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SRNOM acolhe a 1.ª ação de formação
pelo National Board of Medical Examiners (NBME)

“Ouvir os Médicos”

Visita ao Hospital de Guimarães: carência de recursos humanos
e equipamentos e falhas dos sistemas informáticos foram os
constrangimentos mais destacados

Receção ao Médico Interno

Jovens médicos tiveram sessão de acolhimento
em Viana do Castelo e Braga

“Às Sextas na Ordem”
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DESTAQUE
VISITA AO HOSPITAL
DE GUIMARÃES PARA
«OUVIR OS MÉDICOS»

Inserida na iniciativa “Ouvir
os Médicos”, o presidente do
Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, António
Araújo, efetuou uma visita de
trabalho ao Hospital da Senhora
da Oliveira, em Guimarães, com o
objetivo de identificar os principais
problemas que a instituição tem
enfrentado. A visita aconteceu no
dia 24 de janeiro e os profissionais
de saúde daquela unidade
hospitalar tiveram a possibilidade
de relatar os constrangimentos
com que se deparam no dia a
dia, com destaque para a falta
de recursos humanos e de
equipamentos e as falhas dos
sistemas informáticos. pág. 06
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DESTAQUE
NOVA PNA

O novo modelo da Prova
Nacional de Acesso à Formação
Especializada (PNA) começa a
ganhar contornos definitivos.
Depois de em finais do ano
passado ter sido realizada
uma prova piloto, mais
recentemente, entre 6 e 8 de
março, a SRNOM acolheu uma 1.ª
ação de formação neste âmbito.
Promovida pelo Gabinete
para a PNA, esta iniciativa
(“Item Writing Workshop”)
trouxe a Portugal membros
do National Board of Medical
Examiners (NBME), dos EUA,
para formar e esclarecer sobre
as metodologias de elaboração
de perguntas. Convicto de que
com a ajuda do NBME se poderá
atingir uma “maior autonomia”
na elaboração da Prova, o
coordenador do Gabinete,
Serafim Guimarães, reiterou:
“Temos de ser capazes de fazer
um trabalho de excelência e
rigor. Percorremos um longo
percurso e estou convencido
que este será um passo
importante para a melhoria da
medicina em Portugal”. pág. 10

32

Promover o diálogo e a partilha
de conhecimento entre os
médicos é o grande objetivo
desta iniciativa do CRNOM que
se realiza a uma sexta-feira
de cada mês. “Psiquiatria:
Normalidade vs. Doença”, por
Carlos Mota Cardoso, “História
Clínica: Ciência ou Arte?”, por
Nelson Rocha e Ana Correia de
Oliveira, e “Cancro: Doença ou
Consequência”, por Manuel
Sobrinho Simões foram os
temas do primeiro trimestre de
2019. pág. 34

ASSEMBLEIA
REGIONAL DO NORTE

O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos viu
aprovado o seu Relatório e
Contas de 2018, numa sessão
ordinária da Assembleia
Regional realizada no passado
dia 25 de março. Com um
balanço positivo, o Conselho
Regional viu também ser
elogiado o seu trabalho, com
um voto de louvor. “Temos
vindo a cumprir aquilo que
prometemos, quer ao nível das
atividades, quer ao nível das
contas. Portanto, resta-nos
congratularmo-nos por tudo o
que fizemos e esperar que 2019
corra assim tão bem”, resumiu o
presidente do CRNOM, António
Araújo. pág. 32
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9.º CICLO DE JAZZ
NA ORDEM

A programação cultural da
SