados primários são fundamentais para
“assegurar o sucesso e a sustentabilidade
dos sistemas de saúde” e os países que
apostaram nessa área alcançaram “resultados bastante superiores ao que seria
expectável, face ao seu nível de desenvolvimento”. Sofia Azevedo afirmou ainda
que um sistema apoiado na Medicina Geral e Familiar (MGF) está mais perto de
“alcançar a cobertura universal dos cui-

dados e os objetivos do desenvolvimento
sustentável”. Olhando para o caso português, a especialista assinalou que, desde
1971 – ano de criação dos primeiros Centros de Saúde – o desenvolvimento deste
sector “tem acontecido por saltos”: primeiro com a criação da carreira médica
de MGF, depois com a segunda geração
de CS’s e, desde 2007, com a reforma que
deu origem às Unidades de Saúde Familiar (USF). Este último período, assegurou, foi aquele em que se registou maior
“aposta na qualidade”.
Numa avaliação sumária deste trajeto,
Sofia Azevedo recorreu a dados divulgados em Janeiro último, pelo grupo que
coordena a nova reforma dos CSP. No relatório então divulgado são atribuídos diversos méritos às USF de modelo B, entre
os quais a captação de mais utentes, a menor despesa com medicamentos e meios
complementares de diagnóstico e uma
diminuição assinalável dos internamentos evitáveis. “Apresentam mais ganhos
em saúde – imediatos e de longo prazo –
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e têm um custo global inferior às restantes USF de 352 mil euros”, acrescentou,
recordando que, se todas as unidades de
cuidados primários em Portugal fossem
USF de modelo B, a poupança estimada
seria superior a 103 milhões de euros.
No caso específico da Unidade Local de
Saúde do Alto Minho (ULSAM), a médica de Arcos de Valdevez reconheceu
que os resultados deste modelo organizacional ainda estão longe das expectativas criadas. “Não estamos a ter os ganhos em saúde que gostaríamos de ter”,
afirmou, colocando a “dispersão geográfica” e o facto de existirem apenas quatro USF de modelo B como hipóteses que
justificam o menor desempenho. Sofia
Azevedo terminou a sua intervenção lançando desafios para o futuro da ULSAM.
Um deles passa pela “maior capacidade
de resposta à doença aguda” e outro por
“cumprir com os tempos máximos de resposta garantidos”. Por outro lado, a médica de família defendeu a existência de
“um controlo mais eficaz daquilo que nos

é solicitado” e a alocação
dos “recursos ajustados às
necessidades”.

DESAFIOS NA
SAÚDE PÚBLICA

“As USF de
modelo B
apresentam
mais ganhos
em saúde,
são mais
eficientes e
têm um custo
global inferior
às restantes
USF”

Interno de Saúde Pública
na ULSAM, Bruno Castro
foi o segundo orador convidado e refletiu sobre a sua
especialidade, que considerou “híbrida”, uma vez
que “atravessa todos os níSofia Azevedo
veis de cuidados de saúde”.
Olhando para as perspetivas futuras da Saúde Pública e para o
contributo que esta pode dar em termos
de CSP, o jovem médico começou por
defender uma intervenção ao nível da
doença crónica, que é responsável por
80% da carga de doença no nosso país.
“Como fazê-lo? Atacando os determinantes em saúde, especialmente os sociais”, enunciou, referindo a necessidade
de “criar novos sistemas de vigilância,

específicos para este tipo de
doença”. Sugeriu também
a “partilha e divulgação de
boas práticas entre os profissionais de saúde e a comunidade”, assim como a elaboração de “planos de emergência
para tudo” – exemplificando
o perigo de importação de
doenças, devido ao efeito das
alterações climáticas. No âmbito da comunicação, Bruno
Castro apelou à importância
da literacia em saúde e ao
facto de que “compete a cada
um de nós médicos um papel determinante no aumento da capacidade decisora dos nossos utentes”. “Vamos ter de
formar utentes todos os dias”, concluiu,
desejando um “reforço das parcerias intra e interinstitucionais” para obter melhores resultados nesta matéria.
Nelson Rodrigues, presidente da Sub-região de Viana do Castelo da Ordem
dos Médicos, enalteceu o contributo que
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14 JUN :: FAMALICÃO

“Compete a
cada um de
nós médicos
um papel
determinante
no aumento
da capacidade
decisora dos
nossos utentes”
Bruno Castro

os dois convidados deram à discussão e
deixou, ele próprio, alguns comentários
sobre o papel dos CSP no sistema português. Para o dirigente, “a organização dos
serviços deve ser orientada, no seu todo,
por necessidades de saúde pública e necessidades individuais dos utentes”. Algo
que, lamentou, “não se vê a acontecer nos
hospitais”, contestando também a visão
de ‘hospitalocentrismo’ que ainda domina o serviço público de saúde e a crise
das lideranças baseadas “no comando e
controlo”.

O presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM)
reconheceu que os hospitais “estão mais
centrados no tratamento da doença do
que no indivíduo”, mas defendeu que esse
é também um motivo pelo qual “os médicos hospitalares e não hospitalares devem sempre trabalhar em equipa”. Sobre
o ‘hospitalocentrismo’, António Araújo
recordou que o tema “se debate há décadas”, mas que até hoje “ainda não foi
possível implementar um programa que
concretize essa mudança”.

O mais recente relatório da
Comissão para a Reforma dos
CSP já havia sido analisado na
primeira sessão do ciclo de conferências “O Norte da Saúde”
2018, realizada em Viana do
Castelo. Mas nada melhor do
que ouvir relatar, de viva voz,
o trabalho que aquela equipa
nomeada pelo Ministério da
Saúde está a desenvolver, o que
foi possível fazer-se na segunda
sessão, promovida pela Sub-região de Braga e realizada em
Famalicão.
Isto porque o principal convidado da sessão foi precisamente o Coordenador Nacional
para a Reforma dos Cuidados
de Saúde Primários, Henrique
Botelho. O especialista começou por desmentir algumas
ideias feitas sobre este sector,
como o facto de se continuar a
dizer que ainda há muita gente
sem um médico de família em
Portugal. “Não só não há muitos portugueses sem médico de
família, como aqueles que não
o têm estão perfeitamente localizados. É na ARS Lisboa e
Vale do Tejo e na ARS Algarve
que essa situação mais se verifica”, contestou. Da mesma
forma, para Henrique Botelho
não se pode falar em “aumento
da despesa em saúde em Portugal”, mas sim em “decréscimo de investimento”, verificado de forma mais explícita
nos anos em que o país esteve
sob intervenção externa. Um
dos indicadores que o orador
apresentou a este propósito foi o facto
de os utentes portugueses pagarem do
seu próprio bolso 40% da despesa com
medicamentos.
Sobre a performance atual dos CSP, o
responsável reiterou as “vantagens funcionais” das USF e mostrou-se bastante
céptico quanto à manutenção das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP). “Começo a ter dúvidas
de que, 12 anos depois [do início da reforma] as USCP tenham direito a existir. Porque as outras unidades [USF] já
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“Começo a ter
dúvidas de que,
12 anos depois
[do início da
reforma] as
USCP tenham
direito a existir.
Porque as
outras unidades
[USF’s] já
provaram que
funcionam
melhor, gastam
menos e têm
melhores
resultados”
Henrique Botelho

provaram que funcionam melhor, gastam menos e têm melhores resultados”,
observou, assumindo que “o trabalho em
equipa é a chave do sucesso” nesta matéria. Já no período de resposta às questões
do público, Henrique Botelho assumiu o
objetivo de “chegar ao final do mandato
e ver as UCSP extintas”, garantindo “o
direito dos doentes a usufruírem de uma
USF, porque prestam melhor serviço”.
Confrontado com o facto de em 2017 não
se ter registado nenhuma abertura de
USF modelo B, o coordenador nacional

assumiu que “não se compreende” qual o
motivo para “existirem quotas de modelos A e B”. “O que conta é o interesse das
próprias USF e 95% delas manifestaram
interesse em transitar para o modelo B”,
acrescentou, confessando-se crítico do
comportamento do Ministério das Finanças nesta matéria.
Sobre a dimensão das listas de utentes atribuídas a cada médico de família, Henrique Botelho sustentou que
“está claro para todos” que o limite de
1900 utentes não pode valer para todas

as regiões. Nesse sentido,
anunciou que a equipa a que
preside está “muito perto de
obter uma métrica ideal e capaz de se adaptar a realidades diferentes”.

USF RURAIS
O segundo convidado da sessão em Famalicão foi o coordenador da USF O Basto,
Henrique Sá Nogueira, que
utilizou parte da argumentação de Henrique Botelho
para desacreditar os “modelos únicos” no sector dos
CSP. “Não acredito em modelos que não tenham em
conta a realidade local e as
especificidades regionais”.
“Costumo dizer que somos
rurais”, comentou o responsável por esta USF situada
em Cabeceiras de Basto,
dando o exemplo de que “todos os dias há suturas” e assiste “com frequência” a episódios críticos, como enfartes
do miocárdio. “Isto acontece
e os indicadores por que sou
avaliado são os mesmos dos
meus colegas de Braga ou
Guimarães”, problematizou
o responsável.
Reforçando a sua linha de
argumentação, Sá Nogueira
não deixou, todavia, de mostrar confiança no modelo de
reforma iniciado em 2005.
“Continuo a acreditar neste
modelo, mas ele não é reprodutível em todos os lados”,
vincou, defendendo que “se
a reforma é para regressar,
espero que tenha em conta as diferentes
realidades”.
A acompanhar Pratas Balhau, presidente da Sub-região de Braga, António Araújo encerrou a sessão, dizendo
que “está muita coisa a ser burilada de
forma conceptual, mas que na prática
não acontece da mesma forma. O presidente do CRNOM deu como exemplo
a transição das USF de modelo A para
modelo B e o “exagero” das listas de utentes. “Há um longo caminho a percorrer”,
concluiu.
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“Se não for feito
o investimento
necessário nos
CSP, não vamos
ter ganhos em
Saúde”
“O trabalho
iniciado nos
anos 90 foi
importante, mas
as coisas estão
a estagnar. E
esta é uma área
importantíssima
para o SNS”
Margarida Faria

22 JUN :: VILA REAL

“Se não for feito o investimento necessário nos CSP, não vamos ter ganhos
em Saúde”. A afirmação de Margarida
Faria, presidente da Sub-região de Vila
Real da Ordem dos Médicos, foi o mote
para a terceira e mais recente sessão de
“O Norte da Saúde”. Na noite de 22 de
Junho, a dirigente recordou que o nosso
país tem uma média significativamente
mais baixa, em termos de esperança de
anos de vida saudável aos 65 anos, que

a média da União Europeia. Neste sentido, a “aposta na promoção da saúde e na
prevenção da doença é fundamental”, cabendo à MGF esse trabalho, considerou.
Margarida Faria reforçou também uma
das opiniões mais ouvidas nestas sessões: a de que é necessário dar um novo
impulso à reforma dos CSP. “O trabalho iniciado nos anos 90 foi importante,
mas as coisas estão a estagnar. E esta é
uma área importantíssima para o SNS”,
considerou.

Rosa Ribeiro, oradora convidada para esta conferência,
subscreveu a posição da colega e deu como exemplo a
sua USF – a Miguel Torga,
em Chaves – que está “há
oito anos em modelo A”, a
aguardar a transição para o
modelo B. Além disso, a diretora do internato e também
sindicalista, recordou que a
carreira de MGF “está congelada desde 2005” e que espera,
“há três anos”, pela abertura
de um concurso para a sua
unidade.
À semelhança de Henrique
Botelho, Rosa Ribeiro também defende que a evolução
da reforma dos CSP passa
pela evolução funcional das
unidades de saúde. “Está provado que são as USF que prestam melhor serviço. Então as
unidades deviam transitar
para USF e para o modelo
B”, defendeu, acrescentando
compreender “que não se
possa fazer tudo de uma vez”,
mas salientando que “há uma
poupança estimada” nessa
transição. “É inadmissível
que, em 2017, não tenha sido
criada nenhuma USF modelo
B e que as 23 modelo A que estavam previstas não tenham
saído do papel”, acrescentou.
Olhando para o futuro, Rosa
Ribeiro apontou como prioridades a resolução dos problemas informáticos que ainda
se verificam, o redimensionamento das listas de utentes e
a redefinição dos Agrupamentos de Centros de Saúde
(ACeS). Já em período de debate com a
assistência, a convidada criticou a forma
como são impostas as metas de contratualização aos AceS, apelando a que os
médicos não se deixem condicionar: “Eu
não deixo de fazer o que o meu doente
precisa só porque dizem que devo gastar
menos dinheiro”. n

TRIBUNA

ANTÓNIO ARNAUT

1936 – 2018

O pai do
Serviço
Nacional de
Saúde

Morreu o ‘pai do Serviço Nacional
da Saúde’ (SNS). António Arnaut,
foi sempre um defensor acérrimo
do SNS, dos profissionais de saúde
e dos doentes. A ele se deve não só
a génese do SNS, mas também a
sua defesa continuada em diversas
circunstâncias.
O conhecimento, entusiasmo e atenção
que sempre dedicou ao SNS foi bem
traduzido nas palavras sinceras com
que enalteceu o SNS como “uma
das maiores conquistas da nossa
democracia e o principal fator de
coesão social”.
Para António Arnaut, grande
defensor dos direitos, liberdades
e garantias das pessoas, proteger
o SNS é defender um dos direitos
fundamentais dos cidadãos, o direito
ao acesso a cuidados de Saúde em
condições de equidade.
Personalidade de caráter íntegro
e conhecimento profundo do nosso
sistema de saúde, António Arnaut
manteve-se sempre intimamente
envolvido com a organização do SNS
e revelou sempre uma preocupação
constante com a Saúde em Portugal.
De tal forma que é dele, em parceria
com João Semedo, a recente redação
proposta para a nova Lei de Bases da
Saúde, publicada em livro com o título
“Salvar o SNS”.
“Restituir ao SNS a sua dignidade
constitucional e a sua matriz
humanista” era o seu propósito,
palavras próprias de um homem
humilde que nos deixa um legado que
o país deve e tem de saber honrar.
Em nome de todos os médicos e da
Ordem dos Médicos, apresentamos os
nossos sentidos pêsames à família e
aos amigos.
O país perdeu hoje um herói nacional,
o herói do SNS. A Ordem dos Médicos
continuará a honrar o seu legado e a
sua memória.
Portugal, 21 de maio de 2018.
Presidentes Conselhos Regionais Norte,
Centro e Sul da Ordem dos Médicos
Bastonário da Ordem dos Médicos

ORDEM DOS MÉDICOS

Secção Regional do Norte

BIO
António Duarte Arnaut nasceu a 28
de janeiro de 1936 em Cumeeira,
Penela. Morreu a 21 de maio de 2018
(82 anos) em Santo António dos
Olivais, Coimbra.
Era advogado, tendo obtido a
licenciatura em Direito na Faculdade
de Direito da Universidade de
Coimbra, em 1959.
Distinguido, a 25 de setembro de
2014, com o título Doutor Honoris
Causa, pela Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra,
participou ativamente na oposição
à ditadura. Participou na Comissão
Distrital da candidatura presidencial
de Humberto Delgado, em 1958,
foi arguido no processo resultante
da carta dos católicos a António
de Oliveira Salazar, em 1959, e
candidato à Assembleia Nacional,
pela Comissão Democrática
Eleitoral, no Círculo de Coimbra, nas
eleições legislativas de 1969.
Militante da Ação Socialista
Portuguesa desde 1965, foi
cofundador do Partido Socialista,
em 1973, na cidade alemã de Bad
Münstereifel, tendo sido seu
dirigente até 1983.
Exerceu diversos cargos na
Ordem dos Advogados, como o de
presidente do Conselho Distrital
de Coimbra. Em 2007 recebeu a
Medalha de Honra da Ordem dos
Advogados.
Foi um dos fundadores do Círculo
Cultural Miguel Torga, além de
presidente da Assembleia-Geral.
Em 1995 fundou a Associação
Portuguesa de Escritores Juristas,
de que foi presidente.
Foi vogal do Conselho Superior da
Magistratura.
Foi agraciado com o grau de
Grande-Oficial da Ordem da
Liberdade a 25 de abril de 2004,
nas comemorações dos 30 anos da
Revolução dos Cravos.
Foi distinguido com a Medalha
de Ouro de Serviços Distintos do
Ministério da Saúde, em 2014, na
cerimónia oficial de comemoração
dos 35 anos do Serviço Nacional de
Saúde.
Retirado de: https://www.sns.gov.pt/noticias /2018/05/21/
antonio-arnaut-1936-2018/
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22 TRIBUNA

PELO SNS... EU “NÃO” SOU CENTENO

A NOVA ESTRUTURA DE MISSÃO PARA CONTROLAR AS CONTAS DA SAÚDE É O MARCO MAIS
EVIDENTE DA SUBJUGAÇÃO DA POLÍTICA DO MINISTÉRIO DO SAÚDE AO DAS FINANÇAS

Artigo de opinião do Prof. António Araújo, no Público
[08 ABR 2018]

O Ministro da Saúde tem a
obrigação de salvaguardar
a existência e a “saúde”
do SNS, de exigir do Ministério das
Finanças o orçamento adequado
e em tempo útil que garanta a sua
sustentabilidade. Pois se a saúde não
tem preço, a doença tem um custo e
esse deve ser garantido pelo Estado
através do nosso SNS.

https://www.publico.pt/2018/04/08/sociedade/opiniao/pelo-snseu-nao-sou-centeno-1809368

O

Serviço Nacional de Saúde foi
concebido para garantir equidade no acesso à saúde, para se
dispensarem os melhores cuidados de
saúde aos cidadãos portugueses, com
os seus custos suportados pelas contribuições de todos. Diz-se que foi um dos
maiores avanços civilizacionais em Portugal no século XX e que é um dos principais factores de coesão da nossa sociedade. Quando se pensa em prioridades,
a saúde é a primeira ou das primeiras
expressas pelos portugueses.

No entanto, é uma área que, agora
já muitos reconhecem, está cronicamente subfinanciada. Atualmente,
a dívida real da saúde ascenderá a
mais de dois mil milhões de euros,
com a dívida vencida a situar-se
nos 1,4 mil milhões de euros. Cortaram-se quase todas as “gorduras”,
eventualmente até se cortou para lá
do desperdício. Existem hospitais
que estão em insolvência técnica,
que não podem assinar contratos
de gestão básica porque não têm
fundos disponíveis que assegurem
a despesa prevista. Este facto condiciona, ainda, o não se realizarem
investimentos na manutenção ou
remodelação das estruturas e a incapacidade de realizar a necessária
renovação do material pesado das
unidades de saúde. Mesmo assim,
conclui-se, por estes dias, que apenas três hospitais não pioraram as
suas contas em 2017.
E o ministro da Saúde (MS) vem admitir que haja má gestão na saúde.
Má gestão concretizada pelos gestores que ele mesmo nomeia e pelos quais é o responsável máximo.
Neste momento existe um número
elevado de unidades de saúde em
que os seus conselhos de administração já terminaram o mandato no
início deste ano, existe mesmo um
na região norte que já terminou o
seu mandato em Janeiro de 2017, e
o MS ainda não nomeou novos responsáveis, trazendo constrangimentos evidentes a essa governação.
E o MS vem admitir que foi ideia dele
a criação de uma estrutura de missão
para controlar as contas no sector, sediada no âmbito do Ministério das Finanças (MF), quando passou mais de
uma semana sobre o conhecimento do
anúncio desta estrutura, que foi vinculada pelo MF e que se sobrepõe aos
objetivos da já existente Administração
Central dos Serviços de Saúde. Esta es-

trutura vem ser o marco mais evidente
da subjugação da política do MS ao MF,
a que se podia somar o atraso no pagamento da dívida vencida através da
verba de 500 milhões disponibilizada
em Janeiro deste ano, mais o atraso na
abertura do concurso para jovens especialistas para os hospitais (cujo diploma
foi atrasado pela falta de assinatura do
MF), mais o anúncio de vários financiamentos a unidades de saúde que não
foram concretizados (veja-se, por ex., o
TAC prometido ao Hospital de Barcelos
há mais de um ano).
E, não querendo abordar apenas a vertente financeira, o SNS hospitalar continua, no seu funcionamento, a ser uma
desordem. Os serviços de urgência e os
de Medicina Interna estão, na generalidade e quotidianamente, sobrelotados,
pelo que qualquer pequeno surto de gripe causa um estado caótico, que coloca
em causa a qualidade dos cuidados que
são prestados, a saúde de quem a ele
acorre e os níveis de burnout de todos
os profissionais de saúde. Estes encontram-se esgotados, desanimados e desconfiados de tudo o que o MS promete,
espelhando-se esse descontentamento
na profusa onda de greves dos vários
sectores profissionais.
O MS tem a obrigação de se lembrar que
o SNS existe para os cidadãos e é composto por profissionais que são, também
eles, cidadãos. O MS tem a obrigação de
salvaguardar a existência e a “saúde”
do SNS, de exigir do MF o orçamento
adequado e em tempo útil que garanta
a sua sustentabilidade. Pois se a saúde
não tem preço, a doença tem um custo e
esse deve ser garantido pelo Estado através do nosso SNS.
Por isso, tal como milhares de outros
portugueses, profundamente preocupados com o estado da nossa “saúde”, eu
hoje “não” sou Centeno!
António Araújo

Presidente do CRNOM

TRIBUNA
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O PINÓQUIO DO SNS

PRESIDENTE DO CRNOM SALIENTA ALGUMAS “INVERDADES, MENTIRAS E
CONTRADIÇÕES” DO MINISTRO DA SAÚDE

Artigo de opinião do Prof. António Araújo, no JN
[08 MAI 2018]

António Costa
conseguiu um feito
notável, criar um
Governo harmonioso a partir
de uma coligação improvável.
Recrutou um conjunto de
ministros de reconhecido valor,
que prometiam muito, mas que,
infelizmente, se têm pautado por,
frequentemente, não dizerem a
verdade.

https://www.jn.pt/opiniao/convidados/interior/o-pinoquio-dosns-9317728.html

E

ra uma vez um bonequeiro,
fabricante de extraordinários bonecos de madeira,
de seu nome Geppetto, que vivia
só e sonhando em ter um filho com
quem partilhar a sua vida. Um dia,
o seu desejo tornou-se real, um
boneco de madeira ganhou vida e
transformou-se num bonito rapaz,
a quem deu o nome de Pinóquio.
Este era um menino de bom coração, mas tinha um defeito grande,
mentia e sempre que isso acontecia
crescia-lhe o nariz.
António Costa conseguiu um feito
notável, criar um Governo harmonioso a partir de uma coligação
improvável. Recrutou um conjunto
de ministros de reconhecido valor,
que prometiam muito, mas que,
infelizmente, se têm pautado por,
frequentemente, não dizerem a verdade. Das muitas inverdades, mentiras e contradições, vamos apenas
salientar algumas de um deles.
Em julho de 2014, foi legalmente
constituído pelo então ministro
da Saúde (MS) um Fundo para a
Investigação em Saúde (FIS), na
alçada do Infarmed, destinado a
financiar projetos de investigação
dirigidos para a promoção e melhoria da saúde das pessoas. Em 2015, este
fundo iniciou o apoio a vários projetos.
No entanto, em abril de 2016, o atual
MS reuniu um grupo de trabalho para
criar uma outra Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, que
iria reavaliar o FIS e apresentar novas
propostas. Em setembro de 2016, o FIS
foi suspenso e a sua continuidade permanece em avaliação até hoje.
Em dezembro de 2016, o Hospital de
Barcelos lançou uma campanha para
adquirir um aparelho de TAC. Nessa
altura, o MS veio dizer que essa compra
já estava decidida antes da campanha.
Mais de um ano volvido, não só não houve aquisição do equipamento como, depois de há poucos dias ter sido anuncia-

do, novamente, o investimento na TAC,
continua por definir uma data para tal.
Em maio de 2017, a ARS Norte anunciou um investimento de “mais de 13
milhões de euros” em obras para os hospitais dessa região, assegurando o seu
início “ainda no decurso deste semestre”. Passado quase um ano, continua a
não se vislumbrar qualquer obra.
Em novembro de 2017, na Assembleia
da República, o MS prometia que até
ao final de 2017 seria lançado “um vasto
plano de eliminação de stock de dívida
no valor de 1,4 mil milhões de euros,
o qual contribuirá para que se atinja o
valor da dívida mais baixo de sempre”.
Verifica-se que a dívida no setor de saúde continua a subir.
Já em janeiro deste ano, o MS induziu
em erro o primeiro-ministro, durante
um debate quinzenal, quanto às unidades de saúde familiar criadas em 2017
– teriam sido 23, mas apenas virtuais,
porque na realidade não tinham saído
do papel.
Sobre o Hospital de Gaia, não conseguimos enumerar as vezes nem as verbas
que foram enunciadas, sem que se tenha
passado à prática. Ainda recentemente
a Ordem dos Médicos, numa visita que
realizou, alertou para o “cenário de
guerra” que se vive naquela unidade e
a resposta foi a mesma – promessa de
mais investimentos, similares aos anunciados ao longo destes 3 anos.
Atualmente existe toda uma polémica à
volta das obras que a ala pediátrica do
Hospital de S. João urgentemente necessita e que eram já sobejamente conhecidas do MS. Inicialmente, já existiam os
22 milhões necessários para essas melhorias, até na conta do próprio hospital,
mas... eles não existem e afinal ninguém
se comprometeu com nenhuma data
para a disponibilização dos mesmos.
Geppetto criou o Pinóquio.
António Araújo

Presidente do CRNOM
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A reforma dos Sistemas
de Saúde: um imperativo
ou uma opção?
Artigo originalmente publicado no jornal online
Porto24 em 22 de fevereiro de 2018

Isabel Cachapuz Guerra
MÉDICA ESPECIALISTA DE PATOLOGIA
CLÍNICA (ULS-MATOSINHOS).
SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA
REGIONAL DA SECÇÃO REGIONAL DO
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS.

A reforma é um imperativo.
É necessária porque muitas
das intenções do SNS não
estão a ser efetuadas e o
modelo de financiamento
está gasto. Quanto mais
tarde acontecer, mais
aflitivo será o esforço.

A

reforma deve ser global e realizada
com equidade. A Saúde é um direito
universal e um ponto essencial na
coesão social. Tem que haver bom senso
e ponderação por parte de todos os protagonistas. Deve ser garantida a evolução
dos sistemas de informação, preservando
a consistência e a continuidade de pequenos passos já dados e extremamente
profícuos. Deverá ser racionalizada a rede e
o funcionamento hospitalar. Os cortes para
a redução de custos não podem ser cegos e
esta redução tem que ser sustentada.
O mundo desenvolvido em geral e Portugal
em particular têm observado uma grande
redução nos nascimentos, provocando
uma diminuição da população ativa a médio
prazo. A evolução das doenças crónicas

não está unicamente relacionada com o enNa discussão sobre a reforma, existem dois
velhecimento. A prevalência destas doenças
campos distintos: os ortodoxos e os pragmáticos. A origem dos defensores de cada um
na população jovem e ativa tem um impacto
destes campos é transversal aos principais para longo prazo, em termos de despesa, tanto
tidos políticos ou atores do sistema. Os pontos
para os Sistemas de Saúde como para a
centrais desta discussão são: o modelo de finaneconomia do país.
ciamento, a elegibilidade, a carteira de serviços
O abrandamento do crescimento económico no mundo desenvolvido é uma realie o modelo operativo de prestação. As questões
dade e terá repercussões na
sistémicas das reformas em
sustentabilidade económica
Saúde em Portugal são:
Há países que
dos Sistemas de Saúde. Nos
1. Reforma do modelo de fijá avançaram
nanciamento do sistema e
últimos anos, em Portugal, o
com reformas dos
da carteira de benefícios – É
crescimento económico não
seus Sistemas de
necessário repensar um
foi proporcional ao nível de
Saúde (…) todos
modelo de financiamento
crescimento da despesa com
progrediram
sistémico que evite inia Saúde. Em Portugal, grande
na direção de
quidades e fomente a efiparte do financiamento das
sistemas de
ciência do financiamento;
despesas com Saúde é arfinanciamento
cado pelo Estado.
2. Reforma do modelo de funcionamento – É indispensável
O nível de financiamento púmisto, moderação
blico à Saúde é muito influenrevirar o foco do sistema, pasda carteira de
ciado pelo nível de receitas
sando de um sistema que olha
serviços e com
dos impostos e pelo peso
para si mesmo e determina
fortalecimento do
relativo da despesa pública
poder do cidadão, como o utente deve circular
no Produto Interno Bruto. A
dentro da sua rede de infraesbaseado na livre
truturas e serviços para um
evolução dos Sistemas de
escolha.
sistema centrado no cidadão,
Saúde sobremaneira públicos também tem incitado a
com liberdade de escolha e
acumulação de despesa excessiva. Em Porresponsabilidades acrescidas;
tugal, vivem-se tempos de emergência econó3. Reforma da arquitetura do sistema – O Mimica derivados de défices públicos excessivos e
nistério da Saúde deveria centrar a sua função
persistentes, tornando arcaicos os modelos de
na definição das políticas e no planeamento do
financiamento da Saúde.
Sistema de Saúde. A intervenção do Estado ao
Quanto mais precoce for a reforma do SNS, mais
nível de SNS seria realizada através da Administração do Sistema e dos prestadores públicos de
eficaz poderá ser a mesma e menos dolorosos
cuidados, assumindo-se a reformulação dos paserão os embates. Se não se desenvolverem
péis das Administrações Regionais. A Adminisreformas estruturais brevemente, pode acontecer que essas reformas depois tenham de ser
tração do Sistema seria responsável pela função
efetuadas com uma sobrevalorização de regras
de gestão do sistema. As Autoridades Locais
de curto prazo. Temos o exemplo da crise ecopodem vir a ter funções essenciais de governómica dos últimos tempos. Há países que já
nação do Sistema de Saúde. O Estado na prestação é indispensável para garantir equilíbrios
avançaram com reformas dos seus Sistemas
fundamentais no mercado da Saúde. As funções
de Saúde. Apesar das diferenças, todos progrediram na direção de sistemas de financiamento
de regulamentação e regulação ao nível do licenciamento, qualidade e financiamento podem
misto, com moderação da carteira de serviços
ser transferidas para o regulador da Saúde, que
e com fortalecimento do poder do cidadão, baseado na livre escolha.
supervisionaria todos os prestadores públicos,
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No silêncio
sociais e privados, segundo regras uniformes.
Na perspetiva da melhoria do setor prestador
público, seguem algumas das atitudes que
podem ser efetuadas a curto prazo e dentro do
contexto da atual arquitetura e modelo do SNS:
a) Reforçar a aposta na coordenação e integração de cuidados – Uma das principais fontes
de ineficiência do SNS é a astenia na integração
de cuidados. Ao longo dos últimos anos, foram
introduzidas algumas políticas e instrumentos
para a fomentar, mas em termos sistémicos, os
resultados não corresponderam às expectativas.
Há fundamentos estruturais que precisam de
ser alterados. O sistema está fragmentado em
níveis que funcionam isoladamente;
b) Racionalização da rede e funcionamento hospitalar – A oferta hospitalar do SNS é redundante
e excessiva em algumas áreas do país, principalmente em Lisboa, Porto e Coimbra. Ter-se-á que
centralizar recursos e conscientemente redefinir
a proteção geográfica de algumas especialidades;
c) Incrementar o uso dos sistemas de informação – O contributo dos sistemas de informação para uma maior eficácia e eficiência da
prestação de Cuidados e Gestão da Saúde é hoje
largamente reconhecido. O avanço tecnológico
permite que os sistemas de informação possam
vir a caracterizar um novo nível da prestação de
cuidados, nomeadamente na integração da
prestação, evitando desperdícios e promovendo
melhor Gestão da Saúde;
d) Repensar as funções dos profissionais no processo – Para aumentarmos a eficiência de um
processo temos que refletir sobre as funções de
cada ator, olhando para o resultado final do processo e com a preocupação centrada no utente;
e) Qualificar e motivar a Gestão das Unidades de
Saúde – Quando se refere a motivação não são
apenas os estímulos financeiros. Uma parte da
desmotivação resulta da impossibilidade dos
Gestores, mesmo no contexto de crise, poderem
implementar iniciativas de melhoria face a um
conjunto de condicionalismos de ordem política,
legal e de governação que lhes são impostos.
Não distinguir entre bons e maus Gestores origina a desresponsabilização. n

A
Lisa Teresa Moreira
INTERNA DE FORMAÇÃO
ESPECÍFICA EM MEDICINA
GERAL E FAMILIAR.
ACES TÂMEGA II, USF NOVA ERA

Pequenos
passos
defuntos
percorrem
a vida
de costas
voltadas ao
teu silêncio.

s cinzas do teu olhar meigo, cor
âmbar, percorrem os montes por
entre as árvores que te viram

crescer.
Viram-te criança de tranças corridas
escalar tremidamente seus ramos para
alcançar doces frutos. Viram-te moça
repleta de sonhos encantados escrever
cartas de amor enquanto cheiravas as
rosas. Viram-te mulher robusta em
doçura e encanto, namoriscando por entre
as cascatas. Viram-te mãe trabalhadora,
amamentando ao peito o rebento desse
amor, agora quase desfeito.
Viram-te chorar de entre os
arbustos por palavras duras sem
sentido, proferidas com raiva e
desdém. Viram-te gemer após o
tocar assustador e cruel daquela
mão. Viram-te desculpar, perdoar
e amar outra vez… e outra vez… e
outra vez…
Enquanto negras esvoaçam, as
cinzas do teu sorriso carmim…
Pequenos passos defuntos
percorrem a vida de costas voltadas
ao teu silêncio.
Silêncio de dor escondido em
gargalhadas forçadas por entre
frases gastas. Ofereceste o teu amor
e com o teu amor a tua vida e com a tua
vida a tua alma e com a tua alma, toda a
tua essência… Tudo deste. Fez-te suar até
drenar o teu eu. De ti nada sobrou. Todos
viram este acontecer, menos tu. Iludida
na tua dádiva eterna de amor, vida, alma e
essência àquele que tu desculpas. Tu não
viste, mas todos nós vimos…
E neste silêncio por todos consentido,
negras se mancham as nossas mãos
com as faúlhas do teu sangue. Com ele
deitamos achas na fogueira, a fogueira
do teu último suspiro… E em cinzas,
esvoaça a tua alma por entre as nuvens e
as andorinhas.
Somos uma terra de mudos e moucos
seletivos… E assim Leonor jaz…
Como outras mais… No silêncio! n
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18 ABR 2018
VISITA DA OM AO
CENTRO HOSPITALAR
DE SÃO JOÃO

Falta de condições vs.
excelência dos profissionais
Numa altura em que foram
denunciadas as condições
de internamento do Centro
Pediátrico do CH São João,
António Araújo e Miguel
Guimarães visitaram as
instalações. Após uma
reunião com o Conselho
de Administração daquele
Centro Hospitalar, a
delegação da Ordem dos
Médicos foi verificar in loco
o estado dos contentores
em que estão internadas as
crianças e perceber em que
condições são realizados os
tratamentos oncológicos.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

A

s instalações provisórias já
existem desde 2011, em contentores afastados do edifício central do hospital e as condições em que
se encontram internadas as crianças do
Centro Pediátrico do Centro Hospitalar
de São João (CHSJ) vêm sendo denunciadas desde há muito tempo. Contudo,
só recentemente, com a ampla difusão
pelos orgãos de comunicação social, é
que o conhecimento desta situação gerou maior impacto público. Face a esta
polémica e apesar das promessas do Ministério da Saúde de que as verbas para
as obras iriam ser desbloqueadas em
breve, a Ordem dos Médicos quis inteirar-se da situação e conhecer in loco as
condições de internamento e de realização dos tratamentos de oncologia em regime ambulatório do Centro Pediátrico
do CHSJ. A visita aconteceu no dia 18
de abril e António Araújo, presidente do
CRNOM, acompanhou o bastonário da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

À chegada, a delegação da OM foi recebida por António Oliveira e Silva, presidente do Conselho de Administração
do CHSJ, e pelo diretor clínico, José Artur Paiva. Após uma breve reunião, dirigiram-se à Pediatria (“Unidade Joãozinho”) e percorreram as várias alas,
desde a ortopedia, isolamento de doentes oncológicos, bebés e salas de convívio. O percurso foi guiado por médicos
do serviço, entre eles Manuel Fontoura
Magalhães, diretor do Serviço de Pediatria Médica, e Francisco Mendes, enfermeiro-chefe. A oncologia pediátrica
mereceu particular atenção, uma vez
que é das áreas que necessita de melhores condições, tanto estruturais como
de equipamentos, para garantir o máximo conforto. Crianças a fazerem tratamentos oncológicos no corredor, falta
de quartos de isolamento e a distância
ao Serviço de Urgência Pediátrica e ao
Centro de Imagiologia, sendo necessário
ir de ambulância até ao edifício central

27

condições são muito frágeis,
quer para as crianças internadas
quer para os familiares e profissionais de saúde”. Após verificar
as condições das instalações provisórias, esclareceu já não estarem aptas a servir os doentes da
mesma forma que serviam há 7
anos atrás. “Verificamos ainda
que a Cirurgia Pediátrica está a
funcionar em condições precárias, em termos de instalações,
sem espaço condigno para as famílias e profissionais. Além das
instalações, existe falta de recursos humanos, quer médicos quer
enfermeiros e assistentes técnicos e operacionais. É necessário
um grande investimento nesta
unidade, de forma a assegurar
as melhores condições e serviços”, defendeu o presidente da
SRNOM. Face a esta realidade,
Miguel Guimarães criticou a
pressão exercida sobre os médicos e direções dos hospitais,
a falta de renovação de equipamentos médicos e a não abertura de concursos, relembrando
que “todos os hospitais portugueses estão subfinanciados de
forma crónica”.

“É fundamental
que o Ministro
das Finanças
desbloqueie
a verba
rapidamente
para se iniciarem
as obras”
Miguel Guimarães

do hospital para realizar exames médicos, foram alguns dos principais problemas identificados nesta unidade.

URGÊNCIA E CIRURGIA
PEDIÁTRICA
António Araújo e Miguel Guimarães tiveram depois a oportunidade de visitar
a Urgência Pediátrica e a Cirurgia Pediátrica e informarem-se das dificuldades também aí sentidas, relatadas pelos
responsáveis. Apesar de as condições
serem melhores, existem camas que
não estão a ser aproveitadas por falta
de assistentes operacionais; a Urgência
funciona também como unidade de cuidados intermédios e recebe pedidos dos
blocos para fazer pós-operatórios e observação, incluindo de doentes de outras
unidades e hospitais, foram algumas dos
constrangimentos referidos. No final da
manhã, o bastonário da OM prestou declarações aos órgãos de comunicação social presentes no CHSJ e confirmou as

1419 intervenções que os contentores sofreram só em 2017. A falta de condições
e a premente necessidade de integrar a
Pediatria na estrutura física do hospital
foi relembrada e Miguel Guimarães esclareceu que “relativamente à questão
dos tratamentos oncológicos, a direção
do hospital terá, a partir de junho deste
ano, instalações próprias para as crianças que necessitam de fazer quimioterapia e outros tratamentos”. Até a obra
definitiva estar completada, foi admitida a necessidade de se criarem outras
instalações provisórias, para substituir
os atuais contentores. Isto sem esquecer que “é fundamental que o Ministro
das Finanças desbloqueie a verba rapidamente, para se iniciarem as obras”,
acrescentou Miguel Guimarães. À data,
a direção do hospital não tinha quaisquer garantias sobre o início das obras
ou a disponibilização da verba.
António Araújo também criticou a realidade com que se deparou, em que “as

«HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO
NORTE DO PAÍS»
Apesar de todas as dificuldades que enfrenta, a Ordem dos Médicos não quis
deixar de destacar a excelência do Centro Hospitalar de São João e o facto de
muitas famílias escolherem este hospital para tratar as suas crianças. “Este é
um hospital de referência no norte do
país em várias áreas, e recebe casos
que só são tratados aqui. Tem valências
muito específicas, como a neurocirurgia, a ortopedia pediátrica, cuidados
intensivos e intermédios, cardiologia,
cardiopatias congénitas, oncologia pediátrica, entre outras. O hospital tem
as competências e capacidades necessárias para tratar bem as crianças, com
profissionais de excelência, reconhecidos a nível regional e nacional, que
asseguram os melhores cuidados de
saúde”, concluiu Miguel Guimarães.
Faltam as condições há tanto tempo reclamadas. n

Greve
dos médicos
“faz todo o
sentido”
SRNOM E SIM
PROMOVERAM SESSÃO
DE ESCLARECIMENTO

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign
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M

arcada para
os dias 8, 9 e
10 de maio,
a Greve Nacional – decretada pela Federação
Nacional dos Médicos
(FNAM) e pelo Sindicato Independente
dos Médicos (SIM) –
motivou um conjunto
de sessões de esclarecimento nas diferentes regiões do país. A
Norte, a reunião teve
lugar no dia 3 de maio,
nas instalações da SRNOM, com cerca de
uma centena de médicos presentes para
ouvirem do presidente
do Conselho Regional
a constatação de que
“se ouvem muitas palavras bonitas” por parte
do ministro da Saúde,
mas soluções ainda
“não há nenhumas”.
“Tem sido uma perda
de tempo”, acrescentou António Araújo”,
assumindo “que o SNS
está muito pior do que
há dois anos atrás”.
O presidente do CRNOM sustentou o
seu ponto de vista lembrando que “há
hospitais em falência técnica” e “que
estão a deixar de pagar contas da luz

A poucos dias
da data de
realização da
Greve Nacional,
a Secção
Regional do
Norte da Ordem
dos Médicos
(SRNOM) e
o Sindicato
Independente
dos Médicos
(SIM) expuseram
publicamente
as razões que
conduziram à
paralisação.
António Araújo
considerou justas
as reivindicações
dos sindicatos
e lamentou o
facto do serviço
público de saúde
estar “muito pior
do que há dois
anos”.
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“O problema já
não é saber se há
concursos fechados
ou não”. […]O
problema é que não
há concursos, de
todo, e os colegas
começam a procurar
alternativas fora do
SNS”

para poderem comprar medicamentos”. Nestas circunstâncias,
a convocação de uma nova greve
nacional dos médicos “faz todo
o sentido”, considerou António
Araújo. “A Ordem compreende
as razões da greve e apoia os médicos que entendem dever fazer
greve”, reforçou.
Apesar de esta paralisação ter
sido convocada pelos dois sindicatos médicos, apenas o SIM
esteve presente no encontro na
SRNOM. O responsável pela Comissão de Internos daquele sindicato recordou que “a grande
reivindicação que os internos tinham para o novo Regulamento
do Internato Médico é que os
especialistas recém-formados
deixassem de receber como internos logo que concluíssem a
especialidade”. “Isso não foi consagrado, ao contrário do que nos
foi prometido”, denunciou Fábio
Borges. A resposta do Ministério,
acrescentou, “é que os concursos
seriam mais rápidos”, o que também não se veio a verificar.
Sobre esta matéria, o representante regional do SIM, Jorge
Silva, recordou que um dos pontos no pré-aviso de greve reivindica precisamente que a abertura
de concursos seja feita no prazo
máximo de 60 dias após a conclusão do internato. Esta ideia mereceu a aprovação do presidente da
SRNOM, tendo António Araújo
assumido que, neste momento,
“o problema já não é saber se há
concursos fechados ou não”. “O
problema é que não há concursos, de todo, e os colegas começam a procurar alternativas fora
do SNS”, acrescentou.

António Araújo

GOVERNO TIRA O TAPETE
Da assistência surgiu o testemunho de um médico recém-especialista, que acabou por marcar
a discussão. O problema colocado prendia-se precisamente com a questão de os
médicos manterem o vencimento como
internos mesmo já tendo concluído a
especialização. O médico informou que
havia interposto uma ação em tribunal

contra o Estado e exortou os colegas a fazerem o mesmo, uma vez que, “a partir
do momento em que assinam um contrato [de trabalho], têm 12 meses para
exigir a remuneração compatível”. A
questão foi confirmada pelo assessor ju-

rídico do SIM, Guilherme
Martins Franco, que falou
de “um puxar de tapete por
parte do Ministério” relativamente a esta matéria,
uma vez que o “governo tinha garantido que a obtenção do grau de especialista
determinava o respetivo
vencimento”.
A questão dos contratos
individuais de trabalho foi
também suscitada. Jorge
Silva sugeriu que “quem se
sentir prejudicado [por essa
situação], deve tentar a via
judicial”. Já o jurista do
SIM recordou que este tipo
de contratação sempre foi
criticada pelo SIM, porque
“vai contra o princípio da
igualdade e contra os acordos coletivos de trabalho”.
Não obstante, assinalou
que “é impossível contrariar o que está estipulado
pelo Código do Trabalho,
em matéria de entidades
públicas empresariais”.
Coube a Miguel Guimarães
o encerramento da sessão.
Vindo de Coimbra, de um
encontro semelhante, e
acompanhado pelo líder
do SIM, Jorge Roque da
Cunha, o bastonário da
Ordem dos Médicos voltou
aos fundamentos da greve
nacional, apelando a que seja dado “um
grande abanão” no sector da Saúde.
“Esta greve justifica-se totalmente. O
nosso ministro da Saúde não faz rigorosamente nada relativamente às questões
mais urgentes”, concluiu. n
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Greve
dos Médicos
A DEFESA DO
SNS, O DIREITO A
CUIDADOS DE SAÚDE
QUALIFICADOS E
O RESPEITO PELA
DIGNIDADE DA
PROFISSÃO MÉDICA
Comunicado do Conselho
Nacional da Ordem dos
Médicos e Bastonário da
Ordem dos Médicos
[01 MAI 2018]

A

Greve dos Médicos, convocada
pelos Sindicatos Médicos para
8, 9 e 10 de Maio de 2018, tem
como reivindicação essencial a defesa do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), o direito dos portugueses a cuidados de saúde
qualificados e o respeito pela dignidade
da profissão médica e dos médicos como
seres humanos.
O SNS, criado em 1979, teve como pilares
essenciais o respeito pela dignidade de
todas as pessoas, a igualdade de acesso e
tratamento e a solidariedade social. Nunca,
como agora, aquela que foi uma das maiores conquistas sociais da nossa democracia esteve tão fragilizada e em risco de ser
definitivamente desmantelada e consumida pela máquina trituradora das Finanças, perante a ausência de uma verdadeira
política de Saúde. De facto, muitas das
medidas adoptadas sucessivamente pelo
ministro da Saúde indicam claramente
uma opção, que não é seguramente nada
saudável para a qualidade dos cuidados de
saúde e que não respeita minimamente os
princípios fundadores do SNS.
Quantos de nós, médicos, lidamos frequentemente com a incapacidade dos
doentes cumprirem os seus tratamentos
ou as suas consultas por dificuldades financeiras cada vez maiores (mais de 10%
dos portugueses não faz os tratamentos
prescritos pelos médicos devido a insuficiência económica – OCDE 2018). As taxas
moderadoras, a dificuldade de acesso aos
transportes para os doentes mais desfavorecidos, as medidas impostas por alguns
hospitais no acesso e no tratamento, entre

muitas outras, têm contribuído, em associação
com a manutenção
de outras medidas de
austeridade, para o
mal-estar generalizado, dos doentes e dos
profissionais de saúde.
Os médicos têm o dever e a obrigação de
defender a qualidade
da medicina e a saúde
dos doentes e do SNS.
É, antes de mais, uma
questão de justiça social.
Por isso, as nossas
preocupações centram-se em medidas
destinadas a preservar
os princípios fundamentais que servem
de base ao SNS e, concomitantemente, a
defender a qualidade
dos cuidados de saúde
prestados aos doentes.

Participar
na Greve
Nacional dos
Médicos decretada
pelos Sindicatos é, antes
de tudo, defender a
qualidade dos cuidados
de saúde e os doentes.
É o momento de clamar
que somos médicos
sem medo. Sem medo
de defender os doentes,
sem medo de defender
a dignidade e exigir
respeito, sem medo de
defender a medicina em
que acreditamos (…)
A Ordem dos Médicos
entende que existem
razões objectivas que
justificam a convocatória
pelos Sindicatos de uma
Greve Nacional dos
Médicos para os dias 8,
9 e 10 de maio, e apoiará
todos os médicos que
decidirem aderir à
Greve.

Este é um momento
importante para as pessoas e para o país. Não
podemos continuar a
aceitar a violação permanente da dignidade
dos médicos, dos doentes e do próprio SNS.
Todos temos a obrigação de manter a qualidade do melhor serviço público português, o SNS.
Participar na Greve Nacional dos Médicos decretada pelos Sindicatos é, antes de tudo, defender a qualidade dos cuidados de saúde e os
doentes.
É o momento de clamar que somos médicos
sem medo. Sem medo de defender os doentes, sem medo de defender a dignidade e exigir respeito, sem medo de defender a medicina
em que acreditamos, sem medo de denunciar
as más práticas, sem medo de exigir mais tempo para a relação médico-doente, sem medo
de denunciar as irregularidades ou deficiências
do sistema, sem medo de exigir condições de
trabalho, sem medo de exigir formação adequada, sem medo de reivindicar os nossos direitos e remunerações que honrem as nossas
responsabilidades. Sem medo de dizer Não!
A Ordem dos Médicos entende que existem
razões objectivas que justificam a convocatória pelos Sindicatos de uma Greve Nacional
dos Médicos para os dias 8, 9 e 10 de maio, e
apoiará todos os médicos que decidirem aderir
à Greve.
As Secções Regionais da Ordem dos Médicos
agendaram para os dias 2 e 3 de maio, reuniões

gerais de médicos com o objectivo
de ouvir os médicos e encontrar
novos caminhos que permitam
defender de forma mais eficaz
uma política de Saúde centrada
nos doentes e nos profissionais de
saúde. As reuniões estão marcadas nas instalações da Ordem dos
Médicos para dia 2 de maio pelas
21 horas em Lisboa no auditório da
Ordem dos Médicos, dia 3 de maio
pelas 21 horas em Coimbra na sala
Miguel Torga e dia 3 de maio pelas
21:30 horas no Porto na sala Braga.
As reuniões contarão com a presença dos Presidentes dos Conselhos Regionais, Carlos Cortes, António Araújo e Alexandre Lourenço,
do Secretário-Geral do SIM, Jorge
Roque da Cunha, do Presidente da
FNAM, João Proença, do Presidente do SMZC/FNAM, Noel Carrilho,
do Secretário Regional do Norte do
SIM, Jorge Silva, do Presidente da
Comissão de Internos do SIM, Fábio Borges, da Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno,
Catarina Perry da Câmara, e do
Bastonário da Ordem dos Médicos.
A responsabilidade e sucesso pela
conquista da justiça das nossas
reivindicações reside na união dos
médicos, onde cada um de nós faz
a diferença.

Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
Bastonário da Ordem dos Médicos
Porto, 1 de Maio de 2018. n

ORDEM DOS MÉDICOS APOIA
A GREVE DOS CLÍNICOS

SIC [2018.05.08] :: António Araújo, presidente da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, diz
que a paralisação reflete o descontentamento da classe
e sublinha que está em causa a qualidade do Serviço
Nacional de Saúde. “Esta greve reflete muito o grau
elevado de insatisfação que os médicos sentem: insatisfação por verem um grande número de promessas
não cumpridas pelo Ministério da Saúde; insatisfação
por verem uma degradação constante do SNS, uma
insatisfação por verem realmente deterioradas as
condições de trabalho e do exercício da Medicina (…)
O ministro da Saúde é uma pessoa que se ouve com
gosto mas na prática não cumpre quase nenhuma
promessa”. [António Araújo]
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-05-08-O-ministro-da-Saude-euma-pessoa-que-se-ouve-com-gosto-mas-na-pratica-nao-cumpre-quasenenhuma-promessa#gs.dVqtCCI
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SRNOM
acolheu
reunião da
Assembleia de
Representantes
da Ordem dos
Médicos

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

Reunida na Secção
Regional do Norte,
a 14 de maio, a
Assembleia de
Representantes
da Ordem dos
Médicos aprovou
um voto de
contestação à
política de saúde,
no rescaldo da
Greve Nacional dos
Médicos. O tema
acabou por marcar
a sessão, onde
foram discutidas
e aprovadas
as contas da
instituição
relativamente a
2017.

REUNIDA
NO PORTO,
ASSEMBLEIA DE
REPRESENTANTES
DA OM CRITICA O
ESTADO DA
SAÚDE EM
PORTUGAL

E

m dia de aprovação de
contas do exercício de
2017, acabou por ser o
momento político na Saúde a
marcar a Assembleia de Representantes (AR) realizada na SRNOM a 14 de maio. Por proposta
do bastonário da Ordem dos Médicos, os membros presentes votaram favoravelmente a tomada
de uma posição crítica conjunta
– a primeira declaração política
deste órgão – sobre o momento
que a profissão atravessa e os
problemas que estiveram na origem da convocação da Greve Nacional
de Médicos para 8, 9 e 10 de Maio.
A iniciativa foi concretizada em dois
atos. No primeiro, a proposta foi enquadrada e explicada aos membros da AR,
com Miguel Guimarães a justificar a
intenção, afirmando que “o estado da
saúde merece uma tomada de posição
inequívoca por parte da Ordem”. “Os
médicos estão cansados de tapar buracos e serem desrespeitados pelo poder
político”, acrescentou, antes de colocar
o documento à consideração dos presentes. No segundo ato, já depois de a AR
ter aprovado a tomada de posição, o comunicado mereceu vários contributos
dos representantes e acabou por ter uma
versão final (ver páginas seguintes), na
qual são apontadas as principais preocupações dos médicos e se defende que
“estão legitimados para combater uma
política de saúde que não serve os portugueses”. O documento foi aprovado por
esmagadora maioria, com 67 votos a favor e apenas um contra.
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A Assembleia de Representantes é um órgão que
foi eleito pela primeira vez em 2017, em resultado
das alterações introduzidas pelo novo Estatuto da
Ordem dos Médicos, aprovado pela Lei 117/2015,
de 31 de Agosto, que redefiniu os órgãos próprios
da Ordem dos Médicos e as suas funções.
A Assembleia de Representantes é um órgão de
competência genérica da Ordem, de nível nacional, cuja composição é definida pelo art. 47º do
Estatuto que estatui que este órgão é composto
por membros eleitos por listas, de acordo com
o sistema de representação proporcional, segundo o método de Hondt, nos círculos eleitorais
sub-regionais.

Na AR de 14 de maio cumpriu-se um minuto de silêncio em
memória de Rosa Soares, colaboradora da Ordem dos Médicos
ao longo de 35 anos.

CONTAS APROVADAS
A reunião de 14 de Maio
teve outros momentos
relevantes. O primeiro
foi o voto de louvor, unânime, a Rosa Soares,
colaboradora da Ordem
dos Médicos ao longo de
35 anos, que faleceu a 7
de abril. Num texto assinado pelo bastonário
e subscrito pelos membros da AR, Rosa Soares
foi recordada como “uma colaboradora
dedicada”, cuja “notável capacidade de
trabalho e de memória” permitiu “imprimir uma dinâmica própria” à instituição.
Cumpriu-se, depois, um minuto de silêncio em memória de Rosa Soares.
Outro importante ponto da Ordem de
Trabalhos foi a discussão e aprovação
das contas do ano transacto. Coube ao
tesoureiro nacional, Francisco Sampaio,
a reflexão inicial sobre o documento –
dividido em três secções: Fundo de Solidariedade, Conselho Nacional e a Ordem dos Médicos, como um todo – com

“Os médicos estão
cansados de tapar
buracos e serem
desrespeitados pelo
poder político”
Miguel Guimarães

o Tesoureiro Nacional a considerar que
a instituição “está agora a aproximar-se
das regras que estão previstas” desde a
última revisão estatutária. Em matéria
de Fundo de Solidariedade, o tesoureiro
assinalou como positivo o facto de a despesa ter sido inferior ao previsto em 4%
e o resultado líquido ter registado uma
ligeira subida, revelando que o Fundo
tem cerca de 10 milhões de ativos neste
momento. Ainda sobre o Fundo de Solidariedade, Francisco Sampaio informou
que uma das “conclusões principais” que
se retiram do exercício é que “a afetação

As competências da Assembleia de Representantes são definidas no art. 49º do Estatuto da
Ordem dos Médicos. Compete à Assembleia de
Representantes:
• Nomear, sob proposta do bastonário, dois vogais para o conselho nacional;
• Discutir e aprovar os regulamentos que lhe
forem submetidos para apreciação pelo Conselho Nacional;
• Apreciar e aprovar os relatórios de contas e
atividades, o plano de atividades e o orçamento nacionais da Ordem, incluindo os orçamentos retificativos;
• Aprovar o montante das quotas e das demais
contribuições financeiras dos médicos, sob
proposta do Conselho Nacional;
• Aprovar as propostas de alteração ao presente Estatuto;
• Decidir sobre as propostas de criação ou extinção de especialidades, e criar subespecialidades ou competências, dos respetivos colégios e secções e de outros órgãos consultivos,
nos termos do presente Estatuto;
• Demitir o bastonário;
• Elaborar e aprovar o seu regimento;
• Exercer as demais competências previstas no
presente Estatuto e na lei.

de 2% das quotas foi suficiente” para garantir uma maior estabilidade. Sujeito à
votação, o exercício do Fundo de Solidariedade foi aprovado com 66 votos a favor e apenas um voto contra.
No que toca ao Conselho Nacional, recordou que no último ano se havia registado “um dos maiores desvios orçamentais” da história da OM e que haviam
sido feitas “várias recomendações” por
parte do Revisor Oficial de Contas (ROC)
no sentido de “poupar recursos”, “travar
o aumento de despesa” e fomentar o
“aumento das receitas próprias”. As re-
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comendações do ROC,
de acordo com Francisco
Sampaio, foram atendidas: registou-se um aumento nas receitas próprias na ordem dos três
milhões e 266 mil euros e
a despesa baixou em cerca
de 3% – com destaque para
a redução de custos com a
revista nacional, que passou para uma distribuição digital - permitindo ao
Conselho Nacional obter
um resultado líquido superior a 171 mil euros. As
contas do Conselho Nacional foram aprovadas com
67 votos a favor e um voto
contra.
No terceiro e último ponto
desta discussão e aprovação das contas de 2017 foi
tratado o exercício consolidado da Ordem dos Médicos, agregando as cinco
unidades orgânicas da
instituição: os dois órgãos
anteriores e as três secções regionais. O tesoureiro nacional apresentou
números positivos da execução orçamental global,
com um desvio mínimo
do lado da receita – menos
0,1% do que estava orçamentado – e uma redução
de despesa na casa dos
8,2%. Francisco Sampaio
mencionou também um
conjunto de recomendações para o futuro, como
a uniformização de critérios orçamentais, deixando a garantia
de que serão tomadas medidas com impacto orçamental, como a alienação da
Sano-Seguros e a revisão do protocolo
com a seguradora Ageas. A AR aprovou
as contas de 2017 com 67 votos a favor e
um contra.
Seguiu-se, de acordo com a Ordem de
Trabalhos prevista, a discussão e aprovação do relatório de Atividades referente
a 2017, tendo o documento sido aprovado
por grande maioria, com 61 votos a favor.
A sessão terminou com uma questão polémica e que decorre da última revisão

SER MÉDICO:
AS PESSOAS EM
PRIMEIRO
EM DEFESA DA
EQUIDADE, DIGNIDADE E
SOLIDARIEDADE
Comunicado aprovado
em Assembleia de
Representantes da
Ordem dos Médicos
[14 MAI 2018]

O

s nossos concidadãos e os médicos estão indignados com a situação que se vive atualmente na
Saúde. Os médicos sentem-se frustrados
e revoltados por nem sempre conseguirem dar a resposta adequada e desejada às
necessidades das pessoas, preservando
a dignidade do ato médico e a segurança
clínica, dado existirem falhas graves nas
condições de trabalho, a vários níveis, que
afetam o exercício da medicina: falta de capital humano, ausência de estruturas físicas minimamente adequadas ao exercício
da profissão, existência de equipamentos
“fora de prazo” e sem a devida manutenção, falta de dispositivos médicos e materiais clínicos adequados.

do Estatuto a Ordem dos Médicos: a
existência de compensações financeiras aos titulares de órgãos executivos
da OM. Duas propostas foram colocadas a votação. A primeira previa que
essa compensação existisse para o
bastonário e presidentes das Secções
Regionais. A segunda previa que a
compensação se restringisse à figura
do bastonário. Acabou por prevalecer a proposta inicial, com 36 votos a
favor, enquanto a segunda recolheu
apenas 23 favoráveis.

A pressão excessiva e a interferência, por
parte da tutela, nas boas práticas médicas
e, consequentemente, na qualidade da
medicina, ultrapassou o limite do aceitável.
A falta de acesso aos cuidados de saúde continua a agravar-se, existindo uma
gritante injustiça e desigualdade entre os
grandes centros urbanos e as regiões mais
periféricas e mais carenciadas.
A capacidade formativa está amputada
devido à escassez de capital humano e requisitos no SNS, o que tem resultado num
número crescente de médicos não especialistas.
A política deliberada de tentar espartilhar
a autonomia técnico-científica e os atos
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Ninguém mais que nós
respeita as pessoas
e o SNS. Foram os
médicos que estiveram na origem
da organização e construção do
SNS e da estrutura das carreiras
profissionais. Deram um exemplo
ao país de como é possível com
escassos recursos construir um
SNS de excelência, tendo como
trave mestra a carreira médica
e uma formação de elevada
qualidade reconhecida a nível
internacional.
médicos, em nome da sustentabilidade da
economia e das finanças, não defende nem
respeita os cidadãos nem os profissionais de
saúde.
O contexto laboral e salarial mantém-se em
níveis de deterioração elevados.
A violação sistemática da legislação laboral e
as elevadas exigências numéricas por parte
dos profissionais da gestão e das administrações nomeadas, não são compatíveis
com as normas de segurança clínica definidas a nível nacional e internacional.
A legislação inadequada que impede o funcionamento e flexibilidade necessárias para
responder aos desafios do presente, contribuem também para agravar a indignação
que cresce no seio dos médicos que, apesar
de todas as adversidades, têm mantido o
SNS a funcionar, com milhares de horas de
trabalho suplementares que ultrapassam
largamente os limites da própria legislação.
Os médicos já estão cansados de “tapar buracos” para resolver muitas situações que,
caso contrário, poderiam ter um desfecho
negativo para os portugueses.
A juntar a tudo isto, os médicos continuam
a não ser respeitados pela tutela, entrando
muitas vezes em exaustão emocional e física. O número de vezes que os médicos são
“compelidos” a trabalhar em condições inadequadas, para que os portugueses possam
ter acesso a cuidados de saúde, ultrapassa
o limite do aceitável. Ainda assim, o colossal
esforço realizado em condições adversas,
tem como objetivo servir os portugueses. Já
quase ninguém o faz por amor à camisola da
sua unidade de saúde ou para servir o Ministério da Saúde.

Como consequência do atual estado da saúde, milhares de médicos têm trocado o SNS
pelo sector privado ou por outros países.
Ninguém mais que nós respeita as pessoas
e o SNS. Foram os médicos que estiveram
na origem da organização e construção do
SNS e da estrutura das carreiras profissionais. Deram um exemplo ao país de como
é possível com escassos recursos construir
um SNS de excelência, tendo como trave
mestra a carreira médica e uma formação
de elevada qualidade reconhecida a nível internacional. Na área da gestão das unidades
de saúde os resultados falam por si e são
reconhecidos a nível nacional. Por tudo isto,
os médicos não entendem a forma como a
tutela os está a tratar, e não toleram a forma
como a tutela está desde há alguns anos a
tratar os nossos cidadãos e, em particular, os
doentes.
Se as promessas ministeriais, nunca concretizadas, se transformassem
em atos concretos e em
medidas de solução dos
problemas existentes, a
recente Greve Nacional
dos Médicos não teria
existido.
Desta forma, os representantes de todos os
médicos do país, daqueles que trabalham no
sector público, privado
ou social, que exercem
medicina e colocam as
pessoas sempre em primeiro, reunidos no Porto,
na Assembleia de Representantes, responsabilizam o primeiro-ministro
e o ministro da Saúde por
todos os atrasos e constrangimentos que afetaram os nossos doentes
durante os dias de Greve.

saúde dos portugueses, desvalorizando a
Ciência e a capacidade de a colocar ao serviço dos cidadãos, de que o reconhecimento
oficial das chamadas terapêuticas não convencionais é um bom exemplo.
O estado da Saúde já não permite qualquer
atitude expectante.
A partir deste momento justificam-se plenamente todas as formas de protesto e de
intervenção construtiva que os médicos entendam levar a cabo.
Não vamos ficar de braços cruzados perante
uma injustiça sem precedentes que está a
afetar de forma insidiosa os portugueses e
os profissionais de saúde.

É nossa obrigação contribuir mais uma vez
para resgatar o SNS e recuperar as suas características genéticas. Não vamos permitir
que o Governo continue a desvalorizar a
Saúde colocando-a num plano secundário.
Basta de ignorar o sofrimento dos doentes. Basta
É nossa
de tratar as pessoas sem a
obrigação
dignidade que merecem.
contribuir
Basta de violar a carta dos
direitos humanos, onde
mais uma vez para
se enquadra o direito à
resgatar o SNS e
saúde.

recuperar as suas
características
genéticas. Não vamos
permitir que o Governo
continue a desvalorizar a
Saúde colocando-a num
plano secundário. Basta
de ignorar o sofrimento
dos doentes. Basta de
tratar as pessoas sem a
dignidade que merecem.
Basta de violar a carta
dos direitos humanos,
onde se enquadra o
direito à saúde.

Mais ainda, sentem-se
totalmente legitimados
para continuar a defender as pessoas e a sua
dignidade.
Em todas as unidades de saúde, em todas
as reuniões científicas, em todas as oportunidades.
O Governo da República, representado pelo
ministro da Saúde, desinteressou-se da

Face ao exposto, a Assembleia de Representantes da Ordem dos
Médicos entende que os
médicos estão legitimados para combater uma
política de saúde que não
serve os portugueses.
A responsabilidade e sucesso pela conquista da
justiça das nossas reivindicações reside na união
dos médicos, onde cada
um de nós faz a diferença.
Fica o apelo a uma participação robusta nos vários
desafios que vamos ter
pela frente.
Pela defesa dos doentes e

dos portugueses.
Assembleia de Representantes
da Ordem dos Médicos
Presidente da Assembleia
de Representantes da Ordem dos Médicos
Bastonário da Ordem dos Médicos
Porto, 14 de maio de 2018. n
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CONSELHO NACIONAL PARA O
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
E CARREIRAS MÉDICAS
2.º DEBATE NACIONAL

SNS/Carreiras Médicas
As carreiras médicas,
os contratos coletivos e
os contratos individuais,
a diferenciação e
qualificação dos jovens
médicos e as dificuldades
no acesso à especialidade
foram alguns dos temas
abordados neste 2.º debate
nacional organizada pelo
Conselho Nacional para
o Serviço Nacional de
Saúde e Carreiras Médicas.
A sessão teve lugar na
SRNOM, no dia 12 de junho.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O

Conselho Nacional da Ordem
dos Médicos para o Serviço
Nacional de Saúde/Carreiras
Médicas (CN–SNS/CM), deu início, no
passado mês de março, a uma série de
debates dedicados à questão das carreiras médicas no Serviço Nacional de
Saúde. Depois de uma sessão inaugural
em Coimbra, em 20 de março, intitulada
“SNS/Carreiras Médicas: O passado, o
presente e o futuro”, o 2º debate nacional
teve lugar no Porto, na sede SRNOM, no
dia 12 de junho. “SNS/Carreiras Médicas – debate com os Sindicatos” colocou
desta feita à discussão temas da atualidade que preocupam a comunidade médica em geral e os sindicatos em particular. A questão do contratos colectivos
e individuais e a diferenciação e qualificação dos jovens médicos, com as atuais
dificuldades no acesso à especialidade
foram os principais temas em discussão.
“Neste segundo debate, pretendemos co-

nhecer a perspetiva dos sindicatos. Já no
terceiro, iremos reunir com representantes dos grupos parlamentares, para
debaterem com a Ordem dos Médicos
a sua visão sobre o SNS e as carreiras
médicas”, esclareceu Jorge Seabra, presidente do CN–SNS/CM. Este debate
na SRNOM contou com a presença de
João Proença, presidente da Federação
Nacional dos Médicos (FNAM), Helena
Ramalho, dirigente nacional do Sindicado Independente dos Médicos (SIM) e
ainda do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.
António Araújo, presidente do Conselho
Regional do Norte abriu a sessão, salientando a sua pertinência e agradecendo
a presença de todos, em particular dos
representantes dos sindicatos. “Temos
tentado organizar iniciativas em conjunto, principalmente quando estão em
causa matérias que são transversais
às duas instituições, como é o caso das
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carreiras médicas e da
acessibilidade às capacidades formativas dos jovens médicos”, adiantou.
A primeira intervenção
dos elementos do painel
foi conduzida por Helena
Ramalho, dirigente do
SIM. “O tema desta sessão é o SNS e as carreiras
médicas, que para mim
são duas realidades indissociáveis. Não é possível
assegurar o futuro do SNS
sem planear cuidadosamente a sobrevivência
das carreiras”, defendeu.
Considerando importante
conhecer o passado para
se perceber o presente e
projetar o futuro, a pediatra optou por fazer uma
breve resenha histórica
sobre o SNS, salientando
episódios que marcaram
as carreiras médica. “A dificuldade do SNS não será
a sua capacidade de atração, mas sim a sua manutenção. Temos que detetar,
organizar e categorizar os
problemas e estabelecer
prioridades para os resolver”, afirmou. Helena
Ramalho identificou áreas sensíveis e
exigiu o respeito “pela classe política de
um trabalho que permite, num sistema
subfinanciado, garantir a qualidade de
cuidados a um nível de excelência e com
reconhecimento internacional”.
Recordando a realidade nos anos 50 e
60, João Proença destacou nomes de
médicos que se organizaram e foram
capazes de criar aquele que se tornou
um dos principais marcos na prestação de cuidados de saúde em Portugal.
Na sua opinião, o SNS está a ser “desmantelado” pela falta de ambição e outras fragilidades. “Tem que haver uma
participação coletiva e transparente da
parte dos médicos para que aconteçam
mudanças. Temos que tomar uma posição de afirmação, mesmo em relação à
gestão das unidades de saúde, pensar na
unidade com objetivos, ambicionando
direitos salariais e uma nova gestão”,
defendeu o presidente da FNAM.

“Temos tentado
organizar
iniciativas
em conjunto,
principalmente
quando estão
em causa
matérias que são
transversais às
duas instituições,
como é o caso das
carreiras médicas
e da acessibilidade
às capacidades
formativas dos
jovens médicos”
António Araújo

A última intervenção foi
de Miguel Guimarães,
que começou por elogiar
a iniciativa e a participação dos sindicatos na
“defesa da qualidade da
medicina, dos doentes
e dos médicos”. Depois
fez uma assertiva defesa
das carreiras médicas: “A
carreira médica é o pilar
do SNS, permite oferecer melhores cuidados
de saúde à população.
Temos trabalhado e evoluído em conjunto, gostamos de ensinar e formar,
o que é fundamental. O
sucesso do nosso SNS,
deve-se aos excelentes
profissionais de saúde.
Sem carreira médica
não há qualidade de formação. Neste momento,
a carreira médica está
congelada e desta forma
não há progressão, não
há contratação nem capacidade para
formar os médicos. Sem investimento e
capital suficiente, não podemos preservar o SNS. Temos que lutar, reforçando
a sua capacidade de resposta. Esse reforço passa pelo capital humano, por
criar condições concorrenciais para que

os jovens fiquem no SNS.
É fundamental corrigir as
deficiências que existem”,
defendeu.
Miguel Guimarães aproveitou depois para abordar
a discussão em curso sobre a nova Lei de Bases de
Saúde, remetendo para o
debate realizado dois dias
antes em Lisboa. “Um dos
desafios é a forma como
se devem relacionar os
setores público, privado e
social. Não temos alternativa senão valorizar o SNS
e a imagem do estado social. O setor privado deve
existir e ser complementar. Para isso, é importante que a Lei de Bases
consagre este princípio
essencial [carreiras médicas] e valorize o trabalho
dos profissionais e como
está organizada toda a estrutura”, acrescentou Miguel Guimarães.
Após as intervenções dos
convidados e enquanto
moderador, o presidente
do CN–SNS/CM, Jorge
Seabra, agradeceu os contributos do painel e deu
início ao debate. “O Serviço Nacional de Saúde
foi discutido primeiro por
médicos e só depois passou para o Parlamento”,
recordou um dos médicos
mais antigos, recordando
o nascimento do SNS e o
papel da Ordem dos Médicos na definição das
carreiras médicas. Jorge
Seabra encerrou a sessão
afirmando: “Nós, médicos, não somos os responsáveis pelo definhamento
do SNS. Temos um papel
importante, mas infelizmente não decidimos, existem decisões políticas acima
de nós”, deixando o alerta para a necessidade de os médicos manterem uma
participação ativa nestas discussões de
modo a poderem influenciar a decisão
política. n
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O Conselho Nacional
da Ordem dos Médicos
convocou um novo
ato eleitoral para as
direções dos Colégios
de Especialidade,
Subespecialidades e
Competências que não
apresentaram listas
concorrentes nas últimas
eleições, realizadas
em 16 de novembro
de 2017. Mesmo após
esta nova consulta, em
que o voto eletrónico
voltou a ser o método
escolhido pela maioria
dos votantes, alguns
colégios continuaram
sem direcção eleita.

ELEIÇÕES PARA OS
COLÉGIOS DA ORDEM
DOS MÉDICOS

Em 16 de maio
houve nova
consulta
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

N

os termos do n.º 9
do art. 32º do Regulamento Eleitoral da Ordem dos Médicos,
o Conselho Nacional convocou uma nova consulta eleitoral para as
direções dos Colégios de Especialidade,
Subespecialidades e Competências que
não tiveram nenhuma lista concorrente
nas eleições de 16 de Novembro de 2017.
Nestes casos, os cadernos eleitorais ficaram disponíveis para consulta a partir
de março e uma segunda consulta aconteceu no passado dia 16 de maio. A nor-

temédico acompanhou o encerramento
das urnas na SRNOM, onde estiveram
presentes representantes de várias listas
candidatas.
Alberto Costa, membro e representante da direção do CRNOM justificou
a necessidade de se proceder a uma “segunda volta” nestas eleições e comentou os resultados obtidos. “De um modo
geral, as eleições correram bem. O voto
eletrónico está a facilitar muito o processo e é realmente uma inovação que,
desde que foi implementada, está a ter
bons resultados. As pessoas estão nitidamente a preferir a votação eletrónica,
pela comodidade. Entendemos que foi
uma medida muito positiva”, destacou.
Os colégios incluídos neste processo
eleitoral foram as especialidades de Farmacologia Clínica, Hematologia Clínica,
Medicina Física e de Reabilitação e Medicina Tropical; as Competências de Hidrologia Médica, Acupuntura Médica,
Medicina Farmacêutica e Patologia
Experimental; e as Secções de Subespecialidade de Cardiologia de Intervenção, Cuidados Intensivos Pediátricos,
Dermatopatologia, EEG/Neurofisiologia Clínica, Nefrologia Pediátrica, Oncologia Pediátrica, Ortodoncia, Ortopedia
Infantil e Psiquiatria Forense.
No entanto, alguns colégios continuam
sem direção, por novamente não terem
sido apresentadas listas nesta segunda
consulta. De acordo com o Regulamento
Eleitoral, compete agora ao Conselho
Nacional da Ordem dos Médicos nomear as direções em falta. Face a esta
realidade, Alberto Costa deixou um
apelo: “É importante definir isso, porque
os Colégios são fundamentais, representam um dos órgãos mais importantes da
Ordem dos Médicos. Por isso, os médicos devem empenhar-se cada vez mais
nestes órgãos”. n

Presidentes eleitos
Especialidades :: HEMATOLOGIA CLÍNICA: Prof.
Doutor Manuel Abecassis; MEDICINA FISICA E DE
REABILITAÇÃO: Prof. Doutor Pinto Cantista.
Competências :: ACUPUNCTURA MÉDICA: Drª Mariana
Oliveira Lemos; HIDROLOGIA MÉDICA: Dr. Luis
Cardoso Oliveira.
Subespecialidades :: CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS: Drª Clara Jesus Pinto; NEFROLOGIA
PEDIÁTRICA: Drª Rosário Stone; ONCOLOGIA
PEDIÁTRICA: Drª Marta Almeida; PSIQUIATRIA
FORENSE: Prof. Dr. Marques Teixeira.

Os concessionários e oficinas BMcar oferecem condições especiais
aos associados e colaboradores da Ordem dos Médicos, tais como:

• Um ano adicional de garantia, na aquisição de viaturas
novas BMW e MINI;
• Condições de 10% de desconto em serviços após-venda;
• Linha dedicada para marcação de serviços após-venda.
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DEBATE

Decisões sobre
o Fim de Vida
A SRNOM acolheu o debate
promovido pelo Conselho
Nacional da Ordem dos
Médicos sobre um tema que
tem sido alvo de discussão
na Assembleia da República,
na comunidade médica e
mesmo na sociedade em
geral. “Decisões sobre
o Fim de Vida” contou
com um painel variado de
convidados que partilharam
alguns dados e a sua opinião
relativamente à eutanásia
e aos cuidados paliativos,
proporcionando um
momento de aprofundada
reflexão.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Temos um longo
caminho a percorrer”

A

sessão, realizada no dia 21 de
maio, iniciou-se com um momento de solene homenagem
a António Arnaut. O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães,
pediu aos presentes para cumprirem
um minuto de silêncio “em honra do
legado e da memória do pai do Serviço
Nacional de Saúde”, que havia falecido
naquele mesmo dia. A abertura esteve a
cargo de António Araújo, presidente do
CRNOM, que se mostrou satisfeito pela
afluência e interesse da plateia. “Hoje,
mais do que nunca, se fala nas decisões
de fim de vida. A eutanásia tem estado
na ordem do dia e este é um debate que
se quer dentro da Ordem dos Médicos,

para também nós podermos trocar e
assimilar ideias. É um debate extremamente importante, surge numa altura
crucial e é com todo o gosto e prazer que
a SRNOM acolhe esta organização”,
declarou.
Médico Interno de Saúde Pública e
membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, Francisco Pavão foi o convidado para moderar o debate. “Queremos ouvir aquilo
que pensam, para o melhor dos doentes. Esperamos que este debate contribua para o conhecimento e a reflexão
de todos nós”, adiantou o moderador
antes de dar a palavra ao primeiro orador do painel. O Conselho Nacional de
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Ética e Deontologia Médicas
(CNEDM) da Ordem dos Médicos foi representado pelo
presidente Manuel Mendes
Silva, que destacou a pertinência do tema. O médico
urologista fez um resumo dos
princípios fundamentais que
norteiam o parecer daquele
Conselho, que teve como título “Soluções médicas para
o fim da vida – Projetos de
lei de suicídio assistido e de
eutanásia”, e realçou o papel
da Ordem dos Médicos. Após
explicitar algumas definições
de termos como eutanásia
voluntária ou suicídio assistido, eutanásia involuntária,
eutanásia passiva, eutanásia
indireta, distanásia e ortotanásia, Manuel Mendes Silva
concluiu: “Para o CNEDM, a
eutanásia e o suicídio assistido não poderão ter lugar na
prática médica”.

Para o CNEDM,
a eutanásia e o
suicídio assistido
não poderão ter
lugar na prática
médica
Manuel Mendes Silva

Quem também procurou clarificar as diferenças entre alguns termos foi António Sarmento. O diretor do Serviço
de Doenças Infeciosas do
Hospital de São João e vice-presidente do CRNOM chamou a atenção para a terminologia imprecisa que ainda
existe sobre o tema e esclareceu que “eutanásia” significa
“boa morte”. “No entanto, o
que está a ser discutido é a legalização
da eutanásia vista como a atitude pela
qual o médico termina ativamente a
vida de uma pessoa doente, a pedido
desta, devido a um sofrimento insuportável”, elucidou. Sem deixar expressa a
sua posição, António Sarmento conside-

rou que “todos os médicos, independentemente da sua opinião, lutam e defendem ideias que julgam ser as melhores
para o ser humano”.
Jorge Espírito Santo, especialista em
Medicina Interna e Oncologia Médica,
afirmou ter uma posição conhecida sobre o tema e frisou que este não é um
tópico médico, mas sim um tema de cidadania. “O debate de hoje tem que ver
com livre arbítrio, direito de escolha, autonomia e preservação da relação médico-doente. Tenho um contacto prolongado com doentes oncológicos e percebi
que se basear as minhas decisões tendo
em conta a autonomia dos meus doentes, haverá momentos em que terei de
respeitar pedidos livremente expressos.
Trata-se de respeitar uma decisão sobre
o fim da vida. O essencial é a decisão individual, o direito à autodeterminação e
autonomia para tomar decisões, o dever
do médico em respeitar as livres escolhas dos doentes – é a questão central.
Percebo que eticamente, para um médico, possa ser difícil aceitar a morte,
mas não poderei chegar a outras conclusões”, assegurou.
Ao abordar a relação médico-doente,
Ana Sofia Carvalho, diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, defendeu a importância
da ética quando se trata de uma decisão
perante o fim de vida. “Precisamos de
reconstruir a relação médico-doente e
ensinar os profissionais de saúde a lidar
com sentimentos de incerteza e angústia, a saber cuidar em fim de vida. Os
cuidados paliativos são uma solução,
mas não podem ser a única. É crucial
que todos os médicos assumam a responsabilidade de saber tratar um doente
em fim de vida, que saibam transmitir
a verdade e manter uma relação terapêutica”, confirmou a também membro
do Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida. Mas afinal quem decide o fim de vida? Esta foi uma das
questões levantadas por Guadalupe Simões, representante do Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses. “Sabemos
que a população portuguesa tem uma
baixa literacia em saúde, mas nós podíamos ajudar e devíamos envolvê-la
nos processos e decisões terapêuticas,
mas nem sempre o fazemos. O querermos ser nós, profissionais de saúde, a to-
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mar uma decisão é que deve ser
refletido”, explanou.
Partilhando a sua visão como
médica recém-especialista em
Medicina Geral e Familiar, Sara
Teotónio Dinis revelou os quatro
principais motivos que conduziram a este debate: “o aumento
da longevidade da população, o
avanço da ciência e da medicina,
o medo do sofrimento perante a
morte e a noção pública de integridade, dignidade e autonomia pessoal”. Na sua opinião, o aumento
da esperança média de vida é um
dos maiores desafios da medicina
e, por isso, os cuidados de saúde
deveriam estar já a “redesenhar-se face ao aumento da população geriátrica no nosso país”. “A
sociedade portuguesa não está
completamente informada acerca
deste tema e das suas consequências. Não estamos em condições
de aprovar e legislar a eutanásia,
a discussão e a reflexão são imperativas”, reforçou a secretária do
Conselho Regional do Centro da
Ordem dos Médicos.
Após todos os elementos do painel terem sido escutados, Francisco Pavão abriu o debate à plateia. Médica e deputada, Isabel
Galriça Neto foi a primeira a expressar a sua opinião. “O direito
a ser morto por outra pessoa é
um direito que não existe. Muitos
pedidos que os médicos recebem
não são pedidos de eutanásia,
mas sim de ajuda, que são feitos
em qualquer altura de desespero.
É incorreto dizer que a autonomia se
afirma contra um direito central que é
a proteção da vida humana”, defendeu.
A coordenadora da Competência de Medicina Paliativa da Ordem dos Médicos
acrescentou ainda que é necessário promover a discussão sobre estas questões
de fim de vida para uma melhoria geral
dos cuidados de saúde. A autonomia e
a liberdade individual foram os tópicos
mais comentados, bem como o que está
expresso no Código Deontológico. As
opiniões centraram-se na forma como a
questão está a ser discutida e concluiu-se que existe ainda um longo caminho
a percorrer.

“O direito a ser morto
por outra pessoa é um
direito que não existe”
Isabel Galriça Neto

O bastonário da Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães, foi o responsável
pelo encerramento da sessão. Depois de
destacar a presença de António Gentil
Martins e José Germano de Sousa, antigos bastonários da OM, destacou que
muito havia ainda para discutir. “Este
debate tratou decisões de fim de vida,
mas não é só para médicos, é um contributo para a sociedade civil. Os médicos
têm um papel essencial e todos os profissionais de saúde deviam ter formação
nestas questões de fim de vida, para poderem informar os doentes. Somos formados para salvar e garantir a vida às
pessoas”, sublinhou.
Entretanto, a 29 de maio, os quatro projetos de lei apresentados à Assembleia
da República visando a despenalização
da prática da morte medicamente assistida (projetos de lei do PAN, Bloco de
Esquerda, PS e Verdes) foram todos rejeitados pela maioria dos deputados. O
local e o processo de validação da morte
medicamente assistida (sob a forma de
eutanásia ou suicídio assistido) eram
as principais diferenças entre as quatro
propostas. O PS e o PSD deram liberdade de voto, sendo que no primeiro a
maioria votou a favor da despenalização
e no segundo a maioria foi contra. Todos
os deputados do CDS e do PCP votaram
contra e todos os deputados do Bloco de
Esquerda, PAN e Verdes votaram a favor. O projeto do PS foi o que ficou mais
perto de obter aprovação (110 votos a favor, 115 contra e quatro abstenções).
Conhecido o resultado da votação, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel
Guimarães, considerou que tal refletia a
“grande divisão” existente na sociedade
sobre esta matéria, a qual era sem dúvida um tema de “natureza fraturante”.
“Quando uma matéria põe em causa o
edifício jurídico da própria sociedade, o
seu edifício ético, e a sociedade está dividida desta forma, tal mostra que não é
claramente o momento adequado para
se avançar com uma medida destas”, frisou Miguel Guimarães. n
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questões fraturantes na sociedade portuguesa, achamos que seria de extrema
importância ter este diálogo e partilha
de tomadas de posição, mais ou menos
concertadas, sobre alguns assuntos, de
modo a fortalecer ambas as instituições.
Não só a nível de cidadania, mas também a nível político e das instâncias de
decisão política”, destacou o presidente
do CRNOM. António Araújo revelou
ainda que, durante a reunião, D. Manuel
Linda ficou a conhecer as múltiplas iniciativas levadas a cabo pela Ordem dos
Médicos, nomeadamente os debates e
eventos públicos de carácter institucional. Neste sentido, o novo bispo do Porto
estará presente nas cerimónias do Juramento de Hipócrates de 2018 e fará um
discurso aos médicos no próximo ano,
por ocasião da cerimónia do Dia do Médico. n

Audiência
com o Bispo
do Porto
CRNOM VISITA
DIOCESE DO PORTO
Estreitar e fortalecer as
ligações entre a Ordem dos
Médicos e a Diocese do Porto
foi o objetivo do encontro que
aconteceu no dia 5 de Junho.
António Araújo, Alberto Pinto
Hespanhol e António Sarmento
representaram o Conselho
Regional do Norte e convidaram
o Bispo do Porto, D. Manuel
Linda, a participar nas atividades
programadas na SRNOM.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

N

o dia 5 de junho, o Paço Episcopal do Porto recebeu uma delegação do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos para
uma audiência com o novo bispo da diocese, D. Manuel Linda. O antigo bispo
das Forças Armadas e de Segurança
foi nomeado bispo do Porto pelo Papa

Francisco no passado mês de março,
sucedendo a D. António Francisco dos
Santos, que faleceu prematuramente
em setembro do ano passado.
Foi com o objetivo de manter uma relação próxima com os responsáveis da diocese, que o CRNOM foi recebido por D.
Manuel Linda, Bispo do Porto. António
Araújo, presidente do CRNOM, Alberto
Pinto Hespanhol e António Sarmento,
tesoureiro e vice-presidente, respetivamente, visitaram as várias salas da
Casa Episcopal, situada ao lado da Sé
do Porto. Depois de apreciarem os quadros que recordam e eternizam os vários
bispos do Porto, o membros do CRNOM
foram recebidos por D. Manuel Linda
na Sala do Trono, ou sala vermelha,
com vistas privilegiadas para a cidade
invicta.
“Consideramos importante este estreitamento de relações entre duas entidades
que, representando universos diferentes, podem ter muitos pontos comuns de
diálogo. Particularmente neste tempo
em que estão em discussão muitas

::BIO
MANUEL DA SILVA RODRIGUES LINDA nasceu na Freguesia de Paus, Resende, a 15
de abril de 1956. Frequentou
o Seminário Menor de Resende, o Seminário Maior de
Lamego e o Instituto de Ciências Humanas e Teológicas do Porto onde terminou o curso superior de Teologia em 1980. Foi
ordenado presbítero a 10 de junho de 1981, para a
Diocese de Vila Real. Ao longo dos anos desempenhou várias funções eclesiásticas: pároco,
assistente diocesano da Ação Católica, Promotor de Justiça e Defensor do Vínculo no Tribunal
Eclesiástico e responsável pela Pastoral Juvenil.
A sua principal função foi a de reitor do Seminário
de Vila Real, cargo que desempenhou ao longo
de 19 anos, e de Vigário Episcopal para a Cultura.
Completou os estudos em Roma e em Madrid,
onde fez o doutoramento em Teologia, tendo
sido ordenado bispo a 20 de setembro de 2009
na catedral de Vila Real, depois de nomeado pelo
papa Bento XVI, bispo auxiliar da arquidiocese de
Braga. Foi ainda professor na Universidade Católica do Porto, mantendo um percurso ligado ao
mundo académico. Em outubro de 2013, o Papa
Francisco nomeou-o bispo das Forças Armadas
para substituir D. Januário Torgal Ferreira. No ano
seguinte, tornou-se Capelão Chefe, por despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional e
da Administração Interna. A nível da Conferência
Episcopal Portuguesa, foi membro da Comissão
Episcopal da Pastoral Social, para a área da Saúde,
Presidente da Comissão Episcopal da Missão e
Nova Evangelização e membro da Comissão
Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade. É
bispo do Porto desde 15 de março de 2018.
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12º Simpósio
Fundação BIAL
“AQUÉM E ALÉM
DO CÉREBRO”

“Potenciar
a mente”
“Potenciar a mente” foi
o mote da 12ª edição do
Simpósio da Fundação
BIAL “Aquém e Além
do Cérebro”, realizado
no Porto, na Casa do
Médico, entre 4 e 7 de
abril. O evento contou
com a presença de
Manuel Heitor, Ministro
da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Fernando
Araújo, Secretário
de Estado Adjunto e
da Saúde, e Miguel
Guimarães, bastonário da
Ordem dos Médicos.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

O

12º Simpósio da Fundação BIAL
juntou na Casa do Médico, de
4 a 7 de abril, alguns dos mais
importantes investigadores nacionais
e estrangeiros da área das neurociências. Subordinado ao tema “Potenciar a
mente”, o evento proporcionou a oportunidade aos investigadores de apresentarem as suas mais recentes descobertas e discutirem eventuais estratégias
para aumentar a capacidade cognitiva,
o bem-estar e a saúde. Do doping ao
treino da mente, da meditação à estimulação cerebral, estas foram algumas
das temáticas aprofundadas, envolvendo
“diferentes campos do saber em torno da
relação mente-corpo, mas também das
suas importantes implicações éticas”.
Constituída em 1994 pelos Laboratórios
BIAL e pelo Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas, a Fundação BIAL é uma instituição de utilidade
pública, gerida por representantes das

duas instituições. Ao longo dos anos, a
faceta mais visível da sua atividade tem
passado pela gestão do Prémio BIAL
de Medicina Clínica, criado em 1984, a
promoção do apoio à investigação científica em Psicofisiologia e Parapsicologia
e a realização dos simpósios sob o tema
geral “Aquém e Além do Cérebro”. Luís
Portela, presidente da Fundação BIAL,
foi o responsável pelo discurso de abertura e começou por fazer um balanço
destes 34 anos de existência. Além do
Prémio BIAL, que já distinguiu mais de
260 profissionais de saúde, anunciou a
criação de um novo galardão, que terá
a sua primeira edição em 2019. O BIAL
Award in Biomedicine irá distinguir, em
anos alternados com o Prémio BIAL, o
que de mais relevante for descoberto na
área da biomédica, trabalhos com resultados de “grande qualidade” e “relevância científica”, revelou. “Desde 1996
que realizamos, de dois em dois anos, os
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nossos simpósios, onde pretendemos reunir alguns dos melhores investigadores
mundiais em Neurociências e Parapsicologia, incentivando a sua aproximação
num diálogo enriquecedor e a realização
de projetos conjuntos. E aqui estão cerca
de 90 investigadores por nós apoiados”,
avançou Luís Portela. “Que a discussão
seja profícua, que as ideias luminosas
despontem, que os saberes se entrecruzem e se complementem de uma forma
útil para todos os presentes e, oxalá,
para a humanidade”, foram os votos finais do presidente da Fundação BIAL.

O presidente da Comissão Organizadora, Axel Cleeremans
enalteceu o percurso da Fundação BIAL e agradeceu a todos
os envolvidos na organização
do evento. Aquele que é atualmente o Diretor do Instituto de
Neurociência (e líder do grupo
de investigação Consciência,
Cognição e Computação) da
Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica, deu depois a conhecer o programa do Simpósio,
com as sua principais palestras
e workshops.
“Em nome da Ordem dos Médicos dou as boas-vindas a todos
os homens da ciência, que contribuem para o desenvolvimento
da medicina e por resultados
clínicos cada vez melhores”, começou por adiantar o bastonário da OM, Miguel Guimarães,
após cumprimentar em especial
António Portela, desde 2011 o
CEO do grupo BIAL, Ana Paula
Martins, bastonária da Ordem
dos Farmacêuticos, e António
Araújo, presidente do CRNOM.
Durante o seu discurso, Miguel
Guimarães elogiou a dedicação
de Luís Portela à Fundação e
Laboratórios BIAL, “que foram
pioneiros na investigação e continuam a fazer investimentos
fundamentais para a evolução
da medicina e da ciência”.
Relembrando a importância
de equipas multidisciplinares
para os avanços na saúde, o Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, Fernando Araújo, considerou este simpósio um exemplo de sucesso em termos de “inovação”
e “investigação diferenciada com resultados consistentes”. “Estes 12 simpósios
correspondem a 24 anos de uma enorme
sustentabilidade e progresso, que se
deve a excelentes oradores, temas e motivações. É um reconhecimento da capacidade de construir um projeto forte
que congrega as pessoas num ponto de
encontro”, destacou Fernando Araújo.
Para o dirigente político, o trabalho desenvolvido pela Fundação BIAL constitui “um motivo de orgulho para o SNS e
para o país”.

Quem também reconheceu o prestígio
da entidade organizadora e aplaudiu a
iniciativa, “com investigadores das mais
variadas áreas, que tentam reconhecer
aquilo que pode potenciar as funções
cognitivas e enriquecem a nossa sociedade com mais conhecimento”, foi
Manuel Heitor. O Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior recordou
os tempos em que se investia pouco na
investigação e a posição assumida pela
BIAL de “fazer futuro com mais conhecimento”. “Temos necessidade de
evoluir e este simpósio, de espetro fortemente internacionalizado, é o único
ambiente que nos pode suscitar novas
questões, atrair mais jovens à prática
médica e à investigação. Hoje, na encruzilhada dos tempos em que vivemos, devemos fazer do conhecimento um bem
público e uma forma de criar emprego
qualificado e de confiança”, defendeu
Manuel Heitor, agradecendo à Fundação BIAL o seu contributo, que “dignifica Portugal e a ciência”.
O 13.º Simpósio “Aquém e Além do Cérebro” realizar-se-á em abril de 2020. n
12º SIMPÓSIO FUNDAÇÃO
BIAL “AQUÉM E ALÉM DO
CÉREBRO”
Comissão Organizadora:
Axel Cleeremans (Bruxelas),
Etzel Cardenã (Lund), Miguel
Castelo-Branco (Coimbra), Rui
Costa (Nova Iorque e Lisboa),
Rainer Goebel (Maastricht),
Mário Simões (Lisboa), Caroline
Watt (Edimburgo)

Conferência Inaugural : Enhancing brain and cognition: A
theory-driven approach (Lorenza Colzato)
1.ª sessão - Cognitive enhancement
> Enhancing human cognition using noninvasive brain
stimulation (Alexander Sack)
> Cosmetic neurology: Ethical considerations and public
attitudes (Anjan Chatterjee)
> Cognitive enhancement and doping in sport (Jean-Noël
Missa)
Conferência: The neuroscience of working memory
capacity and training (Torkel Klingberg)
Posters
2.ª sessão - Amplified states of consciousness
> Derangement of the senses or alternate epistemological
pathways? Research on alterations of consciousness and
human potentials (Etzel Cardeña)
> Ayahuasca as a mind-expanding tool: Neuroscience and
therapeutic potential (Jordi Riba)
> Enhancing the mind in Ancient Greece (Yulia Ustinova)
Posters
Conferência: Regulation of attention and emotions by
meditation: Neurophysiological basis and implications for
mental and physical health (Antoine Lutz)
Workshops paralelos
Wise plants (Mário Simões, Tania Re, Jordi Riba, Olga Silva)
Meditation (Etzel Cardeña, Antoine Lutz, Yulia Ustinova)
Impact of AI in science, organization and the arts (Nuno
Sousa, Gonzalo de Polavieja, Mattia Bergomi
Neurostimulation - a new tool for neuroenhancement?
(Miguel Castelo-Branco, Rainer Goebel, Alexander Sack)
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CICLO DE
CONFERÊNCIAS
SRNOM/APAH
n 26 ABR 2018

“Organização
interna nos
hospitais”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

A organização interna
nos hospitais foi o
tema da primeira
conferência, realizada
a 26 de abril, no
âmbito do Ciclo de
Conferências “Medicina
e Administração de
Serviços de Saúde”,
uma iniciativa da
SRNOM em parceria
com a Associação
Portuguesa de
Administradores
Hospitalares.
Alexandre Lourenço
e Rui Guimarães
abordaram um
assunto considerado
“complexo” pela
multidisciplinaridade
das equipas e das
funções de gestão em
Saúde.

N

o protocolo de cooperação estabelecido entre a Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM) e a Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), assinado a 25 de janeiro, ficou prevista a realização de
conferências e a promoção de projetos
de formação no domínio da gestão em
Saúde. Três meses passados, tiveram
início as conferências, inseridas num
ciclo designado “Medicina e Administração de Serviços de Saúde”, que já
tem sessões programadas até ao fim do
ano. A primeira conferência, intitulada
“Organização interna dos hospitais”, foi
moderada pelo presidente do CRNOM,
António Araújo, e contou com a participação de Rui Guimarães, diretor clínico
do Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, e Alexandre Lourenço, presidente
da APAH.
Reforçando a importância do protocolo
estabelecido, numa “parceria que queremos aprofundar”, António Araújo destacou a importância de reunir, no mesmo
espaço, representantes de duas profissões que lidam diretamente com a saúde
no dia a dia (médicos e administradores hospitalares). “O Serviço Nacional
de Saúde desenvolveu-se muito devido
aos médicos, que adquiriram um papel
preponderante na gestão dos hospitais.
Entretanto, surgiram pessoas com formação específica, que foram ganhando
experiência na área da administração
e vieram ocupar um lugar de relevo na
gestão diária dos nossos hospitais. Por
isso, esta atividade acaba por nos fazer
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entrecruzar e ter pontos
de contacto fortes, que devemos fomentar, porque é
desta interação que surgem
as melhores soluções”, contextualizou o presidente do
CRNOM. Importa promover o diálogo, “na mesma
linguagem”, desde logo sobre a organização interna
dos hospitais, um “tema bastante complexo”, pela multidisciplinaridade das equipas
e das funções assumidas na
saúde, mas também sobre
outras questões, como a criação de Centros de Responsabilidade Integrados ou a articulação entre os serviços de
apoio e os serviços clínicos,
“numa interação de que nascem os melhores cuidados
de saúde”, completou António Araújo.

OS CUIDADOS DE SAÚDE
Na dupla qualidade de orador e coorganizador, Alexandre Lourenço complementou as afirmações de
António Araújo, defendendo que “faz
todo o sentido organizar estas sessões,
para perceber como médicos e administradores hospitalares podem trabalhar
em conjunto”. “O objetivo é encontrar os
melhores caminhos para os cuidados de
saúde em Portugal”. Após uma breve introdução sobre o estado atual do sistema,
os seus constrangimentos e, ainda, a necessidade de mudança, o presidente da
APAH deixou alguns indicadores sobre
o contexto em que os hospitais operam,
nomeadamente tempos de espera, défice e financiamento operacional. “Porque é importante discutir a gestão em
Saúde? Porque é necessária uma análise mais específica? Porque é este sistema tão complexo?” foram algumas das
questões lançadas e respondidas pelo
orador. “Uma das razões é a natureza
única e pessoal dos cuidados de saúde.
Outra é a vulnerabilidade dos doentes e
a necessidade dos próprios prestadores
funcionarem como advogados ou provedores dos doentes”, defendeu Alexandre
Lourenço. A complexidade do processo
de prestação de cuidados de saúde tor-

na-se muito maior ainda porque envolve
profissionais muito diferenciados. “Gerir hospitais implica uma grande especificidade e compromisso”, admitiu Alexandre Lourenço, salientando o papel
dos profissionais e dos próprios doentes.
“Grande parte dos problemas dos hospitais passam por uma má gestão dos
recursos humanos. Atualmente, dentro
das organizações, não temos capacidade
de ter uma política eficiente de RH nem
de motivar profissionais altamente qualificados e diferenciados. Um outro obstáculo é a dificuldade na delegação de
competências dentro da própria estrutura, em que temos múltiplas lideranças, seja pela vertente profissional ou
gestionária da organização, o que não
traz resultados”, assumiu.

O NOVO MODELO
Para o presidente da APAH, faz sentido
pensar num “novo modelo para a organização dos hospitais”, que passa pela
implementação de práticas clínicas integradas para responder às necessidades
efetivas dos doentes. Medidas como o
desenvolvimento de modelos centrados
nos doentes fazem parte do novo conceito de organização nos hospitais. E “a
mudança exigida hoje nos hospitais passará por novas competências de quem
exerce funções de gestão, sejam médicos, enfermeiros ou outros profissionais”, assegurou Alexandre Lourenço.
Num tom provocador, Rui Guimarães
iniciou a sua intervenção defendendo o
equilíbrio que deve existir nas equipas
que lideram, sem esquecer que também
os diretores clínicos assumem funções
de gestão. “Por vezes, olham para nós
como se já não fossemos médicos e acho
que todos deveriam experienciar uma
função destas, para terem noção da dificuldade”, declarou o diretor clínico
do Hospital Santa Maria Maior. Na sua
opinião, um dos grandes problemas dos
hospitais é o facto de as pessoas não estarem realmente “ligadas”, daí assistimos a várias disfuncionalidades dentro
das organizações.
A sessão terminou com um debate
aberto à audiência, tendo André Luís,
um dos dinamizadores deste ciclo de
conferências, deixado algumas questões sobre a organização e articulação
dos serviços de apoio clínico. n
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SESSÃO

«A INFORMAÇÃO DE SAÚDE:
ACESSO, REUTILIZAÇÃO PARA
FINS DE INVESTIGAÇÃO E A
PROTEÇÃO DOS TITULARES
DOS REGISTOS CLÍNICOS»

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Os médicos
e o acesso
aos registos
clínicos

O

Responsável pelo
Acesso à Informação (RAI), é uma
figura legal introduzida no
ordenamento jurídico nacional pela Lei n.º 46/2007
de 26 de agosto, depois revogada pela Lei n.º 26/2016
de 22 de agosto, a qual regula o acesso à informação
administrativa, incluindo
de natureza ambiental, e a
reutilização dos documentos administrativos. Rui de
Vasconcelos Guimarães,
administrador hospitalar
e é atualmente o RAI do
Centro Hospitalar de São
João. Considerado “um
apaixonado por este tema”,
já publicou vários artigos
científicos sobre a matéria e
tem participado ativamente
em sessões públicas de esclarecimento dos médicos.
Quem o apresenta é António Sarmento, vice-presidente do CRNOM, que convidou o amigo
a estar presente em mais uma sessão,
desta feita na SRNOM, no dia 6 de junho. “A Informação de Saúde: acesso,
reutilização para fins de investigação e
a proteção dos titulares dos registos clínicos” foi o título da palestra, tema do
máximo interesse e atualidade para a
comunidade médica.

O acesso a registos
clínicos em contexto
hospitalar é um
tema de superior
importância para a
comunidade médica.
Rui de Vasconcelos
Guimarães,
Responsável pelo
Acesso à Informação
(RAI) do Centro
Hospitalar de São
João, foi o orador
convidado da sessão
“A Informação de
Saúde: acesso,
reutilização para fins
de investigação e a
proteção dos titulares
dos registos clínicos”,
que a SRNOM acolheu
no dia 6 de junho.
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Ao longo de 10 anos
de experiência como
R e s p o n s áve l p e l o
Acesso à Informação do Centro Hospital de São João, Rui
Guimarães já recebeu os mais variados
pedidos, de distintas
origens, cerca de “18
mil pedidos anuais de
acesso a registos clínicos”. A lei n.º 26/2016,
de 22 de agosto, que regula o acesso e a reutilização dos documentos administrativos,
lei que expressamente
se aplica aos registos
“A proteção
clínicos, à informação
de dados não
de saúde, foi a questão
mais abordada. “A fipode ser vista
gura legal do RAI e a
apenas da
lei do acesso tem dois
perspetiva dos
grandes obje tivos :
doentes, os
tornar a administramédicos são o
ção pública aberta, ao
elo mais frágil
abrigo do princípio
nesta situação”
da transparência, e
Rui Guimarães
combater a corrupção.
Depois há a questão
específica do acesso e
da reutilização dos registos clínicos, que é
algo a que nos temos
dedicado nos últimos
anos, enquadrou Rui Guimarães. Numa
altura em que impera a “sociedade do
conhecimento”, no caso do património
informacional que está à guarda dos
hospitais, em particular os registos clínicos, importa saber quem tem legitimidade e em que termos e condições um
investigador lhes pode aceder e os reutilizar para fins de investigação.
Rui Guimarães abordou ainda a questão do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, em cujo texto se afirma
que a proteção de dados é para “servir
as pessoas”. Todavia, chama a atenção
que a referida Diretiva Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/

CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), deixa-nos duas grandes
preocupações: 1 – Afirmando expressamente que a proteção de dados não é um
direito absoluto, afirmação inútil já que
o direito não concebe direitos absolutos,
reitera várias vezes, que a proteção de
dados, valor que reconhece fundamental, quando constituir um obstáculo à
atividade económica e comercial dos Estados-Membros, deve ceder; 2 – As preocupações crescem, quando no texto do já
citado RGPD se afirma várias vezes: o
RGPD não se aplica a pessoas falecidas.
Ora esta afirmação não pode ter outra
interpretação que não seja a de que a informação de saúde, os registos clínicos,
não cabem no âmbito deste RGPD, uma
vez que o nosso direito à privacidade, ao
sigilo e à confidencialidade, são bens jurídicos com proteção constitucional que
não terminam à nossa morte. “Não sou
eu que o digo, é o Direito, e felizmente
que assim é, caso contrário à nossa
morte, os nossos registos clínicos, porque não cabem no âmbito deste novo
RGPD podiam ser publicados em qualquer jornal diário. Adquirimos personalidade jurídica, com o nascimento, completo e com vida. O terminus da nossa
personalidade jurídica acontece com a
nossa morte, todavia, à luz do nosso direito vigente, a nossa privacidade não
termina com a nossa morte, perdura,
muitas décadas após aquela ocorrer”,
afirmou.
O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados, foi publicado
no Jornal Oficial da União Europeia em
4 de maio de 2016. Entrou em vigor vinte
dias depois da publicação, em Junho de
2016. Passou a ser aplicado diretamente
em todos os Estados-Membros, no passado dia 25 de maio de 2018. “Há muita
poeira no ar, no que à aplicação desta
Diretiva diz respeito. Umas vezes com
origem na falta de experiência, na insegurança, no desconhecimento; outras,
sem inocência, querendo meter medo
com uma ASAE da proteção de dados
que nos vai aplicar coimas, sendo que
‘as sanções previstas devem ser efetivas,
proporcionadas e dissuasivas’”, referiu.
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no tratamento e circulação,
mas também no domínio
da preservação, da segurança e não manipulação
da informação. O tempo é
de temperança. De reflexão.
De sensatez. De diálogo efetivo e profícuo. Mas também
de atuação, concretamente
entre os Responsáveis pelo
Tratamento de Dados, e os
Responsáveis pelo Acesso
à Informação, tendo como
pano de fundo as instituições e os seus reais e concretos problemas”, salientou Rui de Vasconcelos
Guimarães.
Seguiu-se um debate aberto,
com vários presentes a procurarem esclarecer as suas
dúvidas. Questões como a
portabilidade dos dados, assegurando a sua confidencialidade, e o papel dos médicos foram as primeiras a
ser chamadas à discussão.
“O regulamento,
“A proteção de dados não
não pode ser uma
pode ser vista apenas da
oportunidade
perspetiva dos doentes, os
perdida à nascença.
médicos são o elo mais frágil
Deve ser um
nesta situação”, realçou Rui
momento para com
Guimarães. Através de uma
rigor e seriedade
abordagem ao ordenamento
intelectual e
jurídico vigente, o RAI do
institucional,
Centro Hospitalar de São
João, explicou que apesar de
avançarmos,
os médicos serem os autores
decisiva e
materiais e intelectuais dos
definitivamente, na
registos clínicos, os doentes
proteção de dados”
são os “proprietários” dos
Rui de Vasconcelos Guimarães
seus registos clínicos, sendo
a posse e a guarda desses
registos uma responsabilidade legal do hospital. “Essa
guarda é vital e significa
“O citado regulamento, não pode ser
preservar, garantir que não vai haver
uma oportunidade perdida à nascença.
alterações e que a informação não vai
Deve ser um momento para com rigor
desaparecer. Todos os registos clínie seriedade intelectual e institucional,
cos, estão à guarda do hospital. O que
avançarmos, decisiva e definitivamente,
significa que sobre o hospital recaem
na proteção de dados. Mas uma protegrandes responsabilidades. Vamos ter
ção de dados de todos. Dos doentes, dos
cada vez mais pedidos de apuramento
médicos, de todos os que de uma forma
de responsabilidades civis e criminais,
ou outra estão na prestação de cuidados.
e o médico tem que se defender, apreE na investigação científica, mormente
sentando os registos clínicos. É a sua
a clínica. E em toda a linha, não apenas
grande prova!”, alertou.

Depois recordou que continuam a existir falhas de segurança nos sistemas de
acesso, com muitos acessos indevidos.
“Esta abordagem à proteção de dados
não pode ser feita fora do contexto do
acesso e reutilização dos registos clínicos, tem que haver sensatez”. É imperativa a abordagem deste novo RGPD com
a lei do acesso e reutilização, salientou.
A qualidade de se ser médico ou profissional de saúde não legitima por si só o
acesso aos registos clínicos. Depende da
motivação com que se faz e da necessidade informacional de que é portador.
“Se for no âmbito da prestação de cuidados, não é necessário haver uma autorização expressa do doente para o médico ter legitimidade para consultar os
registos”, exemplificou Rui Guimarães.
Já quando o pedido de acesso tem como
finalidade um trabalho de investigação,
cabe ao RAI a responsabilidade de tomar a decisão jurídica de autorizar ou
não a reutilização. “O direito de o investigador reutilizar registos clínicos deve
ocorrer no quadro de um estatuto do
investigador que represente uma vinculação jurídica e ética, a um conjunto
de direitos e deveres, com origem em
princípios bioéticos, como o reconhecimento da capacidade que o Ser Humano
tem em se determinar, a beneficência,
numa expressão de providenciar benefícios efetivos, a não-maleficência, agindo
de forma imperativa, por forma a não infligir dolosamente qualquer mal, a distribuição equitativa do conhecimento
gerado, por todos os cidadãos. Quem dá
pareceres é a Comissão de Ética e quem
emite autorizações, tendo em conta o
enquadramento jurídico, é o RAI. Mas
não autoriza sem obter do investigador
uma vinculação jurídica, que vai dar
ao titular dos registos a garantia do respeito pelos bens jurídicos que são a privacidade, a confidencialidade e o sigilo”,
completou. Face ao crescente número
de pedidos, Rui Guimarães deixou bem
claro: “Temos que garantir os direitos
dos doentes, mas também temos que garantir os direitos dos investigadores, e do
caminho para uma sociedade do conhecimento que todos almejamos. O progresso da Ciência e da Sociedade Humana, são indissociáveis. Como o são, a
reflexão ética e jurídica. Concluiu. n
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“Value-Based
Health Care –
Cuidados de
Saúde baseados
em Valor: Opção
ou Necessidade?”
foi o tema de um
workshop que
se realizou no
dia 11 de junho na
SRNOM. A sessão
esteve a cargo do
especialista João
Marques Gomes e
contou com Fátima
Carvalho e Isabel
Cachapuz Guerra
na organização.

WORKSHOP

Value-Based
Health Care:

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O CONCEITO E AS
SUAS IMPLICAÇÕES

N

o dia 11 de
junho, em
parceria
com a Direção da
Comp e tência em
Gestão em Serviços
de Saúde, a Secção
Regional do Norte
da Ordem dos Médicos promoveu um
workshop, dirigido
a todos os médicos, subordinado ao
tema “Value-Based
Health Care – Cuidados de Saúde baseados em Valor”,
e em que se procurou discutir se estes
constituem uma opção ou uma necessidade. A sessão foi
conduzida por João
Marques Gomes, especialista nesta temática. O workshop
iniciou-se com uma introdução ao conceito de Value-Based Health Care e propôs-se discutir as suas implicações para
a organização dos cuidados de saúde.
Durante a sessão, foi abordado o facto
de a pressão demográfica exigir a introdução de reformas urgentes no Serviço

Nacional de Saúde, de modo a garantir
a sua sustentabilidade. Saber como está
a ser gasto o dinheiro dos contribuintes,
se o montante dos impostos atribuídos
à Saúde está a ser utilizado da forma
mais eficiente e como os hospitais públicos portugueses estão a ser financiados, foram alguns dos tópicos abordados.
Na sua exposição, João Marques Gomes
procurou dar resposta a algumas questões fundamentais: “Que critérios podemos utilizar para garantir a qualidade
dos cuidados prestados?”, “Que garantia temos que quem produz mais é quem
produz melhor?”, “Com base em quê podemos afirmar que um prestador é melhor do que o outro?”.
“Numa época em que os cuidados de
saúde se pensam de livre acesso, dispomos de poucos dados para aferir este
desempenho. Para que se possa ter a
certeza que o dinheiro dos contribuintes é bem aplicado, é fundamental avaliar os resultados em saúde e ao nível
do doente. Recolher informação sobre o
impacto terapêutico ao longo do tempo
permite-nos saber com mais exatidão
em que posição relativa os prestadores
de cuidados de saúde se encontram e
fornecer-lhes mecanismos que permitam melhorar e corrigir potenciais desperdícios”, foram algumas das sugestões
apresentadas.

JOÃO MARQUES
GOMES
É o diretor científico do
Nova Institute for Value
Improvement in Health
and Care. Este instituto
reúne os investigadores
das diferentes unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa que trabalham na
área de Value-Based Health Care. João Marques Gomes trabalha também para/com a
equipa internacional de implementação do
ICHOM – International Consortium for Health
Outcomes Measurement, nomeadamente no
desenvolvimento de um currículo de Value-Based Health Care para os profissionais de
saúde do futuro. É CEO da Nova Healthcare
Initiative, a unidade de investigação e de consultoria da Nova SBE para as áreas da gestão e
da economia da saúde, de saúde pública e das
políticas de saúde. n
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CONGRESSO
NA FMUP

MED.Win
CONHECER A NOVA
PROVA NACIONAL
DE ACESSO AO
INTERNATO
Ser a “window into medical
careers” para os alunos
da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
(FMUP) é o propósito da
MED.Win, um congresso
promovido pela respetiva
Associação de Estudantes.
Na sua quarta edição, o
evento centrou-se em dar
a conhecer os fundamentos
da nova prova nacional
de acesso ao internato,
que entrará em vigor no
próximo ano.
Texto Nelson Soares › Fotografia MED.Win

C

omo congresso
não científico,
o M E D.Wi n
tem sido a “janela”
que a Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto tem aberto anualmente
para perspetivar as carreiras médicas
no futuro. A edição 4.0, realizada entre
7 e 8 de abril, promoveu essa reflexão,
ao convocar temas como o exercício da
medicina fora do contexto hospitalar, a
carreira cirúrgica ou a relação com os
meios de comunicação social. O painel
de convidados contou com personalidades como Eduardo Barroso, Manuel Antunes, Ricardo Baptista Leite e Miguel
Guimarães.
O bastonário da Ordem dos Médicos foi
um dos convidados da sessão dedicada à
nova Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada (PNAE), que entrará
em vigor já em 2019. Acompanhado pelo
presidente da Comissão Nacional que
definiu os princípios da PNAE, professor António Sarmento, o dirigente reite-

rou a satisfação com o modelo de prova
encontrado, capaz de privilegiar o raciocínio clínico em detrimento da memorização teórica – como acontecia desde
há 40 anos, com a “prova do Harrison”.
Miguel Guimarães felicitou o trabalho
realizado pela equipa de António Sarmento e sublinhou ainda o facto de ter
sido criado um gabinete específico para
acompanhar a aplicação da PNAE e que
está centralizado na Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos.
As mesmas ideias foram transmitidas
pelo presidente da Comissão Nacional
que definiu a nova prova, também Professor Catedrático do Departamento de
Medicina da FMUP e vice-presidente
do CRNOM. António Sarmento explicou os princípios teóricos fundamentais
que foram considerados na
criação do novo modelo de
prova e antecipou alguns aspetos práticos, entretanto já
revelados com a publicação
do despacho ministerial em
Diário da República (Despacho n.º 4412/2018, Diário da
República n.º 86/2018, Série II de 2018-05-04; ver página ao lado). A PNAE será
composta por 150 perguntas
de escolha múltipla e terá 4
horas (2+2) de duração, repartidas em duas partes de
quatro, com intervalo. Do
ponto de vista programático,
o conteúdo das questões contempla 50%
de Medicina, 15% de Cirurgia, 15% de Pediatria, 10% de Ginecologia/Obstetrícia
e 10% de Psiquiatria. O despacho indica
ainda a bibliografia recomendada para a
realização da prova.
O trabalho liderado por António Sarmento – e que foi apresentado neste
MED.Win 4.0 – incluiu contribuições de
diversas entidades, como os Colégios de
Especialidade da Ordem dos Médicos e
o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, liderado por Maria Amélia Ferreira, também presente nesta sessão. Os
restantes participantes no debate realizado no âmbito do congresso da FMUP
foram ainda dois dos elementos que integram o Gabinete para a PNAE: Professor Serafim Guimarães, coordenador
do Grupo e Dr. José Maria Pêgo. n

Novo modelo da Prova Nacional
de Acesso à Formação Especializada
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DESPACHO N.º 4412/2018

Em execução do previsto no Decreto-Lei n.º
13/2018, de 26 de fevereiro, e em conformidade
com os pareceres da Ordem dos Médicos, do
Conselho das Escolas Médicas Portuguesas
e do Conselho Nacional do Internato Médico,
é aprovado o novo modelo da Prova Nacional
de Acesso à Formação Especializada,
respetiva matriz de conteúdos e referências
bibliográficas.
Através do Despacho n.º 642/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 14 de
janeiro, foi criada uma Comissão Nacional,
com a missão de desenvolver o novo modelo
de Prova para acesso ao Internato Médico,
atentas as exigências técnicas e a necessária
diferenciação do processo de avaliação dos
candidatos a ingresso no Internato Médico,
na vertente da Formação Especializada. O
Relatório Final veio a concluir pela edificação
de uma estrutura especializada, composta por
Representantes do Ministério da Saúde, da
Administração Central do Sistema de Saúde,
I. P., da Ordem dos Médicos e das Escolas
Médicas.
O Protocolo de colaboração entre aquelas
entidades foi assinado a 10 de novembro de
2017, e a sua estrutura estabelecida através do
Despacho n.º 3255/2018, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 63, de 29 de março.
O novo modelo da Prova Nacional de Acesso
constitui o resultado do trabalho do Gabinete
da Prova Nacional de Acesso e reflete as
mudanças recentes a nível do Regime Jurídico
do Internato Médico, com o objetivo de alcançar
uma avaliação objetiva e transversal dos
candidatos a ingresso no Internato de Formação
Especializada, através de um conjunto de
conteúdos e respetivas questões que visa
avaliar os conhecimentos e a capacidade de
raciocínio clínico.
Ao abrigo dos n.os 1 e 2, do artigo 35.º, do
Decreto-Lei n.º 13/2018, de 26 de fevereiro,
manda o Governo pelo Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, o seguinte:
1 – É implementado o novo modelo da Prova
Nacional de Acesso, constituído por 150 itens de
escolha múltipla, conforme Anexo I ao presente
Despacho e do qual faz parte integrante.
2 – A matriz de conteúdos e respetiva lista
de potenciais obras de referência para a
preparação da prova é a constante do Anexo
II ao presente Despacho e do qual faz parte
integrante.
3 – O novo modelo da Prova e respetiva matriz
de conteúdos entram em vigor no procedimento
concursal de ingresso no Internato Médico a
abrir no ano civil de 2019, em substituição do
modelo e respetivas referências bibliográficas
atualmente em vigor.
4 – Pela candidatura ao procedimento
concursal que visa o ingresso ou mudança de
área de especialização/local de formação, os
candidatos devem proceder, obrigatoriamente
e no momento da candidatura, ao pagamento
integral da quantia de (euro) 90 (noventa

euros), a título de comparticipação para o
procedimento.
5 – O valor referido no ponto anterior deverá ser
objeto de revisão a cada 2 anos, por despacho
do membro do Governo responsável pela área
da saúde, após parecer do Gabinete da Prova
Nacional de Acesso (GPNA), da Ordem dos
Médicos, do Conselho das Escolas Médicas
Portuguesas e do Conselho Nacional do
Internato Médico.
6 – A entidade responsável pelo procedimento
concursal deve proceder à emissão do
respetivo recibo.
7 – Os candidatos que façam prova de
insuficiência de meios económicos estão
isentos da comparticipação.
8 – Para efeitos do previsto no número anterior,
considera-se critério de insuficiência de meios
económicos a atribuição, no decurso do ano de
abertura do procedimento concursal, de bolsa
de estudo no ciclo de estudos integrados em
Medicina frequentado em estabelecimento de
ensino superior português.
9 – A prova referida no n.º 6 deve ser entregue
até ao fim do prazo fixado para a apresentação
de candidatura ao respetivo procedimento
concursal.
10 – Não existe lugar à devolução da
comparticipação.
11 – O montante referido no n.º 4, cobrado pela
ACSS, será exclusivamente utilizado para a
profissionalização e sustentabilidade do GPNA,
que está sediado na Secção Regional Norte da
Ordem dos Médicos, sendo transferido para
este organismo, no ano em que se realiza o
procedimento concursal.
12 – O regulamento da Prova Nacional de
Acesso é aprovado por deliberação do GPNA e
publicitado no sítio eletrónico da ACSS, I. P.
13 – O presente despacho entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação.

contempla as seguintes dimensões (a proporção elencada é
indicativa e não vinculativa):
Medicina - 50 %
Cirurgia - 15 %
Pediatria - 15 %
Ginecologia/Obstetrícia - 10 %
Psiquiatria - 10 %
d) A lista de potenciais livros de referência para a preparação
da prova consta do anexo II, sendo de considerar livros com
última edição existente há pelo menos 18 meses antes da
data de realização da prova.
Nota: A prática da Medicina Geral e Familiar (MGF) é
transversal a todas as áreas do conhecimento propostas para
a PNA pelo que não foi identificado um subdomínio específico
para a MGF. Entende-se que nos múltiplos domínios do
conhecimento se integrem itens que possam ser abordados
numa perspetiva hospitalar bem como de ambulatório,
nomeadamente, aquela que constitui a praxis da MGF
assegurando, desta forma, a representatividade desta área
da Medicina.

27 de abril de 2018. – O Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, Fernando Manuel Ferreira
Araújo.

Lista de potenciais livros de referência para a preparação
da prova
–– Ivor, B., Griggs, R., Wing, E., & Fitz, J. (2015) Andreoli and
Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine. Elsevier Health
Sciences. ISBN: 978 -1437718997.
–– Kasper, D., Fauci, A., Hauser, S., Longo, D., Jameson, J.,
& Loscalzo, J. (2015). Harrison’s principles of internal
medicine, 19e. ISBN: 13: 978 -0071802154.
–– Marcdante, K., & Kliegman, R. M. (2014). Nelson Essentials
of Pediatrics E -Book. Elsevier Health Sciences. 7e.
ISBN:978 -1455759804.
–– Brunicardi, F., Andersen, D., Billiar, T., Dunn, D. L., Hunter,
J. G., Matthews, J. B., & Pollock, R. E. (2014). Schwartz’s
Principles of Surgery, 10e. McGraw -Hill. ISBN: 978
-0071796750.
–– Beckmann, C., Herbert, W., Laube, D., Ling, F., & Smith, R.
(2013). Obstetrics and Gynecology, 7e. Lippincott Williams
& Wilkins. ISBN: 978 -1451144314.
–– Harrison, P., Cowen, P., Burns, T., & Fazel, M. (2017). Shorter
Oxford Textbook of Psychiatry, 7e. Oxford University
Press. ISBN: 978 -0198747437.
* Para os conteúdos A* recomenda-se a leitura do “Harrison’s
Principles of Internal Medicine”.
** Para os conteúdos de Oftalmolgia — “Bagheri, N., Wajda, B.,
Calvo, C., Durrani, A. (2016). The Wills Eye Manual, 7e. Wolters
Kluver. ISBN: 978 -1496318831”.
*** Para os conteúdos de Otorrinolaringologia — “Wilson, W.,
Nadol, J., Randolph, G. (2004). The clinical handbook of ear
nose and throat disorders. ISBN 978 -1439805848”.
Devem ser consideradas as últimas edições originais dos livros
publicadas pelo menos 18 meses antes da realização PNA

ANEXO I – Modelo da Prova Nacional de Acesso
O novo modelo de Prova Nacional de Acesso (PNA) tem
o propósito, primacialmente, de alcançar uma avaliação
objetiva e transversal dos candidatos a ingresso no Internato
Médico (Formação Médica Especializada), através de um
conjunto de conteúdos e respetivas questões que visa
avaliar os conhecimentos e a capacidade de raciocínio clínico,
situando estes critérios ao nível do corpo de conhecimentos
que um médico sem Formação Médica Especializada deve
deter.
Os itens devem ser preferencialmente construídos a partir de
uma vinheta clínica sendo de escolha múltipla com seleção
da resposta mais correta (Single Best Answer - SBA). Os itens
a incluir devem colocar ênfase particular no raciocínio clínico
e na aplicação e integração dos conhecimentos clínicos
adquiridos ao longo do percurso académico.
Um exame desta natureza deve ser o mais discriminativo
possível - ou seja, deverá ter uma base de classificação
alargada. Ora, um dos fatores que mais afeta este poder
discriminativo é o número de questões do exame, pelo que se
recomenda um número de perguntas superior ao atual.
Pelos motivos acima enunciados aprova-se o novo modelo
de PNA que obedece às seguintes características:
a) A prova será composta por 150 itens no formato SBA;
b) A prova terá a duração de 240 minutos ministrada em duas
partes de 120 minutos cada, com um intervalo.
c) É disponibilizada uma matriz de conteúdos (Anexo II) que

ANEXO II – Guia de interpretação da matriz
A matriz a seguir apresentada está organizada por domínios
e por áreas do conhecimento.
Estas divisões acolhem os conteúdos que deverão ser
avaliados na prova. O Gabinete da Prova Nacional de Acesso
(GPNA) entendeu recomendar a proposta desenvolvida
pela Comissão Nacional pelo Despacho n.º 642/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 14
de janeiro, na qual participaram também os colégios de
especialidade da Ordem dos Médicos, uma categorização
dos conteúdos por relevância. Assim, as letras A a C são
classificações por ordem decrescente de relevância para a
prova dos conteúdos. A matriz e a lista de potenciais livros de
referência para a preparação da prova são indicativas e não
são exaustivas quanto à extensão dos conteúdos elencados.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização de
conhecimentos e capacidades relativos a mais do que um dos
domínios/áreas do conhecimento da matriz. Neste sentido a
PNA avalia aprendizagens de forma integrada e articulada.
Foi adicionalmente proposta uma categorização das
competências a testar dentro dos conteúdos. Estes foram
divididos pelas seguintes categorias: compreensão dos
mecanismos da doença (MD), capacidade de estabelecer um
diagnóstico (D), promover medidas de saúde e preventivas
(P), elaborar um plano terapêutico (T) e plano de gestão
do doente (GD). Para cada conteúdo é assinalado quais as
competências que deverão ser preferencialmente avaliadas.
(ver documento original: https://dre.pt/application/
conteudo/115219453)

MostrEM 2018

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport
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Conhecer as
especialidades
para uma decisão
consciente
À semelhança dos anos
anteriores, o Salão Nobre
da SRNOM recebeu mais
uma edição da Mostra de
Especialidades Médicas.
A XIII MostrEM, promovida
pelo Conselho Nacional do
Médico Interno e pela Ordem
dos Médicos, constituiu um
fórum para o esclarecimento
dos médicos internos do Norte
do país sobre os desafios
futuros.

D

urante os dias 7, 8 e 9 de maio,
o Salão Nobre da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos acolheu a edição de 2018 da
MostrEM (Mostra de Especialidades
Médicas). Promovida pelo Conselho
Nacional do Médico Interno (CNMI) e
pela Ordem dos Médicos, a iniciativa foi
dedicada aos médicos internos do Norte
do país e teve como objetivo principal a
partilha de experiências e o esclarecimento sobre as especialidades médicas.
Na sessão de abertura, centenas de jovens marcaram presença e mostraram
o seu interesse em saber mais sobre
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cada uma das saídas profissionais contempladas no programa. Num momento em
que se verifica uma escassez
de vagas para a formação pós-graduada face ao número de
candidatos, Francisco Mourão, vogal do SRNOM, começou por adiantar que a escolha da especialidade deve ser
muito consciente. “Estamos
cá hoje para vos ajudar a fazer essa escolha e a pensar
naquilo que são as vantagens
e desvantagens de cada especialidade e aquilo que mais
se adequa ao vosso perfil. Durante a mostra, podem ainda
colocar questões aos oradores
e promover o debate”, adiantou. O esforço por parte do
Conselho Nacional do Médico Interno, dos Conselhos
Regionais e da Ordem dos
Médicos, face aos constrangimentos na formação especializada, foi confirmado
pelo dirigente do CRNOM.
“Temos feito um esforço para
reconhecer o máximo de capacidades formativas disponibilizadas. Queremos que
as vagas sejam abertas e que,
sobretudo, garantam uma
formação de qualidade. Para
isso, precisamos do vosso
compromisso e da vossa colaboração para que comuniquem o que necessitar de ser
melhorado no internato.”,
solicitou o também interno
de pediatria.

“Infelizmente, as
capacidades formativas,
neste momento, são
inferiores ao vosso número.
(…) A pensar no futuro de
todos os colegas, a Ordem
dos Médicos tem estudado
outras saídas profissionais
alternativas, de modo a
“alargar horizontes”
António Araújo

“A MELHOR
PROFISSÃO DO
MUNDO”
Depois da apresentação
dos elementos do CNMI
presentes na sala, António Araújo, presidente
da SRNOM, felicitou a
comissão organizadora pelo sucesso do
evento, medido pela grande afluência
de jovens médicos. “É um gosto recebê-los nesta que é também a vossa casa”,
adiantou, destacando a disponibilidade

da instituição e a importância de todos
participarem nas atividades culturais
e eventos científicos organizados pela
SRNOM.
A garantia de uma formação de qualidade, como prioridade, foi também recordada por António Araújo, que aproveitou para lamentar a situação atual no
acesso à especialidade. “Infelizmente, as
capacidades formativas,
neste momento, são inferiores ao vosso número. O
que significa que existirá
um número razoável de
colegas sem acesso a essas
vagas. Queremos minimizar essa realidade e temos
primado pelo diálogo com
os Colégios de Especialidade e alguns serviços
para que sejam abertas o
máximo de capacidades
formativas, com qualidade, no SNS”, afirmou.
Apesar de todas as dificuldades, o presidente do
CRNOM relembrou aos
jovens médicos que esta
é “a melhor profissão do
mundo” e que por isso devem orgulhar-se e “exercer medicina com os mais
elevados padrões de qualidade”. Sem esquecer os
doentes e a excelência dos
cuidados médicos. “O Serviço Nacional de Saúde e
a população portuguesa
precisa de todos vocês. Sejam exigentes com a vossa
formação, terão sempre
o nosso apoio”, reiterou.
Como nota final e para
encerrar a sessão de abertura da MostrEM 2018,
António Araújo deixou
um conselho. “Escolham
a especialidade com o coração. A melhor forma de
garantir que são felizes
na vossa profissão é realmente escolherem aquilo
que gostam e desejam fazer para o resto
das vossas vidas”. n
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ASSOCIAÇÃO DOS
MÉDICOS CATÓLICOS
PORTUGUESES

DEBATE

“O Poder, a
Solidariedade e a
Saúde”
A Associação dos Médicos
Católicos Portugueses
promoveu na SRNOM um
debate sobre um tema
transversal e complexo. “O
Poder, a Solidariedade e a
Saúde” foi a questão abordada
pelos médicos Alberto Costa
e João Queiroz e Melo e pelo
eurodeputado Paulo Rangel.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

o dia 27 de abril, muitos médicos acorreram à SRNOM para
assistir a uma sessão que
despertava a curiosidade e
interesse pela sua transversalidade. “O Poder, a Solidariedade e a Saúde”, foi o tema
do debate promovido pelo Núcleo do Porto da Associação
dos Médicos Católicos Portugueses, em parceria com a
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos. “Saúdo o
empenho na organização destes colóquios, palestras e seminários, nos quais se tratam
temas de implicações morais
e éticas, num espírito de abertura franca e de boa colaboração. Estas atividades são fundamentais para a formação de
uma opinião pública esclarecida. Por isso, a SRNOM e a
Ordem dos Médicos fizeram
questão de participar e receber esta iniciativa”, declarou
Alberto Costa, membro suplente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos. Antes de iniciar a sessão
e dar a palavra aos oradores
convidados, o especialista de
Medicina Geral e Familiar
comentou ainda a sustentabilidade do Serviço Nacional
de Saúde e a necessidade de
garantir o acesso de todos os
cidadãos às tecnologias da
saúde.
Em modo de agradecimento,
João Queiroz e Melo realçou
a “competência, profissionalismo e dedicação dos profissionais de saúde” com
que se cruzou ao longo da sua carreira,
considerando-se um “privilegiado” por
ter integrado os quadros do Hospital de
Santa Cruz, em Lisboa. O reputado cirurgião foi o responsável pelo primeiro
transplante cardíaco em Portugal, em
1986, e foi recentemente distinguido
com o Prémio Nacional de Saúde 2017.
Neste debate, relembrou o discurso proferido nas comemorações do Dia Mundial da Saúde, a 7 de abril, em que abordou o estado do SNS e partilhou a sua
experiência. “Nos últimos 50 anos, Por-
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tugal teve um progresso
notável dos indicadores
de saúde, alcançamos esses índices com um investimento muito reduzido e
devemos estar orgulhosos
destas melhorias. Mas temos também que ter a
perceção do que elas significam realmente. O investimento nos cuidados
de saúde primários tem
de aumentar substancial
e urgentemente”, começou por defender. Ainda
sobre o tema, recordou:
“Em 1968, quando me licenciei, os cuidados estavam centrados nos médicos. Hoje, estão centrados
nos gestores e no futuro
irão estar centrados nos
doentes. Cabe a todos os
profissionais de saúde
fornecer aos doentes ferramentas e informação
que lhes permita decidir.
Temos que encarar o futuro com realismo, sem
“Se assumíssemos
receio do progresso, para
de forma
o que todos devemos conempenhada, o
tribuir”. João Queiroz e
compromisso da
Melo citou ainda o Papa
sustentabilidade
Francisco, dizendo que
com criatividade,
“a compaixão é a alma da
ciência e inovação,
Medicina”. Falar de saúde
iríamos iniciar
é falar da sustentabilidade do Serviço Nacional
mais uma área
de Saúde e o cirurgião
de afirmação de
abordou a forma como
Portugal”
são utilizados os recursos
João Queiroz e Melo
dos hospitais, a necessidade de uma “mudança
de paradigma na avaliação da qualidade dos cuidados”, uma “liderança
clara” e um “enorme diálogo entre todos os profissionais”. Lamentou a dificuldade em
fixar os médicos nos hospitais, em restabelecer a confiança mútua e em optar
pela “conversão ecológica”. “Reafirmo a
minha fé no SNS, mas temos que olhar
coletivamente para o futuro com esperança, percebendo que o mundo está
a mudar. A sua descentralização é urgente, bem como a racionalização dos

recursos existentes, a criação de massa
crítica e a correção de inúmeras assimetrias. Se assumíssemos de forma
empenhada o compromisso da sustentabilidade, com criatividade, ciência e
inovação, iríamos iniciar mais uma área
de afirmação de Portugal no mundo”,
avançou João Queiroz e Melo.

O CONTRIBUTO DOS MÉDICOS
Para falar sobre “O Poder, a Solidariedade e a Saúde”, Paulo Rangel assumiu-se um “cristão de cultura católica
progressista”, não estando de acordo
com “grande parte da doutrina moral da
igreja”. O eurodeputado começou a sua
intervenção afirmando que existe uma
preocupação com a sustentabilidade
do SNS e que “o dinheiro podia ser melhor rentabilizado e direcionado para o
efeito mais disseminador de saúde”. Ao
contrário de João Queiroz e Melo, Paulo
Rangel considera que em vez da centralidade estar nos doentes, deveria voltar
a estar nos médicos, como no início do
SNS. Na sua opinião, os profissionais de
saúde deveriam intervir mais nas discussões sobre o setor e a sua experiência poderia ser um contributo positivo.
“Os médicos não intervêm nestas questões de sensibilidade técnica, científica e
ética ou deontológica, não querem falar,
quando antigamente eram vozes respeitadas e ouvidas. Não querem que lhes
aconteça o que acontece aos políticos,
que são confrontados com opiniões diferentes, são perseguidos por falarem ou
darem a sua opinião sobre determinado
assunto”, acusou o também jurista.
A afirmação gerou alguma discórdia na
plateia, iniciando-se um debate e partilha de ideias em que se contrapôs a
saúde e a política. A ação dos ministérios, governo e políticos foi também comentada pelos presentes, que lançaram
algumas questões e desafios aos oradores. “Tenho uma grande confiança nos
médicos portugueses em geral. A profissão, que tem um fundamento científico,
uma ancoragem na experiência, também tem um papel na legitimação das
decisões e no debate público. Era muito
importante termos mais médicos a tomarem a palavra e a veicularem a sua
opinião em várias matérias, entre elas,
no salvamento do SNS”, concluiu Paulo
Rangel. n

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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PROTOCOLO
SRNOM/PALLCO

O novo “palco”
da cidade do
Porto
Chama-se PALLCO e é o primeiro
conservatório de dança e música da
cidade do Porto. Depois do sucesso
alcançado com a Oporto Ballet
School, Sofia Marques dos Santos
acredita que este novo projeto,
dedicado ao ensino das artes
performativas, possa vir a ser uma
referência a nível mundial. O novo
“palco” da Invicta tem condições
especiais de inscrição para os
médicos da SRNOM, de acordo com
um protocolo assinado entre as
duas entidades.

S

ofia Marques dos
S a n t o s e s t e ve
sempre ligada ao
ballet e à formação em
dança, tendo criado a
Oporto Ballet School.
Este ano, lançou-se em
mais uma aventura com
a fundação do PALLCO – Performing
Arts School & Conservatory, uma escola dedicada ao ensino das artes performativas da dança, música e teatro
musical, tanto na vertente profissional
como lúdica. Para a diretora e também

bailarina e professora de ballet clássico,
as áreas da dança e da música complementam-se, sendo fundamental estabelecer sinergias e valorizar a dinâmica
entre bailarinos e músicos. “Existia
uma lacuna no Porto há muito tempo:
a falta de ensino artístico oficial. O espaço da antiga escola era cada vez mais
reduzido e, ao mudar, quis criar algo que
fizesse realmente a diferença”, reforçou
Sofia Marques dos Santos, sobre o primeiro conservatório de música e dança
do Porto. Dois pisos, estúdios de dança
e de música, salas polivalentes, um auditório com 250 lugares e um jardim exterior privativo, num espaço com 2400
metros quadrados de área, constituem o
PALLCO. O auditório foi feito a pensar
nas necessidades da cidade e encontra-se disponível para servir escolas, instituições ou empresas que desejem organizar eventos ou outras atividades.
Apesar dos cerca de 150 alunos da
Oporto Ballet School já terem estreado as instalações,
o PALLCO só vai começar a
funcionar plenamente no próximo ano letivo, em setembro
de 2018/19, ao receber os primeiros alunos em regime de
ensino articulado com a escola pública. A escola de ensino artístico, que terá autonomia pedagógica sob a tutela
do Ministério da Educação,
dispõe de cursos para o 1º ciclo, e depois para do 5º até ao
12º ano. “No fundo, nos cursos
articulados, temos alunos dos
6 aos 18 anos”, explica a diretora. Para além dos agrupamentos da cidade, o PALLCO
já tem protocolos com escolas
da Maia, Matosinhos e Gaia,
abrangendo a Área Metropolitana do Porto. Para lá do
ensino profissional, a escola
tem diversos cursos livres de
dança – a partir dos três anos
– e de instrumento – a partir
dos 4 anos. E é nos cursos livres que reside outra das novidades: o
curso de teatro musical, que vai receber
alunos dos 3 aos 17 anos e cuja formação
será examinada pelo Trinity College
London. “Os cursos livres podem ser
programas de alto rendimento, com um
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horário mais completo ou workshops.
Temos muitos jovens e até adultos que
se inscrevem nestes programas para
retomar ou aprender a tocar um instrumento ou a dançar. Dispomos de opções
para quem quer ter um ensino lúdico ou
então mais profissional”, acrescenta Sofia Marques dos Santos.
As parcerias não ficam só em território
nacional e existem já projetos de intercâmbio planeados que constituem uma
mais-valia. “Neste momento já temos
alunos estrangeiros inscritos na escola,
de várias nacionalidades, desde Itália,

Japão, Brasil e Reino
Unido”, assegurou a professora. Uma das suas
maiores ambições é que
a escola consiga ter um
impacto tanto nacional
como internacional pela
sua qualidade de ensino.
“Aqui trabalha-se muito
a determinação, a persistência, a competência e a
solidariedade, que são valores necessários numa
área como esta. Acima
de tudo, queremos dar
uma formação de qualidade aos nossos alunos,
uma formação de caráter.
Queremos não apenas
formar bailarinos, mas
também formar pessoas
que estejam preparadas
para tudo o que a vida
lhes reservar. Caso desejem ser bailarinos profissionais, o possam ser no
seu país ou em qualquer
outra parte do mundo.
Faz parte dos nossos objetivos preparar os alunos para as audições de
qualquer companhia”,
sublinhou.
A escola assume-se como
um novo “palco” aberto
ao mundo, na cidade do
Porto, e deseja tornar-se
uma referência a nível
mundial. “Vamos trabalhar nesse sentido, ao nível das grandes escolas
internacionais. A Oporto
Ballet School conseguiu
posicionar-se lá fora como consequência
do nosso trabalho e alcançou prémios
reconhecidos”, recordou Sofia Marques
dos Santos. Em 2016, a antiga academia foi distinguida com o “Outstanding
School Award”, atribuído pela americana “Youth America Grand Prix”, o
título equivalente a Melhor Escola Europeia. “Além disso, privilegiamos o
trabalho em equipa e temos um grande
leque de professores consagrados, quer
na dança quer na música. Convidamos
ainda professores de fora e organizamos masterclasses e aulas diferentes

para que os alunos tenham contacto
com profissionais conhecidos na área”,
completou.
Mas o PALLCO não é só para os estudantes. Vai estar aberto à população em
geral para aulas de pilates, yoga, ginástica, dança para adultos, treino personalizado, entre outras actividades. Apesar
de ser uma escola artística, este conservatório vai ainda dispor de um conjunto
de serviços de apoio – disponibiliza-se
para ir buscar as crianças à escola e oferece apoio escolar e explicações (do 5.º
ao 12.º ano), antes ou depois das aulas
artísticas. “É fundamental que sejam
bons alunos. Um dos nossos lemas é:
deixe o seu educando connosco, leve o
seu filho para casa”, contou Sofia Marques dos Santos. Além do acompanhamento, o PALLCO irá disponibilizar serviços complementares como nutrição,
coaching, fisioterapia e podologia.
Mais do que uma atividade, a dança, a
música ou o teatro contribuem para o
bem-estar físico e mental de qualquer
indivíduo. Quem procura esta escola
também o faz por uma questão de saúde
e, por isso, a direção do PALLCO estabeleceu uma parceria com a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
“Uma vez que a SRNOM tem uma forte
tendência para as artes e a cultura, fazia
todo o sentido instituir esta parceria”,
fundamentou Sofia Marques dos Santos.
O protocolo entre as duas instituições foi
assinado no dia 5 de julho e permite que
os médicos inscritos na SRNOM e seus
familiares possam frequentar a escola
e experimentar as aulas com um desconto de 20% no valor da inscrição. “Este
acordo serve para divulgar uma escola
de ensino integrado de nível oficial, com
música e dança, e proporcionar aos médicos melhores condições na inscrição
dos seus filhos. Aquilo que pretendemos
é difundir outras atividades, a possibilidade de escolherem outros caminhos,
como seja terem os seus filhos integrados em unidades de ensino de valor,
neste caso artístico, como é o PALLCO”,
justificou António Araújo, presidente da
SRNOM.
Para saber mais sobre o PALLCO visite
o seu site em http://pallco.pt n
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DISTINÇÃO PARA
OS ESTUDANTES COM AS
CLASSIFICAÇÕES MAIS ELEVADAS

ENTREGA
DE PRÉMIOS
ACADÉMICOS
ICBAS

O

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“ICBAS:
Passado,
Presente e
Futuro”

mérito daqueles que se esforçam e lutam por um percurso
de excelência deve ser reconhecido. Por isso, no dia 16 de abril, o Salão Nobre do complexo ICBAS/FFUP
acolheu a cerimónia de entrega de prémios académicos, vários deles com nomes de professores e outras ilustres figuras ligadas ao Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar. Destaca-se o
Prémio Patrono Rotativo,
atribuído à terceira melhor
classificação final do Mestrado Integrado em Medicina, que teve em Serafim
Guimarães, António Bastos
Lima e Carlos Silva Lopes
os patronos desta edição, os
quais marcaram presença
para entregar pessoalmente
os galardões aos premiados. Corália Vicente, Presidente do Conselho Pedagógico do ICBAS, apresentou
cada um dos professores
nomeados para patrocinar o prémio e prosseguiu
com a cerimónia. Na mesa
preparada para a sessão
“ICBAS: Passado, Presente
e Futuro”, estiveram ainda
presentes António Sousa
Pereira, diretor do ICBAS,
Maria de Fátima Marinho,
vice-reitora da Universidade do Porto, José Barros,
diretor clínico do Centro
Hospitalar do Porto e Francisca Rosa, vice-presidente
da Associação dos Estudantes do ICBAS.

“A HISTÓRIA DOS
HOMENS QUE
INVENTARAM UM
SONHO”
“Esta cerimónia tem uma
história tão grande como
a história do ICBAS”, lançou Corália Vicente no seu
discurso, aproveitando para introduzir
o segundo momento do evento, a apresentação de “A História dos Homens
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que Inventaram um
Sonho”, da autoria do
jornalista Rui Martins.
Um livro “com relatos
de várias pessoas que
viveram parte destes
43 anos e contaram alguns episódios relativos à sua experiência e
percurso nesta instituição”, adiantou Corália
Vicente, na sua qualidade de coordenadora
da obra. Uma dessas
figuras foi Alexandre
Quintanilha, antigo
professor do ICBAS,
que também foi desafiado para fazer parte
deste “sonho” e que na
cerimónia recordou as
personalidades que estiveram na origem da instituição, como Mário Corino
de Andrade e Nuno Grande. “Estive
a pensar na palavra que melhor define aquilo que foi, é e espero que seja
o ICBAS no futuro e cheguei à importância do diálogo entre as disciplinas e
os domínios do conhecimento. Aquilo
a que chamamos interdisciplinaridade
é a marca mais profunda desta escola.
Foram construídas pontes fundamentais com várias faculdades, para um conhecimento impar, através de ligações
fortes no campo das ciências que deixamos a todos os que por aqui passaram”,
completou o físico. Outros convidados
também abordaram a multidisciplinaridade e relembraram episódios que mostram a evolução do ICBAS. Rui Martins

defendeu o trabalho e a
perseverança de todos
os professores e alunos
que lutaram pelo ensino
da medicina no ICBAS.
“Esta é uma história
que merece ser contada,
que vive da sua espinha
dorsal e do seu próprio
contexto histórico, mas
que também é feita de
histórias. Tivemos a
preocupação de enquadrar e contextualizar
os acontecimentos e datas, onde se destacaram
momentos importantes
que devemos perceber
porquê e de que forma
aconteceram. Os jovens
devem saber o quanto
foi difícil implementar
novas ideias no ensino
naquele tempo conturbado”, declarou o jornalista. Após recordar
alguns episódios, relatados na obra, garantiu
que este não é um livro
de consulta para colocar na estante, mas sim
de homenagem a figuras importantes como
Nuno Grande. “Construímos uma narrativa
dinâmica, com uma
história muito rica em
acontecimentos. Fizemos cerca de 80 entrevistas, tínhamos
muitas mais para fazer. Talvez este seja
o primeiro passo para outro livro porque
há ainda muitas histórias para contar”,
reforçou Rui Martins.
Para encerrar a sessão e em jeito de
homenagem ao fundador do Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar,
Corália Vicente pediu ao filho de Nuno
Grande para deixar algumas palavras.
“O meu pai tinha ajudado a fundar a
Faculdade de Medicina de Luanda e
quando cá chegamos, vindos de Angola,
percebeu que também aqui deveria ser
feito algo pelo ensino, que ainda era conservador. Abel Salazar ensinou-o a perceber que um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Por isso, com
os seus companheiros, sobretudo Corino

PRÉMIOS ACADÉMICOS ICBAS
2018
n Prémio ICBAS - Medicina
André Ricardo dos Santos Almeida e Silva, Sofia
Frade dos Santos, Rafael Amorim Rocha
n Prémio Hospital Geral de Santo António
(Centro Hospitalar do Porto)
Catarina Mendes Pinto, Sofia Frade dos
Santos, Miguel Bruno Antunes Saraiva
n Prémio Extraordinário ICBAS – Menção Honrosa
Ruben dos Reis Maia
n Prémio Patrono Rotativo:
Professor Doutor António Fernando Bastos Lima
Ana Catarina Ribeiro Gomes
n Prémio Patrono Rotativo:
Professor Doutor Carlos Alberto da Silva Lopes
Cátia Marlene Carvalho da Silva
n Prémio Patrono Rotativo:
Professor Dr. Serafim Manuel da Rocha Guimarães
Maria Tamara Neves Pereira
n Prémio Santa Casa da Misericórdia:
Joana Manuel Silva Fernandes Lopes Tavares, Ana Luísa
Nobre de Matos Pereira Vieira e Leonor Ribeiro Dias
n Prémio “Doutor João de Melo”:
Sílvia Alexandra Cabral Duarte, Nisa Filipa Pinho da
Silva e Hugo Filipe Parente de Oliveira Mendes
n Prémio “Professor Nuno Grande – Anatomia Médica”
Pedro Duarte Fragoso, Sara da Silva Neves,
Simão Pedro Cerqueira Queirós Bessa
n Prémio “Professor Oliveira Torres”
João Nuno Magalhães Malta, André Daniel Aires
Fernandes, Diana Catarina Coelho Leitão
n Prémio “Professor Armando Moreno”
Pedro Pereira Abranches Enes, Pedro Miguel
Tavares de Almeida, Silviana Moreira Ribeiro
n Prémio “Professor Hugo Gil Ferreira”
Sandra Inês Ribeiro Correia, Mauro Renato
Ribeiro Moreira, Silviana Moreira Ribeiro
n Prémio “Professor João Coimbra”
Duarte Gonçalves Frade, Maria João Pratas
de Sousa, Ana Luísa Simões Costa
.................................
n Prémio “Professor Nuno Grande
– Anatomia Veterinária”
Mariana Ferreira Fernandes, Inês Alexandra Rocha
Malta, Catarina Fontoura Magalhães da Rocha Gonçalves
n Prémio ICBAS – Medicina Veterinária
Laura Manuela de Oliveira Porcher, Francisca
Moreira Caramez Pereira, Luís Melo Corrêa
n Prémio ICBAS – Ciências do Meio Aquático
Duarte Gonçalves Frade, Maria João Borlido
Oliveira Lima, Ana Luísa Simões Costa
n Prémio ICBAS – Bioquímica
Teresa Patrícia Pedrosa Martins, Ricardo
Santiago Araújo, Raquel Sofia Remoaldo Vaz
n Prémio ICBAS – Bioengenharia
Dinis Soares Reis de Oliveira, Teresa Manuel Sá
Finisterra Araújo, Catarina da Cunha e Silva Martins Costa

de Andrade e Rui Luís Gomes, tiveram
a coragem de dizer que os médicos e professores de medicina deveriam sair dos
consultórios e construir pontes com o
mundo e a sociedade portuguesa. Conseguiram construir uma escola mais interdisciplinar, mas também mais intercultural e intersocial, onde a medicina
pudesse conviver com a bioquímica, a
biologia e a biopolítica”, relembrou Nuno
Grande. Depois de se mostrar orgulhoso
com os discursos tão elogiosos que ouviu acerca do pai, deixou um conselho
à plateia: “Este livro, cheio de humor,
conta um sonho que, tal como todos os
outros, podem acontecer. Estes homens
conseguiram inventá-lo. Por isso, desejo
que os alunos continuem esse sonho, é
a vossa responsabilidade, porque foi por
vocês que esta escola se constituiu”. n
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PRÉMIO
JANSSEN
INOVAÇÃO
2.ª EDIÇÃO

Por uma
investigação
de excelência
PRESIDENTE DO CRNOM,
ANTÓNIO ARAÚJO, INTEGROU
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

A investigação em Portugal
tem assumido um cada vez
maior relevo, em especial na
área da saúde. Nesse sentido, a
Janssen Portugal avançou para
a 2ª edição do Prémio Janssen
Inovação, que voltou a distinguir
trabalhos de investigação de
elevada qualidade.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O

Prémio Janssen Inovação é
uma iniciativa da Janssen-Cilag Farmacêutica em parceria
com a Universidade Católica Portuguesa (UCP). O prémio foi lançado pela
primeira vez em abril de 2016, com o
propósito de promover e incentivar a
investigação científica nos domínios
da Hipertensão Pulmonar, Oncologia,
Imunologia, Infecciologia e Neurociências. Este ano candidataram-se 90 trabalhos, submetidos a concurso entre 13

de novembro de 2017 e 31 de janeiro de
2018. A cerimónia de entrega de prémios aconteceu no dia 9 de maio, no
Auditório Carvalho Guerra, no Campus
Foz da UCP, no Porto. No total, foram
atribuídos 60 mil euros, repartidos pelos 1.º, 2.º e 3.º lugares, cada um, respetivamente, no valor de 30 mil, 20 mil e
10 mil euros.
Isabel Capeloa Gil, Reitora da UCP,
mostrou-se orgulhosa desta parceria estratégica que congrega valores únicos.
“A Universidade Católica e a Janssen
partilham o enfoque no rigor e na excelência em ciência e, sobretudo, a visão
de que a ciência constitui uma robusta
alavanca para a melhoria da condição
humana”, afirmou na mensagem de
boas-vindas.
A Janssen Portugal tem prestado um
contributo inestimável para o desenvolvimento da inovação e da investigação
na área da saúde e este prémio é prova
disso mesmo. “Na Janssen temos uma
visão integrada dos cuidados de saúde,
sabemos o valor e a nossa responsabilidade nesta área. O nosso papel na sociedade é trazer medicamentos inovadores
com impacto na vida dos doentes. Em
Portugal, muito tem sido feito na área
da investigação e acreditamos que todos
podemos ter um papel mais ativo, contribuindo para melhorar a investigação
nacional”, defendeu Filipa Mota e Costa,
diretora geral da Janssen Portugal. Em
termos de ensaios clínicos, os últimos
dados publicados referem que há cerca
de 400 ensaios a decorrer em Portugal,
830 investigadores envolvidos, 88 centros de investigação e cerca de 13 mil
voluntários. “São números que nos orgulham, que representam um aumento
substancial nos últimos anos, e existe
uma tendência de crescimento. Devem
inspirar-nos porque temos capacidade
para ir mais longe”, sublinhou a responsável da Janssen.
Presidente da Comissão de Avaliação
deste prémio, Jorge Sampaio, que não
pôde estar presente na cerimónia, enviou uma mensagem especialmente
gravada para o evento. Na sua intervenção, felicitou as equipas galardoadas com o prémio Janssen Inovação e
saudou os investigadores distinguidos
com menções honrosas pela qualidade
dos trabalhos, que “constituem impor-
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tantes contributos para o
aprofundamento do conhecimento de determinadas patologias, tratamentos e prevenção”. O
antigo Presidente da República enalteceu ainda
a relevância da iniciativa
no desenvolvimento sustentável de uma cultura
de investigação e inovação na área da saúde no
nosso país. “Precisamos
de mais iniciativas como
esta, de mais parcerias
que juntem a academia, a
investigação e a indústria.
Cada vez mais, importa
estimular os projetos e
atividades de investigação, bem como os serviços científicos e técnicos
como chave para tornar
modernas a sociedade e
a economia. A responsabilidade ética da ciência
deve estar na ordem do
dia. O acesso à informação científica tem de ser
uma preocupação de todos e condição para um
progresso harmonioso.
(...) As grandes questões
e desafios que se colocam
às sociedades só serão solucionadas de uma forma
sustentável por via de
mais ciência, mais investigação, mais inovação e
mais tecnologia”, destacou Jorge Sampaio.
De seguida, o jornalista
Júlio Magalhães moderou o debate “Investigação
em Portugal. Que desafios, que oportunidades?”
tendo começado por questionar os convidados sobre o estado do setor em
Portugal. O debate contou com as intervenções
do presidente do CRNOM, António
Araújo, que caracterizou a investigação
como “um pilar fundamental para o desenvolvimento do conhecimento e da
saúde”. Catarina Oliveira, neurologista e
coordenadora do Consórcio CNC.IBILI,

João Eurico da Fonseca,
reumatologista e diretor
da Unidade de Investigação em Reumatologia
do Instituto de Medicina
Molecular (iMM), José
Azevedo Pereira, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa (Departamento de
Microbiologia e Imunologia), e Rui Batista, assistente convidado de Patologia Torácica e Vascular
da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, completaram o
painel. O moderador quis
saber de que forma a investigação pode ter impacto na saúde, quais os
próximos desafios e o que
se pode esperar da investigação em Portugal. Os
especialistas abordaram
os entraves associados e
a importância de serem
criados fundos de colaboração. Antes de encerrar
o debate, Júlio Magalhães
desafiou os intervenientes
a aconselharem os jovens
relativamente à entrada
ou não na carreira de investigação. Os oradores
encorajaram aqueles que
se sintam motivados a
lutarem pela causa, adquirindo ferramentas que
lhes permitam ter uma
atividade investigacional. “Ser médico não deve
ser só exercer medicina,
deve também contemplar
a educação e a investigação. Todos temos o dever
de fazer investigação, não
só no laboratório, mas no
dia a dia. Portanto, vale
a pena, completa a nossa
atividade profissional”,
concluiu António Araújo.
Chegado o momento de entrega de prémios, José Antunes, diretor médico
e regulamentar da Janssen Portugal
abordou os critérios de avaliação utilizados na escolha dos trabalhos distin-

guidos. “Este prémio é importante para
promover a investigação científica de
excelência feita no nosso país e a geração de conhecimento em benefício dos
doentes. Procuramos ainda promover a
reflexão em torno dos desafios da investigação em Portugal e contribuímos de
uma forma otimista e resiliente, identificando soluções para o futuro”, esclareceu. Os elementos da Comissão de
Avaliação procederam depois à entrega
das menções honrosas e prémios aos
trabalhos vencedores, tendo os premiados apresentado, de forma resumida, os
seus projetos. Coube ao diretor do Instituto de Ciências da Saúde da UCP, Alexandre Castro Caldas, encerrar a sessão.
O professor destacou a dificuldade que o
júri enfrentou para selecionar os melhores, entre tantas “notáveis propostas”.
“Os cientistas de Portugal estão cada
vez mais representados na comunidade
científica do Mundo. A produção científica tem aumentado de forma significativa e a enorme qualidade é reconhecida
por todos”, confirmou, elogiando a iniciativa da Janssen Portugal. n

TRABALHOS VENCEDORES:
Neurociências :: Ataxin-2 in the hypothalamus: a
new molecular target for metabolismo and circadian rhythm regulation. Sara Carmo Silva, Clévio Nóbrega, Marisa Ferreira-Marques, Mariana Botelho, Célia A.
Aveleira, Luís Pereira de Almeida e Cláudia Cavadas

Imunologia :: Tumor-associated neutrophils suppress pro-tumoral IL-17+T cells through induction of
oxidative stress. Sofia Mensurado, Karine Serre e Bruno
Silva Santos

Infecciologia :: Mycobacterium tuberculosis modulates miR-106b-5p to control Cathepsin S expression resulting in higher pathogen survival and poor T
cell activation. David Pires, Nuno Carmo e Elsa Anes
MENÇÕES HONROSAS:
Hipertensão Pulmonar :: Urocortin-2 improves right ventricular function and attenuates pulmonar
arterial hypertension. Rui Adão, Pedro Mendes-Ferreira,
Diana Santos-Ribeiro, Carolina Maia-Rocha, Luís Pimentel,
Cláudia Pinto, Eamon P. Mulvaney, Helen M. Reid, B. Therese
Kinsella, François Potus, Sandra Breuils-Bonnet, Miriam T.
Rademaker, Steeve Provencher, Sebastién Bonnet, Adelino
Leite-Moreira e Carmen Brás-Silva

Imunologia :: The anti-inflammatory cytokine IL10 is a new determinant of hematopoietic lineage
commitment. Ana Cardoso, A. Gil Castro, Isabel Castro, Ana
Cumano, Paulo Vieira e Margarida Saraiva

Infecciologia :: Hepatitis Delta Virus interacts with
splicing factor SF3B155 and alters pre-mRNA splicing of cell cycle control genes. João Paulo Tavares e
Celso Cunha

Neurociências :: The gate-keeper of fear: activation
of the endocannabinoid signalling restricts amygdala synaptic competition. Rosalina Fonseca Alvarez,
Natália Madeira e Ana Drumond
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No âmbito da
campanha “Tempo é
Vida – Diagnosticar
cedo o cancro pode
fazer a diferença!”,
promovida pela
Cooprofar, António
Araújo apresentou uma
palestra onde abordou
um dos temas mais
sensíveis do panorama
da saúde atual.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A
Tempo é Vida –
Diagnosticar cedo o
cancro pode fazer a
diferença!

“O papel da
Farmácia e as
novas terapêuticas
na doença
oncológica”

Cooprofar – Cooperativa dos
Proprietários de Farmácia –
tem em curso uma campanha
de sensibilização e informação, sob o
lema “Tempo é Vida”, que visa alertar a
população portuguesa para a importância do diagnóstico precoce, enquanto fator decisivo no combate ao cancro.
Neste âmbito tem realizado acções de
formação dirigidas aos profissionais de
Farmácia relacionadas com este tema,
de modo a que aqueles “disponham de
todas as ferramentas e competências
necessárias para apoiar e ajudar os seus
utentes de forma eficaz”.
“A Farmácia deve ter uma relação de
proximidade com os seus utentes. O
cliente que atualmente
vai à Farmácia é muito
exigente e o farmacêutico
deve estar preparado para
poder aconselhar e criar
uma relação de proximidade e confiança. Essa
relação deve ser bem cimentada e por isso temos
ações de formação dirigidas aos farmacêuticos e
profissionais que fazem
parte da equipa da Farmácia”, destacou Delfim Santos, presidente da Direção
da Cooprofar. O também
professor da Faculdade de
Farmácia da Universidade
do Porto defende a importância de apostar e investir
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na formação de qualidade, com formadores de excelência, como a que é fornecida pela Cooprofar.

RASTREIOS SÃO ESSENCIAIS PARA
O DIAGNÓSTICO PRECOCE
No dia 23 de maio, data em que a Cooprofar assinalava o seu 43º aniversário,
o Prof. António Araújo, presidente do
CRNOM e diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar do
Porto, foi o orador convidado de mais
uma ação de formação, no auditório Dr.
Américo Silveira, na sede da Cooprofar
em Gondomar, tendo abordado o tema
“O papel da Farmácia e as novas terapêuticas na doença oncológica”. António Araújo
começou por destacar o
papel cada vez mais ativo e
abrangente que os farmacêuticos têm atualmente.
“Um estudo realizado em
farmácias portuguesas,
mostrou que estes profissionais de saúde dispendem cerca de 7% do seu
tempo em atividades de
aconselhamento e de rastreio. Nesse período podem alertar para prevenir
o cancro, informarem e
sensibilizarem para programas de rastreio, ajudarem os doentes a controlarem os efeitos secundários
da medicação oncológica,
distribuírem alguma medicação oral e implementarem programas de aderência à medicação e de
reconciliação, bem como
programas de educação
no uso de dispositivos médicos”, afirmou. Durante
a sua exposição, António
Araújo alertou para a importância dos rastreios
para o diagnóstico precoce e das campanhas de sensibilização para diminuir
a incidência de cancro. António Araújo
alertou ainda para as principais causas
do aparecimento do cancro, como o tabaco e a excessiva exposição solar, e recomendou hábitos de vida saudáveis, incluindo uma alimentação equilibrada e
a prática regular de exercício físico.

NOVAS TERAPÊUTICAS
“As três premissas principais quando se
recomenda um tratamento são: aumentar os anos de vida do doente, melhorar a
sua qualidade de vida, e custos razoáveis
para a instituição e sociedade”, recordou
o diretor do Serviço de Oncologia do
CHP. António Araújo abordou e comparou alguns dos tratamentos mais usados
atualmente, os seus efeitos secundários
e custos. Para terminar a sessão e comentando o tema que serviu de mote,
acrescentou: “Para atingirmos os melhores resultados temos que trabalhar
em equipa: médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Os doentes devem cumprir
os conselhos dados pelos profissionais
e cumprir a medicação”. Seguiu-se um
momento de debate sobre o tema, onde
foi defendida uma política de maior proximidade dos medicamentos oncológicos aos doentes. Delfim Santos elogiou o
orador e prestou algumas informações
complementares sobre as alterações na
legislação e as suas implicações para
as farmácias. “A Farmácia tem um papel importante a desempenhar quando
surge uma pessoa numa situação cujos
sintomas podem levantar uma suspeita
de cancro. Temos que estar preparados
para avaliar, identificar e reagir nessas
situações, direcionando adequadamente
o utente”, concluiu.

CAMPANHA

“Tempo é Vida – Diagnosticar cedo
o cancro pode fazer a diferença!”
A relação de proximidade e confiança que a farmácia estabelece com cada um dos seus utentes transforma o farmacêutico num parceiro a
ter em conta no combate ao cancro. Desde logo,
na identificação dos sintomas. Há vários tipos
de cancro, com sintomas muito díspares. E o
seu reconhecimento nem sempre é fácil. O farmacêutico pode ajudar a identificar estes sintomas, funcionando como o primeiro contacto na
cadeia de saúde, ajudando a esclarecer dúvidas
e dando o encaminhamento necessário.
A campanha “Tempo é Vida – Diagnosticar
cedo o cancro pode fazer a diferença!” está a
decorrer em 1200 farmácias, de norte a sul do
país. n
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XXX
Jornadas de
Terapêutica
ICBAS
ANTÓNIO ARAÚJO,
PRESIDENTE DO CRNOM,
ESTEVE PRESENTE NA
CERIMÓNIA DE ABERTURA
Este é já um evento
“histórico” para o Instituto
de Ciências Biomédicas
Abel Salazar. No dia 27 de
abril, as suas Jornadas de
Terapêutica chegaram à 30ª
edição. Durante quatro dias,
as Jornadas, marcadas pelo
convívio científico entre
professores e estudantes,
contaram com múltiplas
conferências e cursos
sobre temas diversos,
bem como momentos mais
descontraídos, como o
jantar de gala.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

E

ntre os dias 27 e 30 de abril, o
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS-UP)
realizou as suas tradicionais Jornadas
de Terapêutica que, este ano, atingiram
um marco relevante: a sua 30ª edição.
Um caso de sucesso, um projeto único,
resultado de uma parceria organizativa
e científica entre docentes da instituição, médicos e investigadores do Centro
Hospitalar do Porto (CHP) e alunos do
4º ano do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS-UP.
Ao longos destas três décadas, as Jornadas contaram com 5875 participantes e
foram apresentados inúmeros trabalhos,
vários deles publicados posteriormente
em revistas nacionais e internacionais.
As Jornadas de Terapêutica premeiam
também trabalhos de investigação de
excelência através do Prémio Silva
Araújo, aberto a estudantes de outras
Escolas Médicas e a jovens médicos que
tenham desenvolvido trabalho científico
no âmbito da Medicina. “Fomos pioneiros nesta iniciativa, que se mantém há
30 anos, e desde o início que sempre nos

norteamos por honrar o passado e não
deslustrar a história do evento”, afirmou
o presidente da Comissão Organizadora,
Prof. Jorge Neves dos Santos.
O grupo coral do ICBAS deu início à cerimónia de abertura com uma atuação
que antecedeu um comunicado especial
para toda a instituição: António Sousa
Pereira, diretor do ICBAS, fora eleito,
nessa manhã, o novo reitor da Universidade do Porto, pelo que foi felicitado por
todos os elementos da mesa e plateia.
Considero um “motivo de orgulho” para
a unidade curricular de Terapêutica Geral e para as sucessivas gerações de estudantes, a realização destas Jornadas. O
evento destaca-se por uma “interligação
única” entre estudantes e professores,
salientou Jorge Neves dos Santos. “São
30 anos, é uma vitória para todos nós.
Por isso, este ano, a Comissão Organizadora teve uma responsabilidade acrescida e tentamos inovar a nível científico
e social, com um programa variado e
multidisciplinar. Docentes e discentes
mantêm uma relação de coorganização
que devemos realçar e tem garantido o
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Um exemplo
de sucesso na
formação
sucesso das jornadas, sem defraudar expetativas”, realçou o
também assistente hospitalar
graduado do serviço de Anestesiologia do CHP-HSA. Os voluntários que integram a Comissão Organizadora foram elogiados pelo
“zelo, cuidado e entusiasmo” com que
desempenharam as suas tarefas, “enriquecendo-se como pessoas” e adquirindo novas competências.
Em nome dos estudantes, a coordenadora da Comissão Organizadora, Mariana Dias, comentou o longo caminho
percorrido por todos os que contribuíram para a realização das Jornadas.
“Não é todos os dias que estudantes de
medicina têm a possibilidade de organizar um evento que permite a exposição de trabalhos científicos, bem como
a aproximação entre alunos e corpo do-

cente. Esta organização demonstra que
o ICBAS é uma escola de prestígio e este
evento é já um marco, por isso esforçamo-nos para proporcionar quatro dias
incríveis”.
A representar a direção do Mestrado
Integrado em Medicina do ICBAS, estiveram presentes Idalina Beirão e Henrique Cyrne Carvalho, que deixou um
elogio a Jorge Neves dos Santos pela sua
dedicação a este evento científico. “Estas
jornadas fazem parte do património da
escola. Constituem um momento único
de aprendizagem, a nível científico, social e organizacional e de convívio e

partilha entre docentes e discentes.
Teremos mais artigos científicos e
trabalhos publicados e será mais
um exemplo de sucesso e eficácia”,
garantiu Idalina Beirão. Também
José Barros, diretor clínico do CHP,
aproveitou a oportunidade para
destacar o “ativismo cativante” da
Comissão Organizadora e recordar
episódios do seu tempo enquanto
estudante da instituição e da unidade curricular de Terapêutica Geral. “O ICBAS foi sempre um local
ideal para estudar e trabalhar, mas
está a atingir uma maturidade que
vai muito para além daquilo que
eram as expectativas dos fundadores da instituição”, assegurou.
Sem esquecer as alterações à Prova
Nacional de Acesso à Especialidade, em substituição do “exame
de Harrison”, António Araújo salientou a importância das Jornadas
para a formação e atividade profissional dos ainda estudantes de
medicina. “O Prof. Jorge Neves dos
Santos tem tido um papel fundamental, no sentido de vos imprimir
um conceito muito mais prático, de
autoaprendizagem e daquilo que é
prática clínica. Portanto, estas Jornadas têm uma importância muito
grande na vossa formação. São 30
anos a formar de um modo diferente do que era normal na maioria das escolas médicas. Este tipo
de inovação é algo que se deve estimar, acarinhar e desenvolver cada
vez mais, porque é importante para
o vosso futuro”, alertou o presidente
da SRNOM.
Visivelmente emocionado e orgulhoso por esta iniciativa, que encara o
processo de aprendizagem de forma
mais ativa, António Sousa Pereira deixou uma mensagem aos estudantes:
“Aproveitem ao máximo as oportunidades que têm, sejam bons clínicos e levem memórias desta escola que existe
para vos servir e para que vocês possam
desenvolver todo o vosso potencial”.
Também Fátima Marinho, vice-reitora
da Universidade do Porto, que pelo terceiro ano consecutivo marcou presença
na cerimónia de abertura das Jornadas
de Terapêutica, enalteceu o envolvimento e empenho dos alunos. n
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AS DOENÇAS CRÓNICAS
COMO UM PROBLEMA DE
SAÚDE PÚBLICA

I NoTeS
Congress
Novel Therapeutic
Strategies for
Noncommunicable
Diseases
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

A

primeira edição do NoTeS Congress – Novel
Therapeutic Strategies for Noncommunicable Diseases teve lugar no auditório
da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto nos dias
22 e 23 de junho. Uma organização cientificamente coordenada
pela endocrinologista Mariana
Monteiro, da Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica (UMIB) do ICBAS, o oncologista Lúcio Lara Santos, do
IPO-Porto, e o especialista em
doenças cardiovasculares, Adelino Leite-Moreira, da FMUP,
em que as três especialidades
se reuniram com o objetivo de
responder a uma pergunta essencial: como mudar este panorama, em que 86% dos portugueses morrem com doenças
crónicas, não transmissíveis?
A última sessão do congresso,
intitulada “Societal Challenges
and Noncommunicable Diseases”, decorreu sob o formato
de Mesa Redonda, moderada
pelo jornalista Luís Henrique
Pereira. Além dos membros da
organização, o painel de oradores incluiu Amélia Ferreira,
diretora da FMUP, Artur Silva,
vice-reitor da Universidade de Aveiro,
Vítor Veloso, oncologista e presidente da
Liga Portuguesa Contra o Cancro, André
Luz, especialista em Cardiologia, e António Sarmento, especialista em doenças infeciosas e vice-presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos.
“Tivemos dois dias intensos, em que
abordamos a ciência, discutimos muitos
dados emergentes e ainda não publicados, que deram origem a debates profícuos. Esta última sessão foi desenhada
de forma diferente porque, para darmos
um passo na transformação da investigação em algo que faça a diferença para a
sociedade, temos que discutir como é que

“Criar um fórum de
discussão dos mais
recentes avanços
científicos sobre as
interações estilo de
vida/doença e as
novas abordagens
para diminuir o
risco e a progressão
das principais
doenças crónicas
não transmissíveis,
particularmente,
doença cardíaca
coronária,
hipertensão,
diabetes tipo 2,
cancro e obesidade,
foi o objectivo
que conduziu à
realização do I NoTeS
(Novel Therapeutic
Strategies for
Noncommunicable
Diseases), na
FMUP, em 22 e 23
de junho. A última
sessão contou com
a presença do Prof.
António Sarmento,
vice-presidente do
CRNOM.
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o vamos operacionalizar”, afirmou Mariana Monteiro, na abertura da sessão.
As doenças crónicas não transmissíveis,
como o cancro, a diabetes e as doenças
cardíacas, constituem a principal causa
de morte prematura a nível mundial. “Os
números indicam que dos 56,4 milhões
de mortes registadas em 2015, 70% foram
causadas por doenças não transmissíveis. Em Portugal, o número de mortes
devido a estas doenças cifrou-se nos 90
mil casos. E a OMS estima um aumento
gradual destes números nos próximos
anos. Esta é uma realidade a que ninguém pode nem deve fugir”, destacou
Luís Henrique Pereira. O moderador
considerou este um debate obrigatório e

urgente, que bem justifica este
congresso realizado na FMUP.
Mariana Monteiro foi a primeira a intervir, traçando o panorama atual na sua área. “Temos mais de 60% da população
portuguesa com excesso de peso
ou obesidade. Ainda assim,
uma grande percentagem da
sociedade, e até da comunidade
médica e científica, recusa-se a
aceitar a obesidade como uma
doença”, salientou a endocrinologista. Esta “pandemia silenciosa” foi depois relacionada
com as doenças cardiovasculares, e André Luz foi convidado
a intervir, apresentando dados
que explicam esta realidade, antes de ser dada a palavra a Lúcio
Lara Santos e Vítor Veloso que
abordaram as novas terapias de
combate ao cancro.
O moderador questionou depois
António Sarmento sobre o papel da Ordem dos Médicos no
sentido de motivar e potenciar
a mudança. “Só há um poder
que não pode ter um contrapoder: o saber. A Ordem dos Médicos, por obrigação e devoção,
apoia completamente o saber.
Este congresso é um exemplo
disso mesmo, por isso marco
aqui presença. A OM não é um
sindicato ou uma organização
com interesses corporativos,
promove apenas a qualidade da
medicina, que se difunde com
o saber”, justificou o vice-presidente do CRNOM. Como especialista em
doenças infeciosas, António Sarmento
não quis deixar de dar a sua opinião sobre a problemática. “Não posso concordar que não se incluam certas doenças
infeciosas nas doenças não transmissíveis, porque há muitas doenças infeciosas importantes que não são comunicáveis, como a pneumonia ou a meningite.
Por outro lado, há cancros contagiosos e
comunicáveis, como o cancro do colo do
útero e outros”, exemplificou para sustentar a sua opinião. António Sarmento
recordou ainda que o envelhecimento natural, não sendo uma doença, é também
uma causa de morte, não contabilizada
nas estatísticas. n

PROGRAMA
22 JUNE 2018
SESSION 1 :: THERAPEUTIC STRATEGIES FOR
CANCER
(organized by RUNawayPCa)
Panel 1 :: News treatments for cancer: a first glance
Chairs – Artur Silva, PhD (QOPNA-UA, Aveiro, Portugal), Jorge
Gonçalves, PhD (FFUP, Porto, Portugal) and Eduardo Rosa, PhD
(UTAD, Vila Real, Portugal)

–– Antitumor properties of wild matrices: case studies
with mushrooms • Isabel Ferreira, PhD (IPB,
Bragança, Portugal)
–– A therapeutic approach to fight cancer by
anionophores • Ricardo Pérez-Tomás, PhD
(University of Barcelona, Spain)
–– Miguel Conde, PhD (Ablynx, Ghent, Belgium)
Panel 2 :: Non-pharmacological combinations with
immunotherapy – a beneficial liaison?
Chairs – Fátima Carneiro, MD, PhD (i3S, Porto, Portugal),
Francisco Pimentel, MD, PhD (BlueClinical, Porto, Portugal) and
Júlio Oliveira, MD (IPO-Porto, Portugal)

–– António Moreira Pinto, MD (CHVNGaia/Espinho
EPE, Portugal)
–– Luís Almeida, MD, PhD (Luzitin, Portugal)
–– Olga Sousa, MD (IPO-Porto, Portugal)
–– Immunostimulating Interstitial Laser
Thermotherapy (imILT) - experimental and clinical
results • Mats Ekelund, MD, PhD (CLS, Lund,
Sweden)

SESSION 2 – THERAPEUTIC STRATEGIES FOR
CARDIOVASCULAR DISEASES
(organized by FMUP/DOCNET)
 anel 1 :: Therapeutic strategies for cardiovascular
P
diseases
Chairs – Adelino Leite-Moreira; MD, PhD (Univ. Porto, Portugal)
and Lino Gonçalves, PhD (FMUC, Portugal)

–– The perspective of a translational researcher •
Christoph Maack, MD, PhD (Wurzburg University,
Germany).
–– The perspective of a pharmaceutical industry
researcher • Ralph Knoll, MD, PhD (Karolinska
Institute, Astrazeneca, Sweden). 15:30 - The
perspective of a biobank director - Cristobal dos
Remedios, PhD (University of Sydney, Australia)
Panel 2 :: New molecular approaches
Chairs – Henrique Girão, PhD (FMUC, Portugal) and Inês Falcão
Pires, PhD (Univ. Porto, Portugal)

–– The non-coding RNAs panorama in cardiovascular
diseases • Francisco Enguita, PhD (IMM, Portugal).
–– Calmodulin-myosin: a novel interaction regulating
muscle function • Vasco Sequeira, PhD (University
Clinic Wurzburg, Germany)
–– From bedside to bench • Cristina Gavina, MD (Dep.
Medicine, Hospital Pedro Hispano, Portugal).

23 JUNE 2018
SESSION 3 - THERAPEUTIC STRATEGIES FOR
DIABESITY
(organized by Obesitility - UMIB-ICBAS-UP)
Panel 1 :: Novel therapeutic approaches
Chairs – João Raposo, MD, PhD (Univ. Nova Lisboa, Portugal),
and Gema Frühbeck, MD, PhD (Univ. Navarra - CIBEROBN,
Spain)

–– Glucagon receptor signaling in metabolic diseases
• Nicolai Albrechtsen, MD, PhD (Univ. Copenhagen,
Denmark)
–– Marta Guimarães, MD, PhD (Univ. Porto, Portugal)
Panel 2 :: From molecules to therapeutics and back
Chairs – Julie Ann Chowen, MD, PhD (Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús-CIBEROBN), Helena Cardoso, MD, PhD
(Univ. Porto, Portugal)

–– Pharmacological treatment for obesity: present
and future • Barbara McGowan, MD, PhD (King’s
College, London, UK)
–– What can we learn from body mass index and
region-dependent metabolic reprogramming of
adipose tissue • Marco G. Alves, PhD (Univ. Porto,
Portugal)
Plenary Session
Chair – Mariana P. Monteiro, MD, PhD (Univ. Porto, Portugal)

–– Time for precision medicine in obesity diagnosis
and management? • Gema Frühbeck, MD, PhD
(Univ. Navarra - CIBEROBN, Spain)
SESSION 4 - SOCIETAL CHALLENGES AND
NONCOMMUNICABLE DISEASES (Round Table)
Chairs – Mariana P. Monteiro, MD, PhD (Univ. Porto, Portugal),
Adelino Leite-Moreira, MD, PhD (Univ. Porto, Portugal), and
Lúcio Lara Santos, MD, PhD (IPO-Porto, Portugal)

70 NOTÍCIAS

:: 70.º Convívio Científico
[20.04.2018]

“A inatividade
física em crianças e
adolescentes. Um
problema de Saúde
Pública”

Texto Inês Duro › Fotografia Digireport/Medesign

ANDRÉ SEABRA

Convívios
Científicos
da CMEP

L

icenciado em Desporto e Educação
Física e doutorado
em Ciências do Desporto
pela FADEUP, onde é
professor há já 20 anos,
André Seabra assume,
atualmente, um cargo na
Federação Portuguesa de
Futebol (FPF) e é investigador no Centro de Investigação em Atividade
Física, Saúde e Lazer
(CIAFEL) da Universidade do Porto.
André Seabra, que esteve vários anos ligado ao
futebol profissional antes de investir na área da
inatividade física, iniciou
a sua intervenção com
uma breve apresentação
da Federação Portuguesa
de Futebol, nomeadamente, dando nota da recém-criada unidade de
investigação e desenvolvimento “Portugal Football
School”. A referida unidade, inaugurada há um
ano pelo Dr. Fernando
Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, visa a título principal a “promoção e o desenvolvimento
de investigação” nas áreas de “futebol,
futsal e futebol de praia”, esclareceu o
palestrante. Além da vasta investigação
dedicada às competições profissionais,
explicou, existe um “grande interesse”
por parte da Federação em compreender melhor “o efeito que o futebol tem
na saúde, na qualidade de vida e no

O 70.º Convívio
Científico da Clínica
Médica de Exercício
do Porto (CMEP) em
parceria com a SRNOM
decorreu no passado dia
20 de Abril, incidindo
sobre o tema: “A
inatividade física em
crianças e adolescentes.
Um problema de Saúde
Pública”. André Seabra,
professor auxiliar da
Faculdade de Desporto
da Universidade do
Porto (FADEUP), e
amigo de longa data, foi
o convidado de Jaime
Milheiro, promotor do
evento.
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bem-estar da população”,
dentarismo como o
“Segundo a OMS,
bem como o seu impacto
“problema sério de
6% de todas as
no fomento da “solidariesaúde pública” que é e,
mortes estão
assim sendo, assumir
dade, da inclusão e da resdiretamente
a responsabilidade
ponsabilidade social”.
associadas à
pela promoção do seu
O “segundo grande objeinatividade
combate.
tivo” da Federação, prosfísica”
“Como é que eu posso
seguiu André Seabra, diz
promover a atividade
respeito à capacitação e
física em crianças e
qualificação dos seus diadolescentes?” é, para
versos agentes, nos quais
o palestrante, a quesse incluem árbitros, treinadores, dirigentes, jotão nuclear que qualgadores, profissionais de
quer profissional da
saúde e, ainda, órgãos de
área da epidemiolocomunicação social, atragia da atividade física
deve colocar a si próvés da disponibilização
de ofertas formativas em
prio. De facto, “existe
parceria com instituiuma diminuição proções de Ensino Superior
gressiva dos níveis de
portuguesas.
atividade física com
Avançando para o tema
o avançar da idade”,
da “inatividade física”,
sendo um dos seus
área que considera a sua
“momentos críticos”
verdadeira “paixão” e à
a entrada na adolesqual tem vindo a dedicência, onde “68% dos
jovens portugueses
car “os últimos 15 anos”,
com mais de 15 anos
o palestrante começou
“O futebol é um
de idade afirma nunca
por destacar a “transição
medicamento,
praticar desporto”.
epidemiológica” a que se
joguem futebol,
A este propósito, Anassistiu no último século,
pela vossa
fruto da crescente “condré Seabra destacou,
ainda, outros fatores
tribuição” das “doenças
saúde!”
que influenciam, diditas não transmissíveis,
particularmente as que
reta e indiretamente,
dizem respeito a estilos
o nível de atividade fíde vida”, para a mortalisica, designadamente,
a “sazonalidade”, o “nível socioeconódade global, em detrimento das doenças
transmissíveis.
mico” e, associadamente, a “acessibiliAtualmente, e segundo os dados da Ordade à prática desportiva”, a “perceção
de competência física, a “atração pelo
ganização Mundial da Saúde (OMS), “6%
desporto em si” e, por fim, a “influência
de todas as mortes estão diretamente asparental”.
sociadas à inatividade física”, alertou o
A terminar a sua apresentação, o espeprofessor da FADEUP. De facto, e como
também sublinhou, a inatividade física
cialista deu a conhecer o Projeto “Futeé, à data, apenas ultrapassada por três
bol é Saúde”, resultado de uma colabooutros fatores de risco de mortalidade
ração entre as Faculdades de Medicina,
major, sendo estes a “hipertensão arde Farmácia, de Psicologia e Ciências
da Educação e de Nutrição da Universiterial”, o “tabagismo” e a “glicemia elevada”. Mais, acrescentou ainda, em Pordade do Porto, em parceria com o Hospitugal aquele valor pode atingir os “9%”,
tal CUF do Porto, cujo principal objetivo
segundo um artigo recentemente publié a instrumentalização do futebol como
“arma terapêutica” contra a obesidade
cado na revista Lancet.
infantil.
Confrontado com estes dados “verda“O futebol é um medicamento, joguem
deiramente assustadores”, André Seafutebol, pela vossa saúde!”, foi a mensabra defende que compete a todos os
profissionais de desporto encarar o segem final deixada por André Seabra.

:: 71º Convívio Científico
[11.05.2018]

“Ciclos Hormonais na
prática desportiva”
JAIME MILHEIRO
“Ciclos Hormonais na prática
desportiva” foi o tema escolhido
para protagonizar o 71.º Convívio
Científico da Clínica Médica de
Exercício do Porto (CMEP), realizado
no passado dia 11 de Maio, nas
instalações da SRNOM. Jaime
Milheiro, médico fisiatra, Diretor
Clínico da CMEP e organizador do
evento, liderou a palestra.

L

icenciado em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar (ICBAS) e especializado nas áreas de Medicina Física e
de Reabilitação e Medicina Desportiva,
Jaime Milheiro é membro certificado da
American Academy of Antiaging and
Functional Medicine e integra a equipa
médica do Comité Olímpico.
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Dando início à sua palestra, o
médico e desportista, começou
por desmistificar um dos principais preconceitos associados
ao termo hormonal. “Nós, médicos, quando pensamos em
hormonal, pensamos imediatamente nas áreas de endocrinologia, urologia ou ginecologia, mas, de facto, a realidade é
que todos precisamos de dominar o tema hormonal, porque
tudo tem tradução hormonal
e a resposta a qualquer ato terapêutico é dependente desse
mesmo estadio hormonal individual”, afirmou o especialista.
No âmbito da Medicina Des“Precisamos
portiva e, particularmente, no
de dominar
que diz respeito ao “aging-atho tema
lete”, dominar este conceito
hormonal,
tem vindo, segundo o palesporque tudo
trante, a tornar-se uma necestem tradução
sidade crescente, à medida que
hormonal”
o desporto de alta competição
se aproxima perigosamente do
limiar da capacidade física hu“A terapia de
mana. “A dose faz o veneno”,
reposição com
sublinhou Jaime Milheiro, e o
testosterona
exercício físico não é exceção.
pode melhorar
Relativamente aos ciclos hora sensibilidamonais, o fisiatra começou por
de à insuliabordar o “eixo hipotálamo-hina…”
pofisário”, o qual constitui o
principal sistema de regulação
neuro-endócrina do organismo,
responsável pela regulação da produção
hormonal das restantes glândulas, tais
como as suprarrenais e as gónadas. Tal
regulação é possível graças à existência
de círculos de “feedback negativo” que
atuam, estimulando ou inibindo a produção hormonal, de modo a manter as
concentrações hormonais dentro dos
seus limites fisiológicos, esclareceu o
fisiatra. Ora, dado isto, “quando surgem
níveis anormais de uma dada hormona,
por exemplo por toma exógena, este mecanismo de feedback negativo é cada vez
maior, resultando numa supressão total
da glândula endógena” e, mais gravemente, na sua potencial atrofia, alertou.
Não obstante, e conforme acrescentou,
vários outros fatores de cariz endógeno
têm igualmente a capacidade de exercer
efeitos disruptivos nos ciclos hormonais,
dada a interdependência que existe en-

tre os mesmos. Fatores, esses, como os
“processos inflamatórios crónicos”, o
“stress crónico”, a “degradação do sono”,
a “insulinorresistência”, e o “excesso de
adiposidade têm igualmente a capacidade de frenar os eixos hormonais”. “O
desafino isolado de um eixo hormonal é
algo que não acontece”, sublinhou.
No caso específico da testosterona,
adiantou, o “excesso de gordura abdominal branca” é capaz de ativamente
suprimir os seus níveis, “ao promover a
sua conversão em estrogénio”, através
da indução da enzima “aromatase”. “Por
isso é que, num homem, quando queremos avaliar o risco de uma síndrome
metabólica, podemos dosear os níveis
de estradiol”.
No que respeita à área do alto rendimento, à qual se tem dedicado intensamente ao longo dos anos, Jaime Milheiro
fez questão de alertar para os riscos do
uso de anabolizantes, os quais incluem
a “hemoconcentração”, a “dislipidemia”,
a “hipertrofia benigna da próstata”, a
“alopécia”, o “hipogonadismo”, a “cardiopatia hipertrófica e o associado risco de
morte súbita”, as “alterações dermatológicas e comportamentais” e a “disfunção
cognitiva”. Perante isto, torna-se “essencial sensibilizar” para os referidos riscos
e instituir medidas de contra atuação
preventivas precocemente, concluiu.
“Entrando, agora, no universo do aging
athlete”, o perito em Medicina Desportiva, discutiu os potenciais benefícios da
reposição hormonal na área da prevenção, nomeadamente, no caso específico
da testosterona. “A terapia de reposição
com testosterona pode melhorar significativamente a sensibilidade à insulina,
diminuir os níveis de proteína C reativa,
ajudar a prevenir o hipogonadismo e impedir o desenvolvimento de diabetes e
doença cardiovascular no homem mais
velho”, destacou.
A terminar, Jaime Milheiro destacou
a hormona de crescimento, “outra hormona de que se abusa muito hoje em
dia”. Esta, considerada “a hormona mais
lipolítica do sistema” e, potencialmente,
a “mais anabólica” é atualmente muito
utilizada por atletas de alta competição
com o objetivo de acelerar a recuperação
de lesões, entre outros, dado o seu papel
preponderante na regeneração celular,
concluiu. n
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CICLO DE TÉNIS 2018

TAÇA ABRIU A ÉPOCA DE TÉNIS NA ORDEM

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Este ano, a época
de ténis na SRNOM
iniciou-se com a
Taça da Ordem, que
chamou aos courts
da Casa do Médico
vários participantes
que partilham o gosto
pela modalidade.
Na prova, realizada
durante o mês de maio,
Rui Coelho sagrouse como o grande
vencedor.

P

elo quinto ano consecutivo,
os médicos aficionados por
esta modalidade desportiva
tiveram a oportunidade de voltar
a reunir-se para dar início a uma
nova época de Ténis na Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos. Este ano tudo começou
com a Taça da Ordem, e após os
torneios dos dias 12 e 13 de maio,
a grande final aconteceu no fim de
semana seguinte. Nesta segunda
fase, denominada “Todos contra
Todos”, Rui Coelho, Gil Rodrigues,
Francisco Fernandes, Rui Castro
e Gonçalo Cordeiro tiveram a possibilidade de se enfrentarem ao
longo de cinco jornadas, nos campos de ténis da Casa do Médico. Se
durante o dia 19, sábado, Gonçalo
Cordeiro levou a melhor sobre os
colegas, no dia seguinte, Rui Coelho revelou-se em grande forma e
foi o grande vencedor desta Taça
da Ordem. O jovem médico ganhou os quatro encontros que disputou, deixando Gonçalo Cordeiro
no segundo lugar, com três vitórias. Gil Rodrigues, Rui Castro e
Francisco Fernandes ocuparam as
restantes posições.
Ao longo dos dias, a par com uma
saudável competição, foram privilegiados os momentos de convívio entre todos os participantes.
O desportivismo que caracteriza
esta modalidade foi bem visível
entre os jogadores, colegas de profissão, sendo cada vez mais os que
se mostram interessados em participar. Durante este ano o ténis
ainda estará de volta aos courts da SRNOM para mais duas competições. Entre 21 de maio e 15 de agosto, terá lugar
a “Corrida dos Campeões”, uma prova
de regularidade, em que os médicos se
podem desafiar entre si e, mediante os
resultados obtidos, posicionarem-se
num ranking de acesso ao “Masters da
Ordem”, a competição final que se realizará em 13 e 14 de outubro. n
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Na noite de 23 de
junho, a Casa do Médico
recebeu mais de duas
centenas de pessoas
para celebrarem o São
João. A festa da SRNOM
continua a preservar
a tradição da noite
típica portuense, com
manjericos, quadras
populares, a tradicional
cascata e o fogo-deartifício. Neste encontro
de colegas e famílias, a
animação e o convívio
foram uma constante,
noite fora.

FESTA DE SÃO JOÃO

A noite mais
animada da
SRNOM
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

O

sol ainda raiava
quando vários médicos e familiares começaram a chegar
às instalações da SRNOM
para mais uma noite em
que a animação esteve garantida. À semelhança dos
anos anteriores, a Festa de
São João revelou-se um
sucesso, tendo contado
com a presença de mais
de duas centenas de pessoas. Os jardins da Casa
do Médico deram as boas-vindas aos participantes
com um quarteto que animou a noite com ritmos de
jazz. O reencontro entre
amigos marcou o início da
festa e foi neste espaço que os médicos
tiveram a oportunidade de conversar e
desfrutar de uma bebida e um buffet de
entradas. “Celebramos mais uma festa
de São João na Ordem. Promovemos
um momento de convívio, de confraternização com os colegas e com as nossas
famílias. No fundo, estamos a cumprir
mais um dos desígnios da SRNOM:
contribuir para o estreitamento de relações entre médicos e retomar amizades. Temos aqui várias gerações e todos
são bem-vindos a esta festa”, salientou o
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presidente do CRNOM, António Araújo.
Num ambiente tranquilo e reservado, esta festa preserva a
tradição de uma noite típica
de São João nas ruas da cidade
do Porto. Também aqui, não
faltaram manjericos, quadras
populares, enfeites e a tradicional cascata que despertou
a curiosidade dos mais pequenos. Apesar dos festejos na
SRNOM serem já uma tradição para muitos médicos, para
outros foi uma estreia. “É a primeira vez que venho cá passar
o São João. Pensamos em reunir aqui a família e os amigos e
aproveitar os espaços verdes da
Ordem. Trouxemos as nossas
duas filhas e, como são pequenas, optamos por um ambiente
mais calmo”, adiantou António
Massa, dermatologista. Também por este motivo, a festa
de São João na SRNOM foi a
escolha de Teresa Pinheiro
Torres. “Decidimos fugir à
confusão que se vive neste dia
nas ruas do Porto. Assim não
tivemos trabalho em casa com
os preparativos e aproveitamos
a festa de forma mais descontraída. Está a surpreender-me
de forma muito positiva”, afirmou a especialista em Medicina Geral e Familiar.
A possibilidade de rever amigos e colegas foi o motivo que
levou Miguel Rocha a comemorar o São João na Ordem
pela segunda vez. Este ano
trouxe a família, um grupo de
nove pessoas, para aproveitarem uma das noites mais alegres da Invicta. “O que me motiva a vir
cá é este ambiente fantástico, as pessoas,
o convívio e a socialização, porque revemos colegas. Tenho a oportunidade de
cumprimentar e falar com pessoas que
nunca vejo no dia a dia. É um ambiente
convidativo, numa noite agradável”,
declarou o Médico de Família. Quem
também repetiu a experiência foi Maria Alexandra Palma, que todos os anos
deixa a cidade de Aveiro e ruma até ao
Porto nesta noite de folia. “O meu pai

era de cá e gostamos de comemorar o
São João, achamos muita piada à festa
e às suas tradições. O ambiente aqui é
muito agradável e venho sempre com
amigos”, confidenciou à nortemédico.
Nesta edição de 2018, não foram só os
médicos do Norte que marcaram presença na SRNOM. Carlos Cortes, presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que já tinha
conhecimento da realização desta iniciativa, decidiu vir conhecê-la pessoalmente e celebrar o São João pela primeira vez. “Achamos que seria o melhor
sítio para inaugurarmos a nossa vinda
ao São João do Porto. Aqui encontramos amigos e conhecidos, temos belíssimos espaços verdes e condições muito
agradáveis”, avançou. O representante
da Secção Regional do Centro elogiou
ainda a capacidade da SRNOM em dinamizar a instituição e captar os médicos
para as iniciativas organizadas. “Os médicos têm vários motivos para frequentar
este espaço: seja por
razões administrativas ou pelos eventos relacionados com
a política de saúde,
como debates e congressos, seja ainda
pelos acontecimentos de carácter mais
lúdico. Numa festa
como esta, as pessoas
podem encontrar-se
na ‘casa dos médicos’
num ambiente diferente e descontraído”,
defendeu Carlos
Cortes.
O jantar foi servido
na Galeria do Centro
de Cultura e Congressos e não faltaram
as sardinhas assadas e o caldo verde.
Depois, quase todos regressaram ao exterior para lançar os tradicionais balões
de São João e assistir ao fogo de artifício,
enquanto degustavam as doces farturas.
O entusiasmo das crianças era notório, e
elas, mais do que ninguém, certamente
irão guardar esta noite na sua memória.
A festa terminou já de madrugada, depois de largas horas de convívio e animação, deixando a certeza de que este é
um evento a continuar. n
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XVI
EXPOSIÇÃO
ARTE MÉDICA
Entre os dias 3 e 24
de maio, a galeria
e os corredores do
Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM
ganharam uma nova
vida. Da pintura à
escultura, passando
pela fotografia, muitos
médicos revelaram o
seu talento e voltaram
a expor as suas obras
em mais uma edição
da Arte Médica.
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Médicos artistas
voltaram a expor
na SRNOM

E

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

sta é uma iniciativa de referência
da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos. Congrega muitas
dezenas de médicos em
torno do fascinante mundo
das artes plásticas e vai já
na sua 16ª edição. A inauguração aconteceu no dia 3
de maio e chamou ao Centro de Cultura e Congressos da SRNOM muitos médicos, acompanhados por
familiares e amigos. Ano
após ano, são também muitos os curiosos que visitam
a exposição Arte Médica
para apreciar as obras dos
colegas artistas. À semelhança das edições anteriores, esta revelou-se uma
oportunidade para encontrar amigos e conviver num
ambiente de grande simbolismo e qualidade artística,
tendo-se mais uma vez verificado uma forte participação da comunidade médica
do Norte. “A SRNOM e a
Ordem dos Médicos privilegiam muito a vertente cultural, nomeadamente no sentido do desenvolvimento
da personalidade global dos médicos, de
que é bom exemplo esta Arte Médica,
ao proporcionar-lhes a oportunidade de
aqui exporem e mostrarem as suas capacidades. Alguns apresentam até a sua
genialidade, com obras muito boas que
devem ser valorizadas”, afirmou Carlos
Mota Cardoso, membro do CRNOM.
Após percorrer o espaço e falar com alguns artistas, o médico constatou que

“nos podemos orgulhar dos excelentes
médicos que dedicam o seu tempo às
artes e nelas encontram o equilíbrio”.
Considerando-a como uma “matriz da
bondade e do bom senso”, o membro do
CRNOM defendeu que a cultura é “fundamental para compreender o outro” e,
por isso, uma ferramenta essencial para
se ser um “bom médico”.

“A minha inspiração é a tela e as
cores que utilizo. Depois deixo fluir e
surgem as ideias e sensações”
Luís Rebelo

Luís Rebelo, antigo cardiologista em
Coimbra, é um dos artistas que sempre expôs na Arte Médica, desde que
veio viver para o Porto. Uma iniciativa
que até então desconhecia e considera
“de extrema importância e onde se encontram grandes revelações”. Este ano,
apresentou duas telas, em óleo e acrílico, e como é habitual, partiu diretamente para a tela, sem qualquer desenho prévio, com a tradicional espátula.
“A minha inspiração é a tela e as cores
que utilizo. Depois deixo fluir e surgem
as ideias e sensações. Não fico preso ao
desenho, pois limita a imaginação. Até
posso ter uma ideia em mente, mas sou
levado pelas cores e são elas que criam
a obra e dão lugar a outro conceito”, contou-nos o médico que começou a pintar
há mais de 20 anos. Esta paixão é partilhada pela esposa, também pintora, e
juntos têm exposto obras em Portugal e
pelo mundo fora. Só este ano já esteve
em Paris, Bruxelas e Zagreb, a convite
das embaixadas para integrar exposições, e até já levou um dos seus quadros
ao Vaticano, numa homenagem ao Papa
Francisco.
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“Faço questão de participar
desde a primeira edição”
Mário Justino Teixeira

Já Mário Justino Teixeira aposta no estilo realista e apresenta ideias concretas,
bastante apreciadas pelos colegas. Através da pintura em aguarela, trouxe até
à SRNOM um quadro que recria uma
cena musical e teatral com que se deparou na Rua das Flores, no Porto. A
música, os protagonistas e as cores ficaram gravados numa fotografia que serviu de inspiração para esta obra, “num
momento inesperado para criar arte”.
“Faço questão de participar desde a primeira edição, sem falhar uma exposição. Considero que é importante para os
médicos apresentarem a sua arte, conviverem e recordarem colegas e amigos”,
justificou. Maria Eugénia Ascensão partilha da mesma opinião e considera que
esta é uma forma de “os colegas se ex-

pressarem com trabalhos artísticos que
os identificam”. Participante regular na
Arte Médica, expressou a sua arte através de uma fotografia, “uma árvore que
parece ter uma forma humana e abraça
o céu”, explicou a especialista em Ginecologia e Obstetrícia.
As manifestações culturais evidenciam-se através da pintura, escultura,
fotografia e mesmo outro tipo de criações artísticas. Helena Homem de Melo
participa nesta exposição desde o início
e mantém uma relação de estreita colaboração com a SRNOM, tendo até doado
a escultura “África” que se encontra nos
jardins da Casa do Médico. “Este ano,
decidi arriscar e em vez de apresentar
esculturas em ferro, como é costume,
trouxe estas telas diferentes”, explicou
a radiologista. “O Burro” e “A Minha Aldeia” foram produzidas com recortes de
tecido e madeira e resultaram de uma
experiência nova da artista, marcando
a diferença nas paredes do Centro de
Cultura e Congressos. Quem também
assistiu a uma “viragem artística” foi
Olga Ferreira. Começou por apresentar trabalhos de pintura e há cerca de
14 anos passou a dedicar-se à escultura.
Viu o seu interesse despertado numa exposição de trabalhos de alunos da Cooperativa Árvore e as histórias contadas
levaram-na a frequentar um atelier livre
de cerâmica. Nesta edição, exibiu duas
obras escultóricas pintadas com engobes (a peça de cerâmica é pintada com
uma camada terrosa, que retira a cor
natural do barro). “É uma técnica ainda
pouco explorada, mas o resultado agradou-me”, confessou a especialista em
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Medicina do Trabalho. Para
a artista, a criatividade é fundamental, mesmo no exercício da profissão médica, que
considera desgastante. “Todos
os médicos têm um pouco de
artistas e devem ser reconhecidos, seja na medicina ou nas
artes”, reiterou.

«PRESENÇA DE
COIMBRA» NO
ENCERRAMENTO
Durante cerca de 20 dias foi
possível visitar um Centro
de Cultura e Congressos da
SRNOM repleto de obras produzidas por médicos. Para o
dia do encerramento, a 24 de
maio, estava reservada mais
uma surpresa de carácter artístico. O grupo Presença de
Coimbra subiu ao palco do
Salão Nobre para um concerto que resulta de uma interpretação própria do canto
tradicional coimbrão. Agora
constituído por Jorge Cravo,
Jorge Vaz Machado, Manuel
Borralho, José Ferraz de Oliveira, Manuel Gouveia Ferreira e Tiago Ferraz de Oliveira, o grupo apresentou o
novo disco, “Memória”. “Esta
é a nossa forma de também
participarmos nesta exposição de arte. Fazemo-lo através
da música, a nossa arte, apresentando aqui o nosso novo CD”, explicou o guitarrista José Ferraz de Oliveira,
ele próprio também membro da Comissão de Atividades Culturais e de Lazer
da SRNOM. O grupo dedicou-se à criação de novas composições, explorando
novos ritmos, sonoridades e harmonias,
sem abandonar a matriz do canto e da
guitarra coimbrã em que sempre se reconheceu. Com algumas peças instrumentais já conhecidas e algumas estreias, os músicos receberam rasgados
aplausos e elogios da plateia.

HOMENAGEM A AMÍLCAR RIBEIRO
No final da atuação, houve ainda oportunidade para recordar a última presença do grupo na SRNOM, há 4 anos, a
convite de Amílcar Ribeiro. José Ferraz

“A arte é a
habilidade de
cada um criar
algo novo e
artístico e é
fundamental
ter sentimento e
emoção (…)
A técnica e a
criatividade
dão origem à
obra de arte, ao
belo, e foi a isso
que assistimos
nesta
iniciativa”
Carlos Mota Cardoso

de Oliveira e Carlos Mota
Cardoso homenagearam o
antigo membro do CRNOM
e comentaram a sua forte
ligação à cultura, tendo
integrado a Comissão de
Atividades Culturais e de
Lazer da SRNOM. “Esta é
a melhor forma de homenagear o nosso colega: com
música e arte, porque era
na área cultural e do relacionamento com os outros
que ele se sentia bem. É
com imensa saudade que o recordamos
pela sua figura e ação na Ordem dos Médicos”, declarou José Ferraz de Oliveira
sobre o falecido Amílcar Ribeiro. Antes
de se proceder à entrega de medalhas
aos médicos artistas que participaram
nesta 16ª edição da exposição Arte Médica, Carlos Mota Cardoso aproveitou
para felicitar os colegas pelo seu trabalho e dedicação e abordou a origem e
significado de algumas palavras como
“arte”, “cultura” e “medicina”. “A arte é a
habilidade de cada um criar algo novo e
artístico e é fundamental ter sentimento
e emoção. São o colorido da expressão
que damos à vida ou até a apreciar um
quadro. A técnica e a criatividade dão
origem à obra de arte, ao belo, e foi a
isso que assistimos nesta iniciativa”,
concluiu. n
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X EXPOSIÇÃO
ARTE FOTOGRÁFICA

Dez
anos de
almas e
imagens
livres
A Arte Fotográfica
chegou, este ano, à
décima edição. Na
abertura da exposição, os
participantes valorizaram
a importância desta
iniciativa cultural e a
qualidade crescente dos
trabalhos apresentados.
No encerramento, José
Ramada considerou
que a fotografia e a arte
em geral são “a grande
viagem da alma livre”.
Texto Nelson Soares› Fotografia Digireport

E

lisa Keating veio ver as imagens do seu pai, José Keating,
mas não só. Não sendo médica – antes filha de médico – é como
apreciadora que vem todos os anos à
Arte Fotográfica. “Não tenho muito
jeito para fazer fotografia, mas gosto
muito de observar”, confessou-nos a
investigadora e docente universitária na abertura da décima edição do
evento, a 30 de maio. “É interessante
apreciar imagens bonitas e perceber um
pouco das vivências de cada pessoa”, observou, considerando positivo o facto de
muitos médicos se dedicarem à arte e à
fotografia: “Isso leva-me a pensar que
são pessoas muito observadoras e sensíveis à realidade que os rodeia”.

Na diversidade de temas e ambientes registados, Elisa elegeu as fotografias de
viagem como a sua
área preferencial. “É
como se estivéssemos
a viver um bocadinho
dos ambientes que as
pessoas viveram, mas
através dos olhos delas”, justifica, não deixando de partilhar
que gosta de “um bocadinho de tudo” e
que existem “imagens que, não tendo
nenhum tema em concreto, tocam particularmente”. “Têm a ver com as características próprias da fotografia e com a
capacidade de me emocionarem”.

As viagens são também o
momento fotográfico eleito
por Maria Alexandra Abrunhosa, mas por razões diversas. A médica anestesiologista é uma fotógrafa
– e participante nesta exposição – regular e viaja “pelo
mundo” com o marido, Nuno
Jesus, propositadamente
para esse efeito. “É o que nos
dá mais gozo fazer”, sublinhou, estando hoje “muito ligada à natureza” e a traduzir
essa ligação na objetiva: “Não
foi esse tipo de fotografia que
trouxe, mas nos últimos anos
temos feito muita paisagem
natural. Dentro desse tema,
temo-nos especializado na
fauna e flora, onde fazemos a
chamada macrofotografia”. O
tema é levado a sério por Maria Alexandra Abrunhosa,
que regista animais e plantas
com “intenção científica” e o
objetivo de colaborar na identificação das espécies e da
sua distribuição geográfica.
“Fazemos parte de um projeto de investigação na Universidade de Aveiro sobre
borboletas e traças”, especificou. Sobre a Arte Fotográfica, a médica do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila
do Conde felicitou a organização pelo 10º aniversário e
constatou que “a qualidade
dos trabalhos está a melhorar significativamente”, existindo uma preocupação
nos participantes em apresentar “um registo mais pessoal e mais próprio”.
Participante habitual na exposição promovida pela SRNOM, João Capela subscreve a ideia de evolução na Arte Fotográfica: “Há bons participantes desde
as primeiras edições, que emprestam
muita qualidade. A isso somam-se pessoas novas, que também vêm acrescentar alguma coisa”. O médico tem uma
ligação próxima ao mundo da fotografia, mas reconhece que é difícil manter
uma prática regular. “Por melhor que
seja a máquina, por mais talento que
se tenha, não chegamos lá sem treinar. Como em muitas actividades, isto
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é 90% de transpiração e
10% de inspiração. E como
não há muito tempo e não
tenho ido a nenhum lado
especificamente para fazer fotografia, acabo por
praticar pouco”. Apesar de
tudo, João Capela marcou
presença e considerou importante assegurar a continuidade deste evento: “Os
colegas gostam de participar nisto e o ambiente é
muito salutar”.

OUTRO TIPO DE
POESIA
As três semanas de exposição ficaram concluídas
no dia 21 de junho, com a
habitual sessão de encerramento. Como é já tradição
no evento, além da atribuição de medalhas a todos os
participantes, houve lugar
a uma tertúlia sobre fotografia, promovida pela
Comissão de Atividades
Culturais e de Lazer da
SRNOM.
Fotografia e Arte foi o tema
proposto, com José Ramada a recordar a “dimensão enorme” das duas
palavras e a explorar as respetivas sinergias. Na perspectiva do médico e fotógrafo, a imagem da câmara
escura “é a arte de congelar o tempo”, “emoções”
e “sentimentos” “num só
fotograma”. Não uma estética factual, ou “daquilo
que vemos”, mas antes por
“aquilo que fazemos os outros ver”, pela capacidade
que uma fotografia tem de
ser “um poema sem palavras” e a “a única língua que pode ser
compreendida em qualquer parte do
mundo”. Para o também membro da
Comissão de Atividades Culturais e de
Lazer, fotografia e arte constituem-se,
por isso, como “a grande viagem da alma
livre”, a alma que é capaz de olhar “esta
terra que partilhamos” e torná-la “num
grande espelho com memória”.

Paes Cardoso, um dos mentores da Exposição Arte Fotográfica, participou
também desta tertúlia com uma reflexão sobre o impacto da fotografia na
evolução da pintura. Ambas as linguagens, recordou, traduzem uma perspetiva sobre a realidade, tendo cabido à
pintura, durante séculos, a responsabilidade de fazer uma “reprodução fiel” da
realidade. O aparecimento e a evolução
da fotografia, durante o século XIX, foi
um importante momento de “libertação” artística, na perspectiva de Paes
Cardoso, uma vez que permitiu aos pintores criarem “uma arte menos rígida”,
onde predomina a “exuberância da cor”.
Apoiado num conjunto de imagens que
documentaram essa evolução, o médico
identificou na fotografia a possibilidade
de na pintura terem surgido movimentos como o surrealismo, o cubismo ou
o impressionismo. Por outro lado, não
deixou de evidenciar que também a fotografia – fruto do grande desenvolvimento tecnológico que se verificou nos
últimos 100 anos – evoluiu para muitas
dimensões estéticas e transformou em
arte a acção do fotógrafo.
Presença habitual nas sessões de encerramento, Susana Ribeiro abordou o conceito da fotografia artística, nascido nos
anos 50 do século XX, numa época em
que a Arte conheceu diversas “contaminações” a partir de outras técnicas de
reprodução. Para a artista plástica e galerista, a fotografia deve ser vista “como
um acontecimento”, capaz, por um lado,
de “evocar uma sensação” e, por outro,
“transmitir a liberdade do artista e o conhecimento da técnica”, comprovando
esta ideia com a apresentação de algumas das imagens mais iconográficas da
fotografia contemporânea.
Para Carlos Mota Cardoso, é importante que os médicos reflitam sobre a
dimensão estética da vida e participem
em iniciativas como esta. No momento
que antecedeu a entrega das medalhas
aos participantes da X Arte Fotográfica,
o dirigente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos considerou “tão importante fazer arte como publicar um livro”, agradecendo a todos os
presentes “a gentileza” de contribuírem
para o sucesso da iniciativa. n
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VISITAS COM JOEL CLETO

Pelas
margens
do Douro e
um salto a
Viseu

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Primeiro nas
Fontaínhas. Depois
na Serra do Pilar.
Foram estes os
pontos de partida
para as viagens
conduzidas por
Joel Cleto em Abril
e Maio. Ambas na
escarpa do Douro e
cheias de história
sobre Porto e
Gaia. No final do
trimestre houve
visita e enigmas
em Viseu.

14 ABR :: PASSEIO
NAS FONTAÍNHAS

“

Quem nunca
veio ao São João
n a s Fo nt a í n h a s ? ” .
A pergunta de Joel
Cleto arrancou sorrisos no grupo de médicos que se dispôs à
visita na manhã de 14
de abril. Quase todos,
certamente, em algum
momento já comemoraram a maior festa
popular portuense no seu local mais
genuíno e emblemático: o Passeio das
Fontaínhas, local onde arrancou mais
um encontro com o historiador.
Cleto recordou a história daquele local,
criado por João de Almada – primo do
Marquês de Pombal – no século XVIII
para ser, a par do Passeio das Virtudes,
“um dos espaços de lazer mais qualificados da cidade”. O termo “Fontaínhas”
tem uma origem evidente: as abundantes nascentes de água que existiam naquela zona e que mais tarde justificaram
o aparecimento de fontes, lavadouros e
até um aqueduto, que fazia o transporte
de água para o Convento dos Grilos.
O percurso seguiu das Fontaínhas até
aos Guindais – na área próxima à Muralha Fernandina – com paragens numa
das maiores ilhas que ainda subsistem
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na escarpa sobre o Douro e na Calçada
das Carquejeiras, uma enorme inclinação que permitia às transportadoras de
carqueja fazerem o percurso da marginal à cota alta da cidade. Reentrados no
que era a antiga cidade fortificada, os
médicos tiveram a oportunidade de conhecer “um dos maiores tesouros” – nas
palavras de Joel Cleto – portuenses: a
igreja de Santa Clara. Apesar das obras
de restauro que, neste momento, estão
em curso, foi possível
compreender melhor as
palavras do historiador
e apreciar a exuberância barroca do monumento, transmitindo a
sensação a quem o visita de estar dentro de
um relicário.
O grupo foi depois conduzido pelas Escadas
do Codeçal e do Barredo, onde pôde apreciar os resquícios do antigo aqueduto que tinha
início nas Fontaínhas,
a Porta das Verdades e
o bairro jesuíta. Já em
plena Ribeira, o passeio
ficou concluído com a
evocação da “tragédia
da Ponte das Barcas”,
a partir de uma representação assinada por
Teixeira Lopes. Trata-se do acontecimento
mais mortífero na história do Porto, quando
a 29 de março de 1809,
em pleno cerco do Porto
pelas tropas invasoras
francesas, milhares de
pessoas tentaram fugir
pela ponte construída
sobre barcas e esta acabou por sucumbir perante o peso da multidão.

13 MAI :: JUNTO À SERRA DO PILAR
Foi no local de onde se pode ter uma
das vistas mais impressivas e carismáticas sobre o Porto que teve início, a 13
de maio, a segunda visita do trimestre
guiada por Joel Cleto. Na praça defronte
ao Mosteiro da Serra do Pilar, com o
Douro e a Ponte D. Luís em fundo, o
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historiador começou por explicar a fundação daquele mosteiro na devoção popular que existia a São Nicolau – “durante muitos anos, o protetor daqueles
que andavam embarcados”. Na cidade
que se alicerça em origens mercantis e
portuárias, o culto do seu santo protetor
justificou durante séculos uma série de
topónimos, entre os quais o morro de São
Nicolau – primeira designação popular

da elevação que se ergue na margem sul do
rio. A partir do século
XVII mudaria para o
nome pelo qual hoje é
conhecido. No final do
período filipino, fruto
da união dinástica, há
uma grande influência espanhola também
do ponto de vista religioso. Algumas devoções passaram a existir em Portugal, como o
caso da Nossa Senhora
de Guadalupe e da Virgen del Pilar, sendo
a esta última – a “Senhora do Pilar” – dedicado um altar que veio
a ser determinante na
redesignação do local.
Cleto conduziu então
o grupo de médicos ao
Mosteiro da Serra do
Pilar, edifício do século XVI que pertencia à Ordem de Santo
Agostinho e que, desde
a extinção das ordens
religiosas, passou a ser
gerido para fins militares. Nos magníficos
claustros – hoje possíveis de serem visitados – Cleto sublinhou
a inspiração renascentista e a relação privilegiada com a igreja, com
a qual partilha a forma
circular e a mesma
dimensão. “Formam
um número oito e
simboliza o infinito”,
justificou.
Já depois de passar
pela estátua de D. Afonso Henriques
que se encontra na sala do capítulo, a
visita prosseguiu no exterior, junto ao
quartel, onde Joel Cleto recordou alguns
dos principais episódios que marcaram
a sua história militar, designadamente
o controlo que dele fizeram as tropas
liberais de D. Pedro em 1832, no Cerco
do Porto, e que acabaria por ser determinante para a vitória sobre o exército

absolutista. A propósito deste episódio, o
historiador evocou a lenda dos “polacos
da serra”, nome pelo qual ficaram conhecidos os militares que combateram
as forças miguelistas na Serra do Pilar e
que, apesar de terem apenas um polaco
nas fileiras, assim ficaram conhecidos
devido à valentia que caracterizava os
militares daquela nacionalidade.
A caminho da Capela do Senhor de
Além, precipitada sobre o Douro e hoje
votada ao abandono, Cleto suscitou outro
conto e dito sobre a Serra do Pilar: o de
que apenas um monge, exilado no Brasil,
teria conhecimento do tesouro que ficou
do antigo mosteiro da Ordem de Santo
Agostinho. No leito da morte, o monge
teria partilhado com um português a localização do tesouro, mas este ainda estará por ser encontrado. A viagem pela
margem sul do rio terminou noutro “pilar”, mas o da ponte D. Luís.

30 JUN - 01 JUL :: ENIGMAS EM
VISEU
Nem só de Porto e Douro se fez o trimestre das visitas histórias. No fim-de-semana de 30 de junho e 1 de julho, Joel
Cleto desafiou um grupo de médicos a
conhecer a cidade de Viseu e, de uma
forma mais particular, aquele que considerou ser “um dos mais enigmáticos
monumentos do património português”:
a Cava de Viriato. Daí que o arqueólogo
e historiador tenha designado este périplo pela cidade beirã como “Enigmas em
Viseu”.
O grande mistério desta construção –
uma fortificação em terra com cerca de
38 hectares – é precisamente a sua origem, uma vez que existem teses no sentido de tratar-se de um edifício românico
ou de uma cidade-acampamento feita
pelos muçulmanos. Certo, certo é que a
única ligação de Viriato a este local está
na estátua que ali foi colocada.
Além deste misterioso passeio pela
Cava, a visita de dois dias incluiu passagens pelo eixo Museu Grão Vasco/Catedral e Centro Histórico, pelo Forte de
São Francisco e Rossio, bem como pelo
Solar do Dão. Fora da cidade de Viseu, o
grupo teve a oportunidade de conhecer
a Anta da Cunha Baixa, em Mangualde,
uma das principais construções megalíticas do país. n
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SERÕES DE
CINEMA
NA ORDEM

“HIROSHIMA MON
AMOUR”, “LA
RÈGLE DU JEU” E
“JOHNNY GUITAR”

Preferência pelos clássicos
O Ciclo de Cinema regressa
pela 9.ª vez no outono, mas
a Comissão de Atividades
Culturais e de Lazer da SRNOM
decidiu organizar alguns serões
mensais durante a primavera.
A iniciativa começou com
a película “Hiroshima Mon
Amour”, um dos grandes ícones
do cinema francês, e levou ainda
“La Régle du Jeu” e “Johnny
Guitar” ao Salão Nobre do
Centro de Cultura e Congressos.

19 ABR :: HIROSHIMA
MON AMOUR

F

altando ainda vários meses para o
tradicional Ciclo
de Cinema da SRNOM,
o desejo pela partilha de
filmes clássicos foi mais
forte e levou a que a Comissão de Atividades
Culturais e de Lazer da
SRNOM promovesse, em
especial para ao núcleo
duro de cinéfilos “haTexto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport
bitués” daquela iniciativa, serões mensais de
cinema, logo a partir da primavera. O
evento, organizado por António Vieira
Lopes, chamou ao Auditório da SRNOM
muitos entusiastas. O serão do dia 19 de
abril foi preenchido com a projeção de
um clássico do cinema contemporâneo,

“Hiroshima Mon Amour”, a longa
metragem de estreia de Alain
Resnais, datada de 1959.
“Hiroshima, Meu Amor”, cujo
argumento é da autoria da escritora Marguerite Duras, era para
ter sido um documentário sobre
a reconstrução de Hiroshima depois da destruição provocada pelo
lançamento da primeira bomba
atómica da História, durante a
II Guerra Mundial. Entretanto evoluiu
para um filme que é uma evocação poética do tempo e da memória, para além
de uma afirmação da necessidade de
esquecer acontecimentos traumáticos
para continuar a viver. O filme conta
um simbólico caso amoroso entre Elle
(Emmanuelle Riva), uma atriz francesa a fazer um filme antibelicista em
Hiroshima, e um arquiteto japonês (Eiji
Okada). Apesar de serem casados e ambos terem consciência de que o romance
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enquanto nos conta a história de dois
amantes ocasionais e o passado de um
deles”, acrescenta António Vieira Lopes. Passados estes anos, “Hiroshima,
Meu Amor” é considerado um dos filmes mais importantes e influentes da
história do cinema, tendo recebido vários prémios.
Esta película antecipa, aliás, o tema do
9º Ciclo de Cinema (outono de 2018). “O
próximo ciclo será sobre os polígonos
irregulares dos arrebatamentos amorosos. Como habitualmente, escolhi sete
filmes, de sete artistas diferentes e ‘Hiroshima, Meu Amor’ poderia ser um
deles”, adiantou António Vieira Lopes.
Quanto ao critério de seleção dos filmes
apresentados, o responsável respondeu
assertivamente: “O cinema tem uma história
e nessa história o tempo
fez o seu trabalho de decantação. Procuro programar filmes que venceram a prova do tempo”,
concluiu.

25 MAI :: LA RÈGLE DU
JEU

está condenado, continuam a encontrar-se, unidos pela recordação de experiências, que estabelecem um contraste entre o passado e o presente. “É um dos
clássicos que eu queria mostrar, porque
marca o início da Nouvelle Vague. Foram
abertos caminhos, surge uma geração
de novos realizadores e Alain Resnais
apanhou este barco, contou com alguns
apoios e fez este filme. É um bom filme
que recorda a tragédia de Hiroshima,
fornecendo dados e números concretos,

No dia 25 de maio, o cinema regressou à SRNOM para mais um Serão, desta feita com o
filme “La Règle du Jeu”.
Realizado por Jean Renoir, a película é um
misto de farsa e tragédia
e mostra a decadência
da sociedade francesa e
as relações entre classes
em vésperas da II Guerra
Mundial. Ao apresentar o cineasta, António
Vieira Lopes recordou a
nítida influência impressionista que Renoir mostra nos seus filmes, vinda do seu pai, o célebre pintor
Pierre-Auguste Renoir. Escritor, argumentista, encenador e ator, Jean Renoir
fez cerca de 40 filmes. Em “A Regra do
Jogo”, o realizador revela as complicadas histórias cruzadas de amor entre
senhores e criados durante um acidentado fim-de-semana de caça no palácio
do marquês Robert de la Cheyniest. O
cineasta assume, paralelamente com a
posição de realizador, o papel do cruel
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28 JUN :: JOHNNY GUITAR

Octave e faz-se rodear de
um surpreendente elenco
dominado pelas presenças
de Marcel Dalio, Nora Gregor e Julien Carette.
“Neste filme de 1939, Renoir capta de forma irónica
aquilo que era a sociedade
francesa na véspera da I
Guerra Mundial. Como é
habitual, a sociedade não
gostou do retrato e o filme
foi um insucesso. Renoir
era um humanista a fazer
cinema num tempo de decadência e nacionalismos”,
realçou António Vieira Lopes. Considerado uma das
obras primas de Jean Renoir e um dos mais celebrados filmes franceses, nem todos apreciaram a película, tendo sido reconhecida
como êxito mais tarde. A sátira social,
que combina o melodrama e a tragédia,
valeu a Renoir duras críticas e o filme
começou por ser banido pelo governo de
Vichy, ainda em 1939. Três anos depois,
a película original terá sido destruída
num bombardeamento e só em 1959
surgiu uma nova versão, restaurada e
exibida no Festival de Veneza.

O Salão Nobre da SRNOM voltou a abrir
as portas para mais um serão de cinema
no dia 28 de junho e a escolha recaiu
sobre a obra de Nicholas Ray, “Johnny
Guitar”, o western de 1954 que conta
com Joan Crawford, Mercedes McCambridge, Scott Brady, Sterling Hayden
e Ward Bond nos principais papéis.
Numa altura em que os caminhos-de-ferro começavam já a cortar as paisagens norte-americanas ainda dominadas pelos cowboys, a bela Vienna decide
abrir um casino numa pequena cidade
do Arizona que sonha trazer para a ribalta social do país. Porém, nem tudo
corre como Vienna sonha. Liderada
por Emma, que a responsabiliza pela
morte do irmão, a população da velha
cidade quer expulsá-la dali. Para se proteger, Vienna requisita os serviços de
Johnny Guitar, um antigo pistoleiro e
seu ex-amante.
Depois de relembrar alguns filmes e
personalidades, António Vieira Lopes
contou alguns episódios da vida do realizador. Nicholas Ray revelou-se, desde
muito cedo, um jovem problemático,
com uma vida boémia que apressou o
seu fim. A sua ligação às artes dramáticas deu-se ainda no liceu, quando integrou um grupo de teatro. O interesse
aumentou e começou a fazer os primeiros filmes com outros realizadores.
Mais tarde acabou por ser despedido da
produtora com que trabalhava e, com
poucos recursos, criou Johnny Guitar.
A trajetória do filme foi singular e bastante criticada, sendo considerado um
western banal, melodramático e exagerado, e a própria relação entre os atores
principais foi polémica. Mas pouco mais
de uma década depois, Johnny Guitar
era aclamado por muitos críticos franceses como um dos maiores westerns do
começo dos anos 50. “Foi considerado
a maior parvoíce que alguém filmou.
Suscitou tanta curiosidade nas pessoas,
que começaram a encher as salas e tornou-se um grande sucesso comercial e
artístico. Nem Nicholas Ray gostou do
seu filme e nunca conseguiu explicar de
forma plausível, o seu sucesso”, recordou António Vieira Lopes. n
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Fazer uma retrospetiva
dos vários cenários
musicais e jazzísticos
era um dos grandes
objetivos desta oitava
edição do Ciclo de Jazz na
Ordem. Os últimos três
concertos levaram até ao
Salão Nobre da SRNOM,
músicos reconhecidos
como André Sarbib e
António Serrano, uma
apresentação dos alunos
da Escola de Jazz do
Porto e ainda o projeto
Salgueirinha.

13 ABR :: ANDRÉ
SARBIB E ANTÓNIO
SERRANO

8º CICLO
JAZZ NA ORDEM

A transversalidade
do

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport / Medesign

“

Hoje vivemos um
momento histórico e marcante destes
oito ciclos de jazz. Temos no palco duas figuras incontornáveis do
jazz mundial. Vamos
juntar o André Sarbib,
um dos músicos mais
influentes dos últimos
anos no cenário jazzístico e não só, com o António Serrano, um dos
melhores harmonicistas do mundo”, começou
por apresentar o mentor
desta iniciativa, Rui Rodrigues. Depois de um
concerto de grande sucesso em 2017, André
Sarbib voltou ao palco
da SRNOM, no dia 13 de abril. Um convite que aceitou “com o maior agrado,
pela proximidade às pessoas”. André
Sarbib é um dos músicos mais prestigiados do panorama musical nacional,
tendo colaborado com músicos como
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Joe Lovano, Barry Altschul, Ivan Lins,
Carles Benavente, Paulo de Carvalho,
Rão Kyao e Leonardo Amuedo, entre
muitos outros. “Hoje vamos ouvir boa
música. Não fiz uma seleção rigorosa,
pretendo apresentar de tudo um pouco,
desde o jazz à música brasileira. O importante é transmitirmos aquilo que
gostamos de fazer, que é música de qualidade”, afirmou o pianista. Em conjunto
com o amigo de longa data António Serrano, resolveram apresentar temas conhecidos do grande público e deixaram
de parte os originais. Também o músico
espanhol é já reconhecido no cenário do
jazz europeu e norte-americano. Com
um conhecimento amplo sobre o ensino da música, foi como harmonicista
que se destacou, sendo considerado um
dos melhores do mundo. Tocou ao lado
do “mestre” Larry Adler e acompanhou
músicos como Lorin Maazel, Salvatore
Accardo, Barbara Hendricks e Plácido
Domingo, entre outros. Ao longo da
sua carreira como músico, Serrano teve
ainda a oportunidade de tocar com as
Orquestras Sinfónicas de Heidelberg,
Kiel, Colónia, Istambul e Bélgica, e com
vários músicos de renome mundial.
Apesar de se conhecerem há 20 anos, o
duo formou-se há mais de uma década
e tem marcado presença em alguns dos
principais palcos mundiais. António
Serrano mostrou-se satisfeito por atuar
pela primeira vez na Casa do Médico e
elogiou as excelentes condições acústicas da sala e o ambiente agradável vivido naquela noite. No início da atuação,
André Sarbib agradeceu a presença do
público e o convite da SRNOM para estar presente em mais um ciclo de jazz.
Num concerto intimista mas animado,
os músicos apresentaram temas de
grandes compositores e envolveram a
plateia de médicos que assistiram ao
concerto.

04 MAI :: ALUNOS DA ESCOLA
DE JAZZ DO PORTO

A participação dos alunos da Escola de
Jazz do Porto é uma constante desde o
primeiro ciclo de concertos. Esta instituição, gerida pela família Barreiros,
tem um papel fundamental na história
do Jazz em Portugal, ao ter contribuído
para a formação de alguns dos maiores
valores musicais da atualidade. Foi tam-

bém nos corredores da
Escola que se começou
a planear o primeiro
curso superior de Jazz,
lecionado na ESMAE
(Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo). No dia 4 de maio,
cerca de 32 alunos, divididos em pequenos
grupos, atuaram no
Auditório do Centro de
Cultura e Congressos da
SRNOM, apresentando
um reportório variado.
“Todos os anos saem e
entram novos alunos e
vamos formando combos para as aulas coletivas, em que cada aluno
participa através do seu
instrumento e estuda
um reportório em conjunto com os outros.
Atualmente, a Escola
tem 8 combos e apresentamo-los aqui, por
uma ordem de maturidade de reportório, onde
se viu que os primeiros
ainda estavam a perceber como funcionam as
precursões harmónicas
e os outros revelaram-se
mais avançados. É um
trabalho de evolução
constante, com mudanças de elementos”, explicou Pedro Barreiros,
coordenador da Escola
de Jazz do Porto.
Diferenciados pelas letras do alfabeto, os grupos apresentaram os elementos de cada combo
e alguns dos temas que
iam tocar. Além da oportunidade de expor o seu trabalho, cada combo mostrou
as suas habilidades jazzísticas com o
apoio dos instrumentos e voz. Compositores e artistas reconhecidos no panorama do jazz foram relembrados através
de músicas mais ritmadas ou melódicas
e a animação esteve garantida. “Depois
de escolhidos os temas, alteramos arranjos e desafiamos os alunos com métricas
diferentes e ritmos que gostem e com se
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identifiquem mais. É uma motivação para que eles estudem,
porque o objetivo é nutrir musicalmente os estudantes. Esta
atuação constitui mais um incentivo para continuarem a trabalhar”, acrescentou o também
músico, Pedro Barreiros.

29 JUN :: SALGUEIRINHA

“O Ciclo
de Jazz na
Ordem é uma
aposta ganha,
quase sempre
enchemos este
auditório para
ouvir jazz e os
músicos que
nos visitam
sentem a
recetividade
da plateia.”
Rui Rodrigues

Para encerrar o 8º Ciclo de Jazz
na Ordem, na noite de 29 de junho, Rui Rodrigues convidou o
projeto Salgueirinha. “Vamos
assistir à estreia deste projeto,
que ainda não conhece uma
edição discográfica. É a sua primeira apresentação pública e
é uma honra que isso aconteça
nesta sala. O projeto Salgueirinha junta dois grandes músicos:
a Filipa Santos, com um palmarés incrível e que faz a fusão do
Jazz com a música tradicional
portuguesa, e o Miguel Moreira,
um dos melhores – senão o melhor e mais virtuoso guitarrista
português”, realçou Rui Rodrigues. Filipa Santos divide-se
entre o saxofone, flauta, voz e a
gaita de foles e mostrou-se honrada por mostrar “temas 100%
originais” do duo num palco de
uma “instituição tão nobre como
é a SRNOM”.
Neste projeto é explorado o património imaterial português, tanto
musicalmente como a nível das
letras, que se baseiam em ladainhas e adivinhas tradicionais
portuguesas. Através da improvisação, a música surpreende com
uma abordagem contemporânea
onde o conteúdo musical se esbate criando ambientes inesperados. As influências vão desde
a folk, o jazz e a improvisação
com uma vertente experimental e com
uso da eletrónica na manipulação do
próprio som acústico e de samples. Durante o concerto, O Vento, Aurora Madura e Alvorada foram alguns dos temas
escutados pelos presentes. O trabalho
discográfico será editado ainda em 2018
e apresentado na SRNOM.
Rui Rodrigues procedeu ao encerramento de mais uma edição do ciclo de

jazz, convicto de que foram atingidos os
objetivos propostos, que “passavam por
fazer uma retrospetiva sobre os vários
cenários musicais e jazzísticos, através
de um fio condutor”. O médico e principal organizador deste evento fez um
agradecimento especial à direção da
SRNOM, aos músicos que integraram o
programa e ao público. “Vocês que marcam aqui presença são a razão do sucesso deste evento. O Ciclo de Jazz na
Ordem é uma aposta ganha, quase sempre enchemos este auditório para ouvir
jazz e os músicos que nos visitam sentem a recetividade da plateia. Até para
o ano!”, finalizou. n
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Concerto
de Primavera
PELO CORO DA SRNOM

“Assistimos a uma
manifestação cultural de
excelência e podíamos levar
estes artistas a qualquer
palco do país”
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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ciou-se com uma peça dramática (Somewhere, de Leonard
Berstein), “com um sentido mágico, um local para onde queremos ir e ser felizes”, explicou
a maestrina, Luísa Vilarinho.
Em conjunto com o barítono solista Pedro Cardoso e a pianista
Olga Amaro, foram o primeiro
trio a subir ao palco. De forma
a transmitir as mais diversas
sensações à plateia, a música
americana deu depois lugar à
música francesa e a novos ritmos que relembraram a vida
boémia e noturna. O percurso
profissional de alguns autores
escutados ao longo do espetáculo foi abordado, bem como os
sentimentos que a letra de cada
canção carrega.
“Tentamos selecionar temas
conhecidos e fáceis de aprender, porque os colegas do coro
têm pouco tempo para ensaiar.
Além de ser simples, é animada
e conhecida do grande público,
daí termos optado pela música
americana”, complementou
O início da primavera foi
a maestrina. A dirigir o coro
assinalado com música na
desde o verão de 2014, Luísa ViSecção Regional do Norte
larinho continua a ser a responda Ordem dos Médicos.
sável pela seleção dos elementos
O Salão Nobre voltou a
e das peças apresentadas, pelos
receber o coro da SRNOM, a
ensaios e ainda participa como
21 de abril, para um concerto
soprano. Constituído por 16 pesque recordou temas alegres
soas, na sua maioria médicos, o
e conhecidos do grande
coro da SRNOM foi muito elopúblico, incluídos em
giado por Carlos Mota Cardoso,
musicais como “West Side
membro do Conselho Regional.
Story” ou “Les Misérables”.
“Estes médicos que vemos aqui
hoje são amadores, têm pouco
tempo para ensaiar e apresentam algo com muita qualidade.
Assistimos a uma manifestação cultural
Coro da Secção Rede excelência e podíamos levar estes argional do Norte da
tistas a qualquer palco do país”. DificulOrdem dos Médicos
dades que, mesmo assim, não impediestreou-se em janeiro de
ram que “tivéssemos aqui um momento
2015 e desde então tem-se
divertido. A música era contagiante e
apresentado com êxito em
espero que as pessoas tenham saído damuitos palcos, com um requi bem-dispostas”, confidenciou Luísa
portório diversificado e aniVilarinho. Além das atuações musicais,
mado. No dia 21 de abril, volo público foi ainda presenteado com um
tou ao Centro de Cultura e Congressos
momento de dança, protagonizado por
da SRNOM para apresentar o Concerto
Beatriz Simões e Marcelo Andrade, do
de Primavera. Inspirada no musical
Estúdio de Dança Margarida Valle. n
“West Side Story”, a primeira parte ini-

MUSICAIS
MARCAM
O INÍCIO DA
PRIMAVERA

O

CONCERTO DE PRIMAVERA
SRNOM • 21 ABRIL 2018
Parte I
1. Somewhere • Leonard Berstein
2. Come in and stay a while • Rhonda Polay
3. It´ s gonna be the best day of my life • autores
americanos
4. The Saga of Jenny • Kurt Weill
5. Schikelgruber • Kurt Weill
6. Nashville Nightingale • George Gershwin
7. Play a simple melody • Irving Berlin
8. Puttiń on the Ritz • Irving Berlin
9. Chatanooga Choo Choo • Harry Waren
10. There’s no business • Irving Berlin
Parte II
11. Tourdion • anónimo (séc.XV)
12. Master of the house, do musical “Les
misérables” (1980) • Claude-Michel
Schonberg
13. I am easily assimilated • Leonard Berstein
14. It aiń t necessarily so, da ópera “Porgy and
Bess” (1935) • George Gershwin
15. Ah! Quel diner já viens de faire! , da ópera “La
Périchole” (1868) • Jacques Offenbach
16. Moonglow (1933) • Will Hudson, Eddie De
Lange, Irving Mills
17. Duetto buffo di due gatti (1825) • Robert
Lucas Pearsall
18. Swanee • George Gershwin

CORO DA SRNOM
Direção/soprano:
Luísa Vilarinho
Contraltos:
Maria João Serra, Isabel Santos, Adília Rafael,
Helena Rodrigues, Teresa Temudo, Rita Gentil,
Misita, Carla Maia
Barítonos:
Flávio Ribeiro, Cristiano
Piano:
Olga Amaro
Tenores:
Frederico Rajão, Pedro Pinto, Luís Sá
Sopranos:
Sónia Valente Duarte, Raquel Castro, Gabriela
Lopes, Ana Maia Ferreira
Barítono solista:
Pedro Cardoso
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APRESENTAÇÃO DE LIVRO DO
PROFESSOR ARAÚJO TEIXEIRA

Preservar a
memória da cirurgia
N
“A Cirurgia Geral Portuense
nos últimos 50 anos do século
XX” é o nome da obra de
António Araújo Teixeira que
pretende homenagear os
colegas que se destacaram
naquele período de tempo.
Com o objetivo de preservar
a memória e a história da
cirurgia na cidade do Porto, o
livro contou com o patrocínio
do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos e a
coautoria de ilustres cirurgiões
portuenses.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

o dia 23 de maio, o Salão Nobre
do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM encheu-se para assistir à apresentação de uma
obra que marcará a história da medicina na cidade do Porto. “A Cirurgia Geral Portuense nos últimos 50 anos do século XX”, da autoria de António Araújo
Teixeira, e que contou com o patrocínio
do CRNOM, presta uma homenagem
aos cirurgiões que se destacaram na
segunda metade do século XX. “Entendemos que era necessário proporcionar
aos investigadores futuros que se queiram debruçar sobre este tema um livro
onde pudessem encontrar uma análise
crítica da cirurgia naquele tempo. Apresentei o projeto a todos os coautores e
graças à colaboração extraordinária de
todos eles, aquilo que parecia difícil,
tornou-se fácil”, começou por adiantar
o primeiro autor. A obra contou com

a colaboração do Prof. Doutor Estima
Martins e dos Drs. Aníbal Justiniano,
Ruy Branco, José Nelson Ramalhão,
Fernando Reis Lima, José Guimarães
Santos e Vítor Veloso, todos eles conhecidos cirurgiões.

DO HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO
AO HOSPITAL DE SÃO JOÃO
António Araújo Teixeira dividiu os últimos 50 anos do século XX em duas fases
e destacou os principais marcos da evolução da Cirurgia, entre eles a criação do
Internato Médico. “Em 1955, o Hospital
de Santo António apresentava, pela primeira vez em Portugal, o internato médico. Esse pormenor é de extraordinária
importância. Foi o meu pai que o idealizou e, graças a ele, foi possível que nós,
médicos, tivéssemos a possibilidade de
fazer o ensino pós-graduado na nossa cidade, sem ter de recorrer aos hospitais
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de Lisboa”, contou o cirurgião. Araújo
Teixeira recordou ainda a altura em que
a Faculdade de Medicina do Porto muda
as suas instalações do Hospital de Santo
António para o Hospital de São João,
realçando a importância das duas instituições e relembrando nomes de ilustres
figuras que contribuíram para a evolução da cirurgia. O aparecimento de unidades de endoscopia digestiva nos vários
hospitais, o início das reuniões internacionais de cirurgia digestiva no Porto, a
criação do ICBAS, do IPO e do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia e o de-

senvolvimento da informática
médica e dos meios auxiliares
de diagnóstico foram alguns
dos factos relembrados. “Depois da ‘estabilização dos serviços’, dá-se a primeira cirurgia laparoscópica, em 1991, que
tive o prazer de fazer no meu
serviço, no Hospital de São
João”, recorda com orgulho.
“Chegamos a 2000 e verificamos que os cirurgiões dessa
época desenvolveram técnicas e atitudes progressistas na
evolução da cirurgia. Todos
eles, independentemente das
suas ideologias, tinham como
denominador comum o bem
do doente”, reforçou António
Araújo Teixeira. O professor
catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto deixou ainda
uma mensagem aos jovens cirurgiões, alertando para a necessidade de uma intensa dedicação ao trabalho.
A apresentação do livro ficou
a cargo de Amélia Ricon Ferraz, diretora do Museu de História da Medicina Maximiano
Lemos. “Esta é a expressão
firme da vontade de perpetuar
na memória coletiva a história de instituições e homens
que, honrados pelo seu saber
e arte, se afirmaram entre os
seus pares, a nível nacional
e internacional, e que foram
agentes promotores de desenvolvimento e lições vivas de
profissionalismo, dedicação
e humanismo”, introduziu a
professora da FMUP. A obra compõe-se
sequencialmente pelo preâmbulo, redigido pelo autor principal e coordenador da obra, António Araújo Teixeira, e
pelo prefácio, da autoria do “Catedrático
Coimbrão de alto prestígio, verdadeiro
senhor da cirurgia portuguesa”, João
Patrício. Segue-se um capítulo de análise da evolução da cirurgia na segunda
metade do século XX, quatro capítulos
dedicados à especialidade nos hospitais
públicos portuenses e um capítulo sobre
os hospitais privados. Reconhecendo
que este é um importante contributo

para a história da cirurgia portuense,
Amélia Ricon Ferraz prestou a sua homenagem ao autor e coautores do livro,
bem como às instituições e personagens
que protagonizam a narrativa. “Todos
foram importantes, mas no contexto global, alguns se ergueram e criaram uma
verdadeira escola de cirurgia. Com um
ensino, uma investigação e um exercício
da especialidade de excelência e cujo
valor ficou gravado na história das instituições de saúde nacionais, na literatura cirúrgica nacional e internacional,
na toponímia das cidades e que resistem
ao passar do tempo, porque o seu legado
transcende os limites da sua existência”,
concluiu Amélia Ricon Ferraz.

O PORTO E OS SEUS MÉDICOS E
CIRURGIÕES
João Pimentel, presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, Amélia
Ferreira, diretora da FMUP, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal
do Porto, e António Araújo, presidente
do CRNOM completaram a mesa da
sessão. “Este livro recorda nomes extraordinários que tive a possibilidade de
conhecer e recordo com saudade. A cidade do Porto tem muito respeito pelos
seus médicos e cirurgiões. Numa cidade
em que essas individualidades têm tido
mérito e uma participação cívica muito
ativa, desde a política, às artes ou cultura, há uma notória ligação que honra
a cidade do Porto e a profissão médica”,
declarou Rui Moreira. O presidente do
CRNOM justificou o patrocínio da obra.
“A Ordem dos Médicos, para além das
atividades culturais e políticas que tem
desenvolvido ao longo dos anos, tem
uma obrigação para com todos nós: a
de preservar a memória da medicina e
a memória da nossa história. Por isso
acarinhamos a iniciativa desde o primeiro momento”, sublinhou António
Araújo. Após referir o contributo dado à
“concretização deste sonho dos autores”,
o presidente do CRNOM salientou ainda
que “o Norte pode orgulhar-se dos seus
médicos e cirurgiões porque são profissionais de elevado nível, que se podem
equiparar aos de qualquer país da Europa ou do Mundo”, incentivando os colegas de outras especialidades a idênticas iniciativas, para “preservarem a
memória da medicina no Norte”. n
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LIVRO

Nova edição de

FACTOS NOVOS E
APOIO À LIGA DOS
AMIGOS DO HOSPITAL
DE GAIA MOTIVAM
REEDIÇÃO DO LIVRO DE
TAVARES FORTUNA

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

Histórias e Factos
na Vida de um
Clínico

“[Ser médico] uma atividade
nobre, onde impera a ética, a empatia e
a solidariedade, que se acompanha da
compaixão e da disponibilidade”

V

ida nova para o livro que – nas palavras do próprio
autor – reúne “histórias e
croniquetas despretensiosas” relativas ao seu trajeto profissional. Na noite
de 11 de maio, José Tavares Fortuna voltou a convocar amigos e familiares
para lhes dar a conhecer o
terceiro ato de “Histórias
e Factos na Vida de um
Clínico” e justificou esta
reedição com três argumentos fundamentais. O
primeiro, “porque as edições anteriores se esgotaram”. O segundo, porque
“alguns factos novos entretanto aconteceram” e o
autor resolveu acrescentá-los. O terceiro, e talvez o
mais importante, a urgência sentida pelo autor em
partilhar “o ambiente em
que durante a maior parte
do tempo navega” a vida
de um profissional médico, marcada por
“sucessos, insucessos, casos picarescos,
mas também chagas físicas e tempestades psicológicas”.
Para Tavares Fortuna, é esta urgência
da partilha que instiga os médicos a fazerem como Torga e a escreverem com
a mesma caneta com que prescrevem,
partilhando a “atmosfera” em que viveram, “os sentimentos” e “as adaptações a
que se viram condicionados”. Em “Histórias e Factos...”, o médico reflete sobre
os comportamentos que “caracterizam a
matriz humana” e traduz o que, na sua

Pela terceira vez,
José Tavares
Fortuna levou a
sua obra “Histórias
e Factos na Vida
de um Clínico” à
Secção Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos. A
introdução de
novos conteúdos
ditada pela urgência
em partilhar os
sentimentos que
viveu ao longo da
carreira foi a razão
invocada para esta
reedição do livro,
a que se somou
o apoio que quis
prestar à Liga dos
Amigos do Centro
Hospitalar de Gaia.
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a ação governativa se assemelham, uma
vez que ambas procuram “tratar da
saúde às pessoas”. A diferença é que o
Estado o faz em termos negativos, preferindo “tratar positivamente da saúde
dos banqueiros fraudulentos”. Por isso,
Fortuna elogia a “luta contra as discrepâncias” que os médicos portugueses
têm vindo a protagonizar.
Além das três razões inicialmente invocadas, Tavares Fortuna teve um quarto
motivo para lançar esta terceira edição
do livro de memórias: a sua ligação ao
Hospital de Gaia, último dos seis hospitais onde trabalhou. Foi essa ligação que
o levou a fazer reverter a venda desta
terceira edição do livro para a Liga dos
Amigos do Centro Hospitalar de Gaia,
cumprindo com a pretensão de ajudar
uma IPSS que “ampara os doentes, em
momentos de inquietude e solidão”. No
ar ficou a promessa de esta não ser a última obra do autor: “O próximo livro já
está na forja”, assegurou.

QUALIDADE MÉDICA E HUMANA

perspetiva, define “geralmente” a profissão: “uma atividade nobre, onde impera a ética, a empatia e a solidariedade,
que se acompanha da compaixão e da
disponibilidade”.
Num olhar rápido pela Medicina atual,
o autor contestou a falta de liberdade
com que os colegas hoje exercem a sua
profissão, “tutelados pelo Estado” e feitos por este “escriturários”. A esse propósito, Tavares Fortuna considerou que
só “sinonimicamente” a ação médica e

Em nome do CRNOM, Carlos Mota
Cardoso participou desta apresentação
e elogiou o colega pela “escrita inteira e
desabrida” que desenvolve nos seus trabalhos. O dirigente sublinhou a importância de os médicos que escrevem – “e
não apenas os que são escritores” – assumirem “um compromisso de verdade” e
contribuírem para a “biografia da realidade atual” através da sua experiência
profissional.
Já o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Gaia-Espinho (CHVNG/E), Dias Alves, recordou
que Tavares Fortuna foi um dos “sete
magníficos” a que a instituição prestou
homenagem recentemente. “Conheci-o
como médico, mas fundamentalmente
como uma pessoa maravilhosa”, afirmou Dias Alves, sublinhando o dever
de “lembrar as pessoas que fizeram do
nosso hospital um local um pouco melhor para os seus doentes”.
Antes do número musical com que encerrou esta sessão, Joaquim Leite, presidente da Liga dos Amigos do Centro
Hospitalar de Gaia, realçou novamente
as qualidades humanas de Tavares Fortuna, descrevendo-o como um “médico
de excelência” e um homem “com um
coração do tamanho do mundo”. n
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Livro sobre
história da
Medicina
apresentado
no Porto

“MÉDICOS E
SOCIEDADE – PARA
UMA HISTÓRIA
DA MEDICINA EM
PORTUGAL NO
SÉCULO XX”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

LIVRO DE
BARROS VELOSO

D

epois de Lisboa e Coimbra,
foi a vez da cidade do Porto receber
o considerado “pai” da
Medicina Interna portuguesa, António Barros Veloso. No passado
dia 17 de maio, a Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos acolheu a sessão
de lançamento do livro
“Médicos e Sociedade
– Para uma história da
Medicina em Portugal
no século XX”, uma
obra coordenada por
Barros Veloso, com a
colaboração de Luiz
Damas Mora e Henrique Leitão, publicada em novembro de
2017 pela editora By the Book.
O autor, agraciado com o Prémio Nacional de Medicina Interna 2017, sempre teve interesse pela história da Medicina. Mas tudo começou depois de se
reformar e inscrever no mestrado de
História e Filosofia das Ciências na Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa. Em conversa com o professor
Henrique Leitão, vencedor do Prémio
Pessoa 2014 e “um físico notável que se
dedicou à história da Ciência”, António
Barros Veloso percebeu que ainda existia muito por descobrir no que respeita
à história da Medicina em Portugal. O
início não foi fácil, pois Henrique Leitão
“dizia que os médicos não sabiam fazer
história, tal como os historiadores não
sabiam fazer medicina”, conta o coordenador da obra. Mesmo assim decidiu

António Barros Veloso,
um dos principais
impulsionadores da
Medicina Interna em
Portugal, levou até
à SRNOM uma obra
que conta a história
da Medicina no século
XX numa perspectiva
bastante original.
“Médicos e Sociedade
– Para uma História da
Medicina em Portugal no
século XX” foi publicado
em novembro de 2017 e
reúne 38 autores, entre
médicos, sociólogos e
historiadores.
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avançar, juntou-se a Luiz Damas Mora e
começaram a surgir os primeiros textos,
que contavam episódios até então desconhecidos. Dado o primeiro passo, o interesse cresceu e os autores abraçaram
destemidamente a causa e foram conquistados pelas descobertas dos tempos.
O objetivo era claro: “criar uma fonte de
saber sobre a história da Medicina e dos
médicos do século XX”.
Esta obra conta com o contributo de 38
autores, entre médicos, sociólogos e historiadores. Entre eles está João Lobo
Antunes, que escreveu sobre Egas Moniz, o Nobel Português da Medicina, e
sobre a origem da Neurocirurgia em
Portugal, Francisco George, que escre-

veu sobre a pneumónica, e
Moreira dos Santos, que se
centrou sobre as perseguições
aos médicos pelo Estado Novo.
Com persistência e um “trabalho de grande exigência”, António Barros Veloso escreveu
mais de 14 capítulos e coordenou todos aqueles que contribuíram para o resultado final.
Os números falam por si: 864
páginas, 50 capítulos, 1600 referências bibliográficas, 1500
nomes no índice onomástico
e mais de 3000 notas.
Durante a sessão de apresentação no Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM, António Barros Veloso partilhou
a sua opinião de que esta é
uma obra inacabada. “Tentei
transmitir a história tal como
ela aconteceu, com as suas
mudanças e evoluções, e foi
isso que os restantes autores
também procuraram fazer.
Os acontecimentos têm sempre uma conjuntura, e isso tinha que estar lá para se perceber, foi esse o objetivo. Penso
que conseguimos contar a
história da Medicina de uma
forma diferente e inspirada
por correntes historiográficas
modernas, em que a investigação das fontes primárias tem
uma visão social da história”,
declarou o autor principal, visivelmente orgulhoso. Muitos
foram os médicos recordados
pelas suas conquistas pioneiras e que
marcaram o país e a Medicina portuguesa, entre eles Corino de Andrade,
Hernâni Monteiro, Machado Macedo,
Curry Cabral, Abel Salazar e Bissaya
Barreto. “Na história da Medicina do século XX, os médicos foram protagonistas em várias áreas, desde a sociedade à
cultura. Este livro conta esses episódios
e recorda a projeção nacional e internacional de vários médicos. Tivemos um
papel muito importante e os médicos
ocuparam posições de destaque em vários contextos, até na história e na política geoestratégica”, reforça o reputado
especialista em Medicina Interna, agora
um dedicado historiador da Medicina. n

BIOGRAFIA
Nascido em 1930, António
Barros Veloso licenciou-se
em Medicina na Universidade
de Coimbra. Exerceu toda a
carreira como internista nos
Hospitais Civis de Lisboa e foi
diretor do Serviço de Medicina
do Hospital dos Capuchos de 1986 a 2000. Em
1978, foi membro da comissão nomeada pela Ordem dos Médicos para a criação da especialidade.
Mais tarde, entre 1992 e 1994, esteve na presidência da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.
Durante o percurso, marcou presença em vários
congressos europeus sobre a especialidade. Foi
também um dos membros fundadores da Federação Europeia de Medicina Interna, em 1996, e
diretor da Revista Medicina Interna. Publicou
três livros sobre Medicina – “Medicina, a arte do
ofício”, “Medicina e outras coisas” e Medicina do
corpo, Medicina do espírito: 50 anos de Medicina
Interna” – e foi autor de um elevado número de
artigos científicos e de opinião. Recebeu vários
louvores da Administração dos Hospitais Civis de
Lisboa e do Ministério da Saúde. Possui a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos e a Medalha
de Ouro dos Serviços Distintos do Ministério da
Saúde. Atualmente, é membro do Conselho de
Faculdade da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade de Lisboa. António Barros Veloso é
também um dos maiores estudiosos da azulejaria nacional, tendo publicado vários livros. É ainda
considerado um pianista de jazz “notável”, tendo
tocado com alguns dos maiores nomes nacionais
e estrangeiros.

SINOPSE “MÉDICOS E
SOCIEDADE”
“Durante o século XX, os médicos foram um motor decisivo
na transformação da sociedade portuguesa. O seu papel
foi determinante na proteção
sanitária das populações, na
luta contra as epidemias e no alargamento da assistência médica a todo o território. Participaram
na organização do ensino médico e da investigação, planearam e dirigiram hospitais, desenharam e propuseram campanhas de prevenção, ao
mesmo tempo que importavam para o país as
mais recentes aquisições da medicina moderna.
Ao mesmo tempo, alguns deles contribuíram para
a cultura, em áreas tão diversas como as artes
plásticas, a literatura e a arqueologia em que deixaram obras de grande qualidade. Este livro pretende dar uma ideia, ainda que incompleta, deste
período de 100 anos, através de narrativas baseadas sobretudo em fontes primárias, capazes de
interessar não apenas os médicos como também
os historiadores e o público em geral. Apresenta
um leque de cerca de 40 autores de referência no
panorama da medicina e da cultura.”
ISBN: 9789898614568
EDIÇÃO OU REIMPRESSÃO: NOVEMBRO DE 2017
EDITORA: BY THE BOOK
IDIOMA: PORTUGUÊS
PÁGINAS: 864
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A sobrevivência
em forma de
arte
Três artistas, duas
exposições e uma
temática comum:
as migrações. Foi
com o objetivo de
chamar a atenção
das pessoas para
a problemática
dos movimentos
migratórios que
Odete Silva, Pedro
Miguéis e Sofia
Ottone levaram as
suas obras até à
galeria da SRNOM.
“A Viagem que
Ninguém Deseja”
e “Ao Perto e ao
Longe” estiveram
patentes de 12 a 27
de abril.

Três artistas,
duas exposições
e uma temática
comum: as
migrações.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

EXPOSIÇÕES
DE PINTURA

P

edro Miguéis, médico
de formação, integrava a
equipa de ortopedia infantil do serviço de Pediatria
do Hospital de Santa Maria, em
Lisboa. Depois de abandonar a
instituição, passou a dedicar-se
mais às artes plásticas, uma atividade que, contudo, sempre fez
parte da sua vida, mesmo antes
de iniciar os estudos. A primeira
exposição individual aconteceu
em 1989, mais tarde tornou-se o
coordenador da secção de artes
plásticas do Auto Club Médico
Português e foi responsável pelo
departamento de cultura da Seção Regional do Sul da Ordem
dos Médicos, onde desenvolveu
vários projetos. “Esta exposição
surge de uma grande instalação
que eu fiz há 2 anos, numa exposição individual, sobre um tema
que me preocupa muito: as migrações e o movimento anormal
a que temos assistido com os refugiados”, começa por explicar.
A instalação de Pedro Miguéis,
denominada “Sobreviver” é composta por vários coletes salva-vidas e traduz uma forte intenção.
“O indivíduo que parte de um sítio para o outro, vê no colete a sua
salvação no meio do terrível Mar
Mediterrâneo. De um lado temos coletes pendurados e do outro vemos cordões cortados com coletes
amontoados, que caíram, representando
aqueles que não conseguiram sobreviver. Há uma dinâmica de movimento
e passagem de refugiados, em que muitos deles se conseguiram ‘safar’ devido
a um objeto tão simples e banal para a
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“A VIAGEM QUE NINGUÉM DESEJA”
Odete Silva, Pedro Miguéis
e Sofia Ottone
“A problemática das migrações como
consequência da guerra, da violência
e do movimento forçado explodiu nas
nossas vidas trazendo um manancial
de informação e grandes emoções. A
cultura e a arte têm o dever de intervir,
de questionar e criticar, veiculando
opiniões e sentimentos. Esta situação
dramática foi o ponto de partida da nossa
investigação plástica e, na procura de
uma equivalência simbólica, fomos
encontrando a nossa linguagem. Não
se trata de ilustrar histórias, a maior
parte delas terríveis, que nos chegam
através dos media, mas antes evocálas. O olhar do observador fica atento a
leituras menos óbvias, que transcendem
alguma figuração e atinjam outras
significações.”

“AO PERTO E AO LONGE”
Odete Silva e Sofia Ottone
“É a primeira vez que exponho estas
pinturas que pertencem a duas séries
de trabalhos: uma resultante da
participação numa residência artística
nos Alpes Italianos e a outra de uma
viagem recente aos fiordes da Noruega.
Estando o meu olhar familiarizado com
a planície, tentei transmitir o equivalente
plástico daquilo que vi e senti – o efeito
avassalador e um grande fascínio pelas
montanhas. Esta paisagem estimula a
compreensão do meu lugar de origem e
da minha identidade e tem exercido uma
grande influência no desenvolvimento
do meu trabalho” – Odete Silva
“Na origem desta série de pinturas está
a evocação de um serviço de porcelana
em estilo ‘chinoiserie’, com centenas de
anos. Explorando as formas, quer das
chávenas e bules, quer das imagens que
os decoram, fui recriando composições
que fugiam à representação do género
‘natureza-morta’. Pretendi reforçar
um certo carácter exótico através da
proposta de novas ordens de leitura.
A atenção e valorização de dado
pormenor, os jogos de escala, de cor e
de claro escuro, a invasão do espaço
compositivo pelas personagens e
paisagens recriadas são veículos para
esta viagem” – Sofia Ottone

maioria das pessoas. É a representação
do bilhete que garante a sobrevivência”,
completa o médico ortopedista.

“A VIAGEM QUE NINGUÉM DESEJA”
Mas esta exposição era mais do que
uma instalação e combinava com ela a
pintura de Sofia Ottone e Odete Silva.

Com formação artística e ligadas à Faculdade de Belas Artes da Universidade
de Lisboa e à Sociedade Nacional de Belas-Artes, como professoras, foram convidadas por Pedro Miguéis a expor as
suas obras. “Na altura, as duas artistas
estavam a preparar um trabalho sobre
a questão daquela terrível ‘viagem que
ninguém quer fazer’. A expressão deu
nome à exposição e retrata a viagem
que é feita nas piores condições, de tantas pessoas fugindo da guerra e outros
conflitos, e querendo chegar à Europa.
Eu achei interessante, dada a convergência de temas, e resolvemos expor
em conjunto. São trabalhos diferentes
a nível estético, mas o objetivo de chamar a atenção para o tema é comum e
potenciamos a ação”, esclareceu Pedro
Miguéis. Um tema forte e atual que levou os três artistas a explorarem a temática, numa tentativa de sensibilizar
os visitantes da exposição. “É realmente
uma viagem que ninguém deseja e eu
tentei integrar o imaginário de alguém
que quer sobreviver enquanto está no
mar. A primeira tela é realmente sobre
a luta pela sobrevivência e as restantes
obras representam a terra à vista e a esperança”, justificou Odete Silva. Além
deste trabalho, a professora de pintura
complementou a mostra com um pequeno conjunto de desenhos e aguarelas que revelam a destruição das casas,
o pó e os tons cinzentos que ficam nestes
cenários.

“AO PERTO E AO LONGE”
No dia 12 de abril, esta não foi a única
exposição a ser inaugurada no Centro
de Cultura e Congressos da SRNOM.
Com uma pintura quente, feminina e
envolvente, Odete Silva e Soffia Ottone
apresentaram também “Ao Perto e ao
Longe”, mostrando a faceta artística
pessoal de cada uma das artistas. “Esta
exposição está ligada à natureza, em que
a minha linguagem é mais formalista e
ligada aos objetos e à sua representação
mais realista, enquanto que as obras da
Odete são mais informais, expressam o
seu contacto com as montanhas. Apesar
de termos linguagens plásticas muito diferentes, o nosso trabalho acaba por se
complementar e conseguimos arranjar
muitos pontos de encontro”, esclareceu
Sofia Ottone. n
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criar pratos novos ou dar-lhes um toque

CHEF JÚNIOR
RODRIGUES

Um dos
“melhores
sabores de
Portugal” está
no restaurante
da SRNOM
O chef do restaurante
da SRNOM, Júnior
Rodrigues, conquistou
uma Menção Honrosa
no concurso “O Melhor
Sabor de Portugal”,
promovido pela Unilever.
Na edição de 2018
apresentou o seu “Arroz
7 grãos com Filet Peixe
Galo ao molho Coconut e
legumes crocantes”, um
prato de autor que pode
provar no restaurante da
SRNOM.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

diferente, surpreendendo os mais curiosos. Aqui sente que o seu lado criativo é
valorizado e, por isso, mais uma vez decidiu participar no concurso da Unilever
Food Solutions, “O Melhor Sabor de Portugal”, com um prato de autor que dignifica o restaurante da SRNOM.
O concurso da Unilever privilegia três
categorias – Carne, Peixe, Arroz – e os
concorrentes comprometem-se a utilizar
produtos da marca. Júnior Rodrigues
optou por marcar a diferença fazendo a fusão de
ARROZ 7 GRÃOS
sabores característicos dos
COM FILET PEIXE
seus dois países: Portugal e
GALO AO MOLHO
Brasil. “Arroz 7 grãos com
COCONUT
Filet Peixe Galo ao molho
E LEGUMES
Coconut e legumes crocanCROCANTES
tes” foi o prato que levou
até Lisboa, na categoria
“Melhor Arroz”, após ter
ficado entre os cinco melhor classificados numa
votação prévia on-line. O
prato incorpora 7 tipos de
grãos, desde a linhaça e a
quinoa até ao arroz selvagem, um peixe nobre e um
intenso molho de coco com
manga, que potencializa o
sabor dos grãos.
O cuidado na confeção
e empratamento, a adequada seleção de ingredientes e os sabores
“Selvagem,
intensos desta iguaria jusúnior Rodrigues
deliciosamente
tificaram a menção honconta já com um
sedutor, trazendo
rosa atribuída pelo Júri,
longo percurso,
a tropicalidade
que destacou o seu carácde quase uma década,
do coco e a
na área da cozinha. Há
ter “selvagem, deliciosacombinação de
menos de um ano foi
mente sedutor”.
todos os sentidos
convidado para ser chef
Pode provar este “Arroz
das pontas dos
do restaurante da Sec7 grãos...” através de uma
dedos de um
ção Regional do Norte
visita ao restaurante da
chef inusitado.
da Ordem dos Médicos,
SRNOM, onde encontrará
Original,
onde revela a sua arte
esta e outras sugestões que
respeitando
na fusão entre as coziirão desafiar o seu paladar
o
equilíbrio
nhas portuguesa e brae levá-lo a descobrir a exnutricional,
este
sileira. “Nasci no Bracelência gastronómica do
prato
transcende
sil, vim para Portugal
chef Júnior Rodrigues. “O
o
significado
muito novo e vivi mefeedback tem sido muito
sabor!”
tade da minha vida em
positivo, as pessoas recocada um destes dois paínhecem os diferentes sabores que aqui
ses. Por isso, todos os meus pratos refleestão combinados e elogiam o design e
tem uma mistura de culturas e sabores
tão característicos”, contou. Diariamente
a forma como o prato está construído”,
é desafiado a inovar e tem liberdade para
acrescentou o chef. n
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Atividades

Sub-Região de Viana do Castelo

■ NOV-MAR
Lazer
Curso de Fotografia
Decorreu entre novembro
de 2017 e março 2018 o
I Curso de Fotografia da
Sub-Região de Viana do
Castelo da Ordem dos
Médicos. Organizado
em colaboração com a
Comissão de Atividades
Culturais e de Lazer
da SRNOM, teve como
tutores José Maria
Barroso, fotógrafo
profissional, e José
Ramada, nosso colega
e membro da referida
comissão. O curso
despertou o interesse
dos cerca de 25 inscritos
que lotaram a capacidade
formativa. Foi notório
o elevado empenho
dos participantes, que
se comprometeram
a dar “alma ao olhar
da mente”, através da
interpretação fotográfica
que todos ambicionaram
aprender, desenvolver
e aperfeiçoar. No final, a
iniciativa revelou-se um
sucesso e foi manifestado
o desejo de se
implementarem futuras
ações formativas para
os médicos que queiram
continuar a desenvolver
competências nesta arte.

■ 04 MAI
Sessão Científica
«Insuficiência
Cardíaca»
No passado dia 4 de maio,
teve lugar no auditório
da sede da Ordem dos
Médicos de Viana do
Castelo, mais uma
Formação Avançada,
destinada a Internos de
Formação Específica
em Medicina Interna e
Medicina Geral e Familiar.
A organização esteve
a cargo do Serviço de
Medicina 1 da ULSAM e da
Direção do Internato de
Medicina Geral e Familiar,
com o apoio da MSD.
Subordinada ao tema
“Insuficiência Cardíaca”,
a sessão abordou o
diagnóstico da patologia,
as opções terapêuticas
e o papel dos cuidados
paliativos. Joana Urbano,
Ana Rita Cambão, Ana
Nascimento e Joana
Carneiro (Medicina Interna
do Hospital de Sta. Luzia)
foram as palestrantes
presentes.
Para além de proporcionar
uma atualização sobre
aquele tema, a iniciativa
foi também uma
oportunidade de convívio
entre colegas.

■ 14 JUN
Workshop
Avaliação Final do
Internato Médico
de Medicina Geral
e Familiar – Prova
Prática
No passado dia 14 de
junho, realizou-se na
sede da Ordem dos
Médicos de Viana do
Castelo um workshop de
preparação para a prova
prática da Avaliação Final
do Internato Médico de
Medicina Geral e Familiar.
A prova prática destina-se
a avaliar a capacidade
do médico interno para
resolver problemas, atuar
e reagir perante situações
específicas da sua área
profissional, devendo
seguir o preceituado no
diploma.
A discussão do
relatório elaborado
pelo interno durante a
prova deve contemplar
a caracterização do
doente, a caracterização
semiológica, a
identificação dos
problemas e a elaboração
do plano terapêutico,
de prognóstico e de
seguimento.

Curadoria de Adriana Henriques
Coordenação da Exposição: Dr.ª Paula Felgueiras, Prof. Maria José Maciel

■ 11 MAI - 30 JUN
Exposição
«Lacus In Bracara
Augusta e Viana»

■ 27-29 JUN
Curso para formadores
«Leonardo EURACT –
nível 1»

“Lacus in Bracara Augusta
e Viana”, da autoria do
médico Miguel Louro ,foi
a mais recente exposição
de fotografia recebida
na sede da Ordem dos
Médicos de Viana do
Castelo. A inauguração
realizou-se no dia 11 de
maio e contou com a
coordenação da Dra. Paula
Felgueiras e da Prof. Maria
José Maciel. A curadoria
esteve a cargo de Adriana
Henriques.
A coleção, apresentada a
preto e branco, teve como
tema a água, combinando
factos históricos com a
atualidade.
A exposição esteve
patente ao público até 30
de junho.

Entre os dias 27,28 e 29 de
junho, o auditório da sede
da Ordem dos Médicos de
Viana do Castelo recebeu
o “Leonardo Euract Nível 1”. Organizado
pela Delegação Distrital
de Viana do Castelo da
Associação Portuguesa
de Medicina Geral Familiar,
o curso integra o projeto
do Programa Leonardo
da Vinci: “Framework for
Continuing Educational
Development of Trainers
in General Practice in
Europe - CEDinGP”.
Este projeto conta com
um grupo de parceiros,
liderado pelo European
Academy of Teachers
in General Practice
(EURACT). Esta edição do
curso de pós-graduação
para orientadores de
formação constituiu uma
versão alargada a todas as
especialidades e contou
com 39 participantes de
várias regiões do país,
essencialmente Médicos
de Família.
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As escolhas de
António Sousa Pereira
Novo Reitor da Universidade do Porto
Diretor do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) desde
2004, António Sousa Pereira foi eleito
20º reitor da Universidade do Porto
para o quadriénio 2018/2022. Sucede
a Sebastião Feyo de Azevedo, que
ocupava o cargo desde 2014.
Natural de Ramalde, Sousa Pereira
é médico e doutor em Medicina pela
UP, tendo desenvolvido carreira

académica no ICBAS, na área da Anatomia
Sistemática. É ainda membro eleito pela
Assembleia da República do Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
Como prioridade para o seu
mandato como reitor elegeu a
multidisciplinaridade e colaboração entre
das várias faculdades da UP.

O SOM E A FÚRIA
William Faulkner

GRANDE SERTÃO: VEREDAS
João Guimarães Rosa

O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS
José Saramago

É considerada uma das melhores e mais importantes
obras literárias do século
XX. À partida parece um
daqueles livros difíceis de
ler, mas no fim compensa.
O enredo até é simples – a
maneira como se desenrola é que não é linear. A
história acontece no fictício Yoknapatawpha
County, tendo como tema central uma antiga família aristocrática do sul dos EUA, descendente
do herói da guerra civil, general Compson. O romance é dividido em quatro partes, com quatro
narradores, que relatam muitos dos mesmos
episódios, mas cada um com a sua perspetiva.
O leitor acompanha os pensamentos consoante
eles vão surgindo na cabeça das personagens.
Os temas aqui tratados são pesados, que envolvem os diversos problemas de uma família
disfuncional (um casal com quatro filhos) que
levaram ao seu declínio.
Nascido no Mississippi, Faulkner (Nobel da literatura em 1946, além de muitos outros prémios)
conhece bem histórias de grandes famílias em
declínio, usando para as contar um cenário imaginário (Yoknapatawpha) que serviu de base a
outras obras famosas que publicou. “O Som e a
Fúria” é, sem dúvida, um livro desafiador.

Escrito em 1956, é um dos
mais importantes livros da
literatura brasileira e lusófona. Até pode ler-se mais
do que uma vez, porque há
sempre algo de novo para
descobrir. No início a história parece estranha, porque
é contada oralmente – muitas coisas são escritas da forma como as dizemos, como as pensamos. E não se trata propriamente de um monólogo. Existem interferências
de um interlocutor desconhecido que aparece no
texto através dos olhos de quem conta a história
– Riobaldo, um jagunço, de idade avançada, que
no espaço de três dias desfia as suas memórias
e a vida complicada que teve.
A narrativa não é linear mas tem dois pontos
importantes: Diadorim, um outro jagunço com
quem Riobaldo estabelece uma relação diferenciada, que vai aos limites da amizade e do
relacionamento afetivo; e um pacto com o diabo
– apesar de duvidar da sua existência, a verdade
é que não para de falar nele.
Riobaldo não é um jagunço tradicional (“capanga”, “matador”), porque tem características
de intelectualidade, mostrando-se culto e inteligente, com episódios surpreendentes que nos
fazem refletir sobre a condição humana. Depois
de começar é um daqueles livros difíceis de parar de ler.

Mais um livro de Saramago
com um texto muito corrido
e uma pontuação muito
especial, escrito da forma
como se pensa, como se reflete. O Nobel da literatura
de 1998 não é um escritor
fácil de ler – ele desafia-nos
a cada momento.
É uma obra muito baseada no chamado “fluxo
de consciência”, que nos remete para os nossos
próprios pensamentos. E sabe-se que, quando
pensamos em algo, muitas vezes outras ideias
vêm à mente, por vezes afastadas da ideia inicial.
Acompanhar as linhas de raciocínio de Saramago ao longo da obra é um bom exercício de
“mindfulness”. De resto, a história é simples,
pois narra os acontecimentos do último ano de
vida de Ricardo Reis (heterónimo de Fernando
Pessoa), a partir do momento em que regressa
do Brasil, em dezembro de 1935. É certo que
Pessoa morrera no mês anterior, mas acontece que o heterónimo ganhou vida própria e
foi hospedar-se no Hotel Bragança, em Lisboa,
proporcionando ao leitor um passeio pelas ruas
da capital. Ricardo Reis encontra-se com outras
personagens que se revelam muito interessantes e curiosas. Para além de beleza poética, esta
obra carateriza também o momento histórico da
década de 30, com as mudanças sociais que resultaram da instalação de governos totalitários
em Itália, Espanha, Alemanha e Portugal.

Texto Rui Martins

3 LIVROS · 3 DISCOS
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LED ZEPPELIN
Stairway to Heaven

REQUIEM
Mozart

REJOICING IN THE HANDS
Devendra Banhart

Quando os Led Zeppelin tocaram “Stairway to Haven” pela
primeira vez ao vivo,
em 5 de março de 1971,
num espetáculo em
Ulster Hall, em Belfast, o público reagiu
de forma entediada, porque estava à espera de
algo mais conhecido, mais familiar. Ora, 47 anos
depois, esta música (que fez parte do quarto álbum de estúdio: “Led Zeppelin IV”) é considerada
uma das melhores de sempre do rock.
Robert Plant foi o autor da letra (“There’s a lady
who’s sure all that glitters is gold and she’s buying a stairway to heaven...”); Jimmy Page dedilhou a guitarra e tangeu uma montanha russa
de variações rítmicas, com flautas pelo meio
e solos acústicos como só ele sabe fazer. Uma
conhecida revista, a Classic Rock, considerou o
solo de guitarra de Page como o melhor de todos os tempos, segundo um votação que juntou críticos, bandas e leitores. Page reagiu assim: “Discordo. Não é o melhor, prefiro outros
que já fiz. Mas é muito bom, nisso concordo”. E
quem votou não se esqueceu de David Gilmour
(“Comfortably Numb” – Pink Floyd), Don Felder
and Joe Walsh (“Hotel Califórnia” – Eagles), Allen Collins (“Freebird”) ou Jimi Hendrix (“The Jimi
Hendrix Experience”), classificados nos lugares
seguintes.

Foi a última composição (1791) e talvez
uma das melhores e
mais famosas obras
de Mozart, finalizada
pelo seu amigo e discípulo Franz Xaver
Sussmayr.
Independentemente da grande polémica sobre
quem escreveu o quê, pelo menos numa coisa há
algum consenso: impressiona ouvir Lacrimosa,
por exemplo, cuja coerência, grandiosidade e
expressão comovente só podem ser atributos
de um músico excecional. Mas há muito mais
nesta missa fúnebre em ré menor, como Sanctus, Benedictus ou Agnus Dei, que são alguns
dos expoentes máximos da criação genial deste
compositor austríaco.
Ou, como diria Beethoven: “Se Mozart não escreveu a música, então o homem que a escreveu
foi... um Mozart!”

Trata-se do terceiro
álbum de Banhart,
lançado em 2004,
notabilizando-se
como um registo de
preocupações com
as coisas menores da
vida que, muitas vezes, acabam por se tornar nas mais importantes.
O trabalho foi muito bem recebido pela crítica...
e não só. Também o cinema recorreu a algumas
das músicas, como “Insect Eyes”, usada em “The
Hills Have Eyes”, ou o tema “Body Breaks”, que
fez parte do filme “Eagle vs. Shark”.
As canções enquadram-se no folk e blues americanos tradicionais, combinando de forma sublime uma suavidade melódica de guitarra com
um timbre vocal verdadeiramente hipnótico.
Adepto do fado (“uma canção iluminada, que
apresenta uma pessoa livre, na sua subjetividade”, segundo diz), a música de Banhart tem
influências de Bob Dylan, Caetano Veloso, Secos
e Molhados e Novos Baianos. Também recorre
frequentemente à acústica britânica de Fairport
Convention, Bert Jansch ou Vashti Bunyan. Além
da arte musical, Banhart dedica-se também à
pintura e ao desenho. O artista nasceu no Texas
mas mudou-se ainda em criança para a Venezuela, o país natal da sua mãe. Regressou aos
EUA na adolescência, altura em que começou a
fazer música, afirmando-se como um dos mais
talentosos escritores de canções da atualidade.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Publicada no Diário da República entre 01.04.2018 e 30.06.2018
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■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 81/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas
urgentes para abertura do concurso de acesso
à formação médica especializada ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 86/2015, de 21 de maio. [DR n.º
65/2018, Série I de 2018-04-03]
■■DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 243/2018
– SAÚDE - Gabinete do Ministro
Retifica o Despacho n.º 3026/2018, de 23 de março de 2018 (Cria a distinção de mérito do Ministério da Saúde e aprova o respetivo Regulamento). [DR n.º 65/2018, Série II de 2018-04-03]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 88/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo medidas para a promoção do envelhecimento com direitos. [DR n.º
66/2018, Série I de 2018-04-04]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 85/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a reabertura do serviço de urgência no Hospital Nossa Senhora da
Ajuda, em Espinho. [DR n.º 66/2018, Série I de
2018-04-04]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 86/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a criação de um serviço
de atendimento permanente no Hospital Nossa
Senhora da Ajuda, em Espinho. [DR n.º 66/2018,
Série I de 2018-04-04]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 89/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a abertura de concurso
para contratação de médicos especialistas até
30 dias após a conclusão do internato médico.
[DR n.º 67/2018, Série I de 2018-04-05]
■■DESPACHO N.º 3387/2018 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina a implementação, através de projetos-piloto, de um programa de gestão do sangue do doente, denominado internacionalmente Patient Blood Management (PBM). [DR n.º
67/2018, Série II de 2018-04-05]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 95/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a avaliação do cumprimento do direito dos utentes ao acompanhamento nas instituições do Serviço Nacional de
Saúde. [DR n.º 68/2018, Série I de 2018-04-06]
■■DESPACHO N.º 3459/2018 – Saúde - Gabinete
do Ministro
Determina a criação de uma Comissão com
o objetivo de promover uma análise técnica e
uma reflexão estratégica sobre o presente e
o futuro do SNS, integrando na ação política em
curso contribuições multissetoriais nos diferentes
domínios de intervenção e estabelece a sua constituição e competências. [DR n.º 68/2018, Série II
de 2018-04-06]
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■■REGULAMENTO N.º 220/2018 – Ordem dos
Médicos
Propostas de regulamento de compensações
financeiras dos cargos executivos com disponibilidade permanente da Ordem dos Médicos.
[DR n.º 72/2018, Série II de 2018-04-12]
■■DESPACHO N.º 3691/2018 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Revoga o Despacho n.º 10429/2014, publicado
a 12 de agosto, que determina que os estabelecimentos hospitalares, independentemente da
sua designação, e as unidades locais de saúde,
integrados no SNS, e classificados nos Grupos I,
II, III ou IV-a com valências médicas e cirúrgicas de
oncologia médica, devem assegurar a existência
de uma equipa intra-hospitalar de suporte em
cuidados paliativos. [DR n.º 72/2018, Série II de
2018-04-12]

■■PORTARIA N.º 96/2018 – Administração Interna e Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 260/2014, de
15 de dezembro, que aprova o Regulamento do
Transporte de Doentes. [DR n.º 68/2018, Série I
de 2018-04-06]
■■PORTARIA N.º 97/2018 – Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 1429/2007, de
2 de novembro, que define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias. [DR n.º 69/2018, Série I de 2018-04-09]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 101/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a contratação definitiva
de profissionais de saúde e a integração dos
profissionais de saúde contratados ao abrigo
dos planos de contingência no quadro de pessoal das instituições de saúde. [DR n.º 70/2018,
Série I de 2018-04-10]
■■DESPACHO N.º 3645/2018 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Revoga o Despacho n.º 87/2009, de 10 de julho,
repristinado através do Despacho n.º 12282/2011,
de 19 de setembro de 2011 (racionalização do recurso do SNS aos centros privados de medicina
física e de reabilitação e para a realização de tomografia axial computorizada). [DR n.º 71/2018,
Série II de 2018-04-11]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 104/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo que garanta a gestão
pública do Centro de Reabilitação do Norte - Dr.
Ferreira Alves e reveja o atual acordo com o Hospital
da Prelada. [DR n.º 71/2018, Série I de 2018-04-11]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 103/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a adoção de mecanismos de apoio à tomada de decisão das pessoas
com deficiência, em cumprimento da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
[DR n.º 71/2018, Série I de 2018-04-11]

■■PORTARIA N.º 241/2018 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Altera os n.os 1 e 2 da Portaria n.º 869/2015, publicada a 25 de novembro (autoriza a Administração
Regional de Saúde do Norte a assumir um encargo
plurianual com a celebração do contrato de empreitada de construção da Unidade de Saúde do
Campo). [DR n.º 77/2018, Série II de 2018-04-19]
■■DESPACHO (EXTRATO) N.º 4177/2018 – Saúde
- Secretaria-Geral
Concessão de distinção de mérito e de medalhas de serviços distintos, grau «ouro» e
grau «prata», do Ministério da Saúde. [DR n.º
80/2018, Série II de 2018-04-24]

■■AVISO N.º 52/2018 – Negócios Estrangeiros
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de ratificação do Protocolo
Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo a Testes Genéticos para Fins de Saúde, aberto à assinatura em
Estrasburgo, em 27 de novembro de 2008. [DR n.º
82/2018, Série I de 2018-04-27]
■■DESPACHO N.º 4306/2018 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina a aplicação da Tabela Nacional de
Funcionalidade, no setor da saúde. [DR n.º
83/2018, Série II de 2018-04-30]
■■PORTARIA N.º 256/2018 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Autoriza a Direção-Geral da Saúde a assumir
um encargo plurianual até ao montante de
3.740.000,00 EUR, isento de IVA, relativo à atribuição de apoios financeiros a instituições sem
fins lucrativos. [DR n.º 85/2018, Série II de 201805-03]
■■PORTARIA N.º 255/2018 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Autoriza a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., a assumir um encargo
plurianual até ao montante de 18.000.000,00
EUR, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de serviços para implementação e exploração da Rede de Informação
da Saúde 2020 (RIS2020). [DR n.º 85/2018, Série
II de 2018-05-03]
■■DESPACHO N.º 4412/2018 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Implementa o novo modelo da Prova Nacional
de Acesso à Formação Especializada, respetiva
matriz de conteúdos e referências bibliográficas.
[DR n.º 86/2018, Série II de 2018-05-04 (Retificada pela Declaração de Retificação n.º 373/2018,
DR n.º 95/2018, Série II de 2018-05-17).

■■DECRETO-LEI N.º 26/2018 – Presidência do
Conselho de Ministros
Altera o regime jurídico dos medicamentos
de uso humano, transpondo a Diretiva (UE)
2017/1572. [DR n.º 80/2018, Série I de 201804-24]
■■PORTARIA N.º 111/2018 – Saúde
Altera as Portarias n.os 1427/2007, de 2 de novembro, 284/2016, de 4 de novembro, e 92E/2017, relativas à atividade da dispensa de medicamentos ao domicílio e através da Internet e
ao regime de comparticipação dos dispositivos
médicos. [DR n.º 81/2018, Série I de 2018-04-26]
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■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 53/2018 – Presidência do Conselho de Ministros
Aprova medidas de promoção da saúde global
e cria um grupo de trabalho para a elaboração do
Plano de Ação para a Saúde Global 2018-2019.
[DR n.º 86/2018, Série I de 2018-05-04]

inconstitucionalidade não se apliquem aos contratos de gestação de substituição autorizados pelo
Conselho Nacional da Procriação Medicamente
Assistida em execução dos quais já tenham sido
iniciados os processos terapêuticos de procriação
medicamente assistida a que se refere o artigo
14.º, n.º 4, da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho. [DR
n.º 87/2018, Série I de 2018-05-07]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 121/2018 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo que disponibilize aos
doentes com atrofia muscular espinhal os tratamentos e o acompanhamento mais adequados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
[DR n.º 88/2018, Série I de 2018-05-08]

■■DESPACHO N.º 4411/2018 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria e determina a composição de uma Comissão
com o objetivo de elaborar uma proposta de Estratégia Nacional para a Alimentação do Latente e da Criança Pequena. [DR n.º 86/2018, Série
II de 2018-05-04]
■■DESPACHO N.º 4429/2018 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Estabelece o modelo de governação aplicável ao
Plano Nacional de Saúde (PNS) e aos Programas de Saúde Prioritários integrados neste
Plano. [DR n.º 87/2018, Série II de 2018-05-07]
■■ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
N.º 225/2018 – Tribunal Constitucional
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das seguintes normas da Lei n.º
32/2006, de 26 de julho: dos n.os 4, 10 e 11 do artigo 8.º, e, consequentemente, das normas dos n.os
2 e 3 do mesmo artigo, na parte em que admitem
a celebração de negócios de gestação de substituição a título excecional e mediante autorização
prévia; do n.º 8 do artigo 8.º, em conjugação com
o n.º 5 do artigo 14.º da mesma Lei, na parte em
que não admite a revogação do consentimento da
gestante de substituição até à entrega da criança
aos beneficiários; consequentemente, do n.º 7 do
artigo 8.º; do n.º 12 do artigo 8.º; das normas do
n.º 1, na parte em que impõe uma obrigação de
sigilo absoluto relativamente às pessoas nascidas em consequência de processo de procriação
medicamente assistida com recurso a dádiva de
gâmetas ou embriões, incluindo nas situações de
gestação de substituição, sobre o recurso a tais
processos ou à gestação de substituição e sobre
a identidade dos participantes nos mesmos como
dadores ou enquanto gestante de substituição,
e do n.º 4 do artigo 15.º; não declara a inconstitucionalidade das normas dos restantes artigos da
Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, mencionados no
pedido; determina que os efeitos da declaração de

■■PORTARIA N.º 126/2018 – Saúde
Define as regras de prescrição, registo e disponibilização de resultados de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT)
e regula a faturação dos respetivos prestadores ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). [DR n.º
88/2018, Série I de 2018-05-08]
■■PORTARIA N.º 127/2018 – Finanças e Saúde
Aprova os estatutos do Instituto de Proteção
e Assistência na Doença, I. P. (ADSE). Revoga
a Portaria n.º 122/2013, de 27 de março. [DR n.º
89/2018, Série I de 2018-05-09]
■■DESPACHO N.º 4629/2018 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Cria e determina a composição de um grupo de
trabalho para definir os requisitos que visam garantir a melhor prática e a mais segura no reprocessamento de dispositivos médicos de uso
único para utilização pelos serviços e estabelecimentos do SNS. [DR n.º 91/2018, Série II de 201805-11]
■■DESPACHO N.º 4703/2018 – Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
e da Secretária de Estado da Saúde
Determina o direito ao acompanhamento gratuito pelo Serviço Nacional de Saúde às vítimas
dos incêndios ocorridos entre os dias 17 e 24 de
junho e 15 e 16 de outubro de 2017, nos concelhos
identificados no anexo I da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 4/2018, de 10 de janeiro. [DR n.º
92/2018, Série II de 2018-05-14]
■■DESPACHO N.º 4818/2018 – Justiça e Saúde
- Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e
da Justiça e do Secretário de Estado Adjunto e
da Saúde
Determina a constituição de um grupo de trabalho interministerial com vista à preparação de medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para a implementação das disposições
da Convenção do Conselho da Europa contra
o Tráfico de Órgãos Humanos. [DR n.º 94/2018,
Série II de 2018-05-16]

■■PORTARIA N.º 295/2018 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Autoriza o Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães 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
95/2018, Série II de 2018-05-17]
■■PORTARIA N.º 296/2018 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Altera os n.os 1 e 2 da Portaria n.º 67/2017, publicada a 17 de março, que autoriza a Administração
Regional de Saúde do Norte a assumir encargo
para a construção de um edifício para a instalação da Unidade de Saúde da Madalena. [DR n.º
95/2018, Série II de 2018-05-17]
■■PORTARIA N.º 141/2018 – Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 96/2014, de 5 de
maio, que regulamenta a organização e funcionamento do Registo Nacional do Testamento
Vital (RENTEV). [DR n.º 96/2018, Série I de 201805-18]
■■DESPACHO N.º 5151/2018 – Negócios Estrangeiros (…), da Saúde, (…)
Estabelece a composição e o funcionamento do
Grupo de Coordenação do Plano de Ação para
a Economia Circular em Portugal: Liderar a
Transição (PAEC). [DR n.º 99/2018, Série II de
2018-05-23]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 68/2018 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa a vogal executiva com funções de diretora clínica para a área dos cuidados de saúde
primários do conselho de administração da
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.
[DR n.º 100/2018, Série I de 2018-05-24]
■■DESPACHO N.º 5247/2018 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina que a vacina contra a gripe sazonal é
gratuita na época 2018/2019 para pessoas com
idade igual ou superior a 65 anos, bem como
para outros grupos alvo prioritários definidos em
orientação anual da Direção-Geral da Saúde. [DR
n.º 101/2018, Série II de 2018-05-25]
■■DESPACHO N.º 5571/2018 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Estabelece disposições sobre a implementação
do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC)
e do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (Eco.AP) nas entidades públicas do sector da saúde. [DR n.º 107/2018, Série
II de 2018-06-05]
■■PORTARIA N.º 161/2018 – Justiça e Saúde
Fixa os marcadores de ADN a integrar no ficheiro
de perfis de ADN constante da base de dados de
perfis de ADN para fins de identificação civil e
criminal, criada pela Lei n.º 5/2008, de 12 de feve-
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reiro, revogando a Portaria n.º 270/2009, de 17 de
março. [DR n.º 108/2018, Série I de 2018-06-06]

■■PORTARIA N.º 163/2018 – Defesa Nacional
e Saúde
Regula os termos e condições da colaboração do
Hospital das Forças Armadas com o Sistema
Nacional de Saúde no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia. [DR
n.º 109/2018, Série I de 2018-06-07]
■■DECRETO-LEI N.º 38/2018 – Presidência do
Conselho de Ministros
Transfere para a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., as atribuições de gestão e
exploração direta do Centro de Conferência de
Faturas do Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º
111/2018, Série I de 2018-06-11]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 76/2018 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/
Vila do Conde, E.P.E. [DR n.º 112/2018, Série I de
2018-06-12]
■■PORTARIA N.º 350/2018 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Altera os n.os 1 e 2 da Portaria n.º 56/2017, publicada a 14 de março, que autoriza a Administração
Regional de Saúde do Norte a assumir encargo
para a construção de um edifício para a instalação da Unidade de Saúde Familiar de Alfena.
[DR n.º 113/2018, Série II de 2018-06-14]
■■PORTARIA N.º 355/2018 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Altera os n.os 1 e 2 da Portaria n.º 66/2017, publicada a 17 de março, que autoriza a Administração Regional de Saúde do Norte a assumir um encargo
para a construção de um edifício para a instalação da Unidade de Saúde de Sequeira/Cabreiros. [DR n.º 115/2018, Série II de 2018-06-18]
■■DESPACHO N.º 5988/2018 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Aprova a Estratégia da Saúde na Área das Demências e determina a constituição e a composição da Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências. [DR n.º 116/2018, Série II
de 2018-06-19]
■■PORTARIA N.º 358/2018 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Saúde
Altera os n.os 1 e 2 da Portaria n.º 55/2017, publicada a 14 de março, que autoriza a Administração Regional de Saúde do Norte a assumir encargo para
a remodelação de um edifício para a instalação
da Unidade de Saúde do Cerco. [DR n.º 119/2018,
Série II de 2018-06-22]

■■DESPACHO N.º 6280/2018 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Determina que a referenciação para a primeira
consulta de especialidade hospitalar de dermato-venereologia, realizada pelos cuidados
de saúde primários do SNS, é efetuada obrigatoriamente através da utilização de telerrastreio dermatológico. [DR n.º 123/2018, Série II de
2018-06-28]
■■DECRETO-LEI N.º 51/2018 – Presidência do
Conselho de Ministros
Altera o Código do Registo Civil. [DR n.º
120/2018, Série I de 2018-06-25]

■■DECRETO-LEI N.º 52/2018 – Presidência do Conselho de Ministros
Altera o Registo Nacional de Pessoas Coletivas e
cria a certidão online das Pessoas Coletivas. [DR n.º
120/2018, Série I de 2018-06-25]

Resumo em linguagem clara*:
O que é?
Este decreto-lei prepara a criação da certidão online das
pessoas coletivas, que permite a consulta eletrónica dos
dados permanentemente atualizados do Ficheiro Central de Pessoas Coletivas.
O Ficheiro Central de Pessoas Coletivas é a base de dados do Registo Nacional de Pessoas Coletivas mantido
pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).

Resumo em linguagem clara*:
O que é?
Este decreto-lei define regras para:
–– permitir fazer pedidos no registo civil apresentando
documentos em línguas estrangeiras não traduzidos
para português
–– uniformizar os dados pessoais necessários para registar as/os mães/pais de uma criança no registo
civil.
O que vai mudar?
1. No registo civil, os documentos necessários para pedir
registos podem ser entregues em:
–– inglês
–– francês
–– espanhol.
Sempre que a/o funcionária/o compreender essa língua, não é preciso entregar:
–– tradução para português
–– certificação da tradução.
Os pedidos de registo com documentos escritos em línguas estrangeiras são feitos por marcação online.
2. Passa a ser preciso indicar o número do cartão de
cidadão ou bilhete de identidade das/dos mães/pais
para registar uma criança. Assim, para identificar as/os
mães/pais é preciso indicar:
–– nome completo
–– data de nascimento
–– estado civil
–– naturalidade
–– residência habitual
–– de quem é filha/o
–– número do cartão de cidadão ou bilhete de identidade.
Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se modernizar o registo
civil, facilitando a utilização de documentos em línguas
estrangeiras e a identificação das pessoas que pedem
registos de nascimentos.
* Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em
linguagem acessível, clara e compreensível para os cidadãos.
O resumo do diploma em linguagem clara não tem valor legal
e não substitui a consulta do diploma em Diário da República.

O que vai mudar?
A consulta dos dados das empresas e outras pessoas
coletivas passa a ser sempre feita online, dispensando
a apresentação de certidões em papel, mesmo no caso
dos concursos públicos.
O modelo da certidão online das pessoas coletivas é
aprovado por portaria da/o Ministra/o da Justiça.
Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se reduzir a burocracia
relacionada com a atividade das empresas e evitar custos que a evolução tecnológica tornou desnecessários.
* Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em
linguagem acessível, clara e compreensível para os cidadãos.
O resumo do diploma em linguagem clara não tem valor legal
e não substitui a consulta do diploma em Diário da República.

■■PORTARIA N.º 188/2018 – Finanças e Saúde
Altera a Portaria n.º 262/2016, de 7 de outubro,
que regulamenta a remuneração específica
atribuída às farmácias, por dispensa de medicamentos comparticipados, em função da redução dos preços de referência.
[DR n.º 124/2018, Série I de 2018-06-29]

110 AGENDA

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTÍFICAS
19 MAR a 06 JUN X Curso de PósGraduação “Infecção VIH/SIDA”
03 ABR Reunião do Conselho

Nacional de Ética para
as Ciências da Vida
04 a 07 ABR 12.º Simpósio
da Fundação Bial “Aquém
e Além do Cérebro” sob o
tema “Potenciar a Mente”
10 e 11 ABR Reunião

conjunta de MGF/TEM
11 ABR Reunião do Grupo Balint 1
14 ABR Reunião da Comissão

Organizadora do 10.º
Encontro Nacional das USF
18 ABR Reunião do

Conselho Nacional de Ética
e Deontologia Médicas
20 ABR 70.º Convívio Científico

da Clínica Médica do Exercício do
Porto: “A Inatividade Física em
Crianças e Adolescentes. Um
Problema de Saúde Pública”
20 ABR 27ª Edição do

Ciclo de Reuniões InterHospitalares do Norte
21 ABR Reunião da Sociedade

Portuguesa de Endocrinologia,
Diabetes e Metabolismo
23 ABR Reunião de trabalho

do XXV Encontro do Internato
de MGF da Zona Norte
02 MAI Reunião da Associação de
Internos de MGF da Zona Norte

VAI ACONTECER
26 MAI Sessão sobre “O Doente
no centro dos Ensaios Clínicos”
pela Associação Portuguesa
de Leucemias e Linfomas
28 MAI Reunião de médicos

sobre Hematologia
04 JUN Reunião da Associação de

Internos de MGF da Zona Norte
06 JUN Sessão “A Informação de

Saúde: acesso, reutilização para
fins de investigação e a proteção
dos titulares dos registos clínicos”
09 JUN Sessão “Um sábado

com a Dermatologia”
11 JUN Workshop “Value-

based health care – Cuidados
de saúde baseados em Valor:
Opção ou necessidade?”
13 JUN Reunião do Grupo Balint 1
22 JUN Reunião do CNAQ/DGS
25 JUN Conferência
sobre “Mindfulness”
26 JUN Reunião da Comissão

Organizadora das Jornadas
Médicas Maia-Valongo
28 JUN Conferência «Resultados

e Recursos em Saúde», pela
Associação Portuguesa de
Engenharia e Gestão da Saúde
29 JUN Reunião de
Médicos Radiologistas

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:

07 a 09 MAI MostrEM
2018 (Mostra das
Especialidades Médicas)

de pintura e desenho por Odete
Silva, Pedro Miguéis e Sofia Ottone

09 MAI Reunião do Grupo Balint 1

03 a 24 MAI XVI Exposição

11 MAI 27.ª Edição do

Arte Médica. Inauguração dia
03 e Sessão de Encerramento
dia 24 com a apresentação
do disco “memória”, canto
e guitarra de Coimbra, pelo
Grupo Presença de Coimbra

Ciclo de Reuniões InterHospitalares do Norte
11 MAI 71.º Convívio Científico

da Clínica Médica do Exercício
do Porto: “Ciclos hormonais
na prática desportiva”
12 MAI Reunião da Comissão

Organizadora do 10.º
Encontro Nacional das USF

12 a 28 ABR Exposição colectiva

30 MAI a 21 JUN X Exposição

Arte Fotográfica. Inauguração
dia 30 de Maio e Sessão de
Encerramento dia 21 com tertúlia
sobre o tema “Fotografia e Arte”

19 MAI Ação Formativa
em Codificação Clínica

Concertos e Cinema:

19 MAI Reunião com Comissões
de Utentes de USF

Sarbib e António Serrano

22 MAI Reunião da Comissão
Organizadora das Jornadas
Médicas Maia-Valongo
23 MAI Reunião sobre

“Linfoma de Hodgkin”

04 MAI 8.º Ciclo de Jazz –
Apresentação dos alunos da EJP
25 MAI Cinema: Serão na

Ordem com o filme “La Règle
du jeu”, Jean Renoir, 1939
28 JUN Cinema: Serão na

Ordem com o filme “Johnny
Guitar”, Nicholas Ray, 1954
29 JUN 8.º Ciclo de Jazz
– “Salgueirinha”

Lançamento de Livros:
11 MAI “Histórias e Factos na

Vida de um Clínico – 3.ª edição”,
de José Tavares Fortuna
17 MAI “Médicos e Sociedade –
Para uma História da Medicina
em Portugal no século XX”,
coordenado por A. J. Barros Veloso
23 MAI “A Cirurgia Geral
Portuense nos últimos 50 anos
do Século XX”, António Manuel
Sampaio de Araújo Teixeira

REUNIÕES CIENTÍFICAS
02 JUL Reunião da Associação de
Internos de MGF da Zona Norte
07 JUL 7.º Curso de

Introdução à Ortopedia
10 JUL Reunião do Grupo

de Estudos de Genética da
Associação Portuguesa de MGF
11 JUL Reunião do Grupo Balint 1
11 JUL Reunião da
Comissão Organizadora
do GEMMeeting 2018
12 SET Reunião do Grupo Balint 1
15 SET Comemoração

do 20.º Aniversário da
Associação Portuguesa de
Cirurgia Ambulatória
20 a 22 SET XXV Congresso

Ortodontia, da Sociedade
Portuguesa de Ortodontia

OUTROS EVENTOS:

21 SET Ciclo de Conferências
SRNOM/APAH: “Como
integrar inovação em saúde”

26 ABR Ciclo de Conferências

29 SET Reunião da

SRNOM/APAH – Medicina e
Administração de Serviços
de Saúde: Organização
Interna dos Hospitais
27 ABR Sessão/Debate sob o

tema “Poder, Solidariedade e
Saúde” pelo Núcleo do Porto
da Associação dos Médicos
Católicos Portugueses
14 MAI Assembleia de
Representantes da
Ordem dos Médicos
16 MAI Eleições (nova
consulta) para os Colégios
da Ordem dos Médicos
21 MAI Ciclo de Debates #2

– “Decisões sobre o Fim de
Vida”, pelo Conselho Nacional
da Ordem dos Médicos
12 JUN 2.º Debate Nacional “SNS/

Carreiras Médicas – Debate com
os Sindicatos”, pelo Conselho
Nacional para o Serviço Nacional
de Saúde e Carreiras Médicas
14 JUN “Open Day” da SRNOM
18 JUN Dia do Médico com

Sociedade Portuguesa de
Cardiologia Pediátrica

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
06 a 20 JUL Exposição de

Pintura de Dália Faceira
13 a 31 AGOS Exposição de
desenho por João Bigail
13 a 31 AGO Exposição de

fotografia de Miguel Louro
14 a 30 SET Exposição de

pintura de Luís Xavier
14 a 30 SET Exposição
colectiva de pintura, desenho e
escultura de Maria do Rosário
Roque, Maria Manuela Neto
e Maria Fernanda Pereira

Concertos e Cinema:
13 JUL Concerto de Verão nos

Jardins da SRNOM pela Orquestra
do Atlântico, “Do Romântico à
Inspiração Ibérica”, com a direção
do maestro José Ferreira Lobo

homenagem aos médicos com
25 e 50 anos de inscrição na OM
e atribuição dos Prémios “Daniel
Serrão” e “Corino de Andrade”

Lançamento de Livros:

com o filme “Hiroshima mon
amour”, Alain Resnais, 1959

23 JUN Festa de S. João na SRNOM

OUTROS EVENTOS:

23 JUN Reunião do Conselho

21 ABR Concerto de Primavera

Superior da Ordem dos Médicos

10 SET Reunião do Júri do Prémio

13 ABR 8.º Ciclo de Jazz – André
19 ABR Cinema: Serão na Ordem

pelo Coro da SRNOM

19 JUL “Uma Missão Saúde”,

José Martins Nunes

Corino de Andrade 2018
27 SET Reunião do Conselho

Superior da Ordem dos Médicos
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aberta até
30 de Setembro
ATÉ 30 DE SETEMBRO PODE
DESFRUTAR DA PISCINA DA
SRNOM E DOS SEUS ESPAÇOS
ENVOLVENTES.
UM ESPAÇO RESERVADO,
VIGIADO E DE FÁCIL ACESSO,
COM ESTACIONAMENTO
PRIVATIVO, CONSTITUINDO-SE
COMO UM AGRADÁVEL LOCAL
PARA RELAXAR DA AZÁFAMA
DO DIA-A-DIA NOS DIAS DE
MAIOR CALOR.
Protegida da incómoda “nortada”,
a piscina da Casa do Médico é o
local ideal para aproveitar os dias
quentes de verão. Com balneários
de apoio e um extenso relvado
com espreguiçadeiras, este
equipamento convida a desfrutar
de momentos de descontração na
companhia dos seus familiares e
amigos.
Recordamos que a piscina está
acessível a médicos e seus
familiares mediante a aquisição
prévia de senhas de acesso.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
10h00 às 19h00 (todos os dias)
CONTACTOS:
Telef.: 22 507 01 00
Email: centroculturacongressos@
nortemedico.pt

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

Grupo de Hotéis BELVER

Europcar

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)

Apoio e Companhia

Rua do Campo Alegre, 1162
4415-173 Porto
Tel. 220967385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
desconto de 8%*

PALLCº, Perfoming Arts School
& Conservatory

Travessa da Prelada, nº 516
4250 380 Porto
Tel. 22 606 20 57
info@pallco.pt
desconto de 20% no valor da inscrição.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A Diferença, Lda

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

A 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.

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

LIVRARIA

Porto Editora

www.portoeditora.pt
desconto de 10%
(em livros, artigos de papelaria e material
de escritório)
DESPORTO

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

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.

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.

Protocolo
Ordem dos Médicos

A receita certa
para si

Para mais informações contacte
protocolos@santander.pt

Obrigada por nos fazer brilhar cada vez mais.
A Ageas Seguros venceu o Prémio
Cinco Estrelas.
Juntos, chegamos mais longe.
linhas exclusivas a Médicos

217 943 027 | 226 081 527

dias úteis, das 8h30 às 19h00

medicos@ageas.pt
www.ageas.pt/medicos

PUB. (02/2018)
Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.870.805 Euros
Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100
Matrícula/Pessoa Coletiva N.° 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

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

CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

ENCONTRE A
TRANQUILIDADE QUE
PROCURA PARA O SEU
EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR
NO GINÁSIO DA SRNOM

experimente!

INSCRIÇÕES
Preencha a ficha de inscrição disponibilizada em www.nortemedico.pt e envie para centroculturacongressos@nortemedico.pt.
Se preferir poderá contactar diretamente o Centro de Cultura e Congressos através do telefone 22 507 01 00.
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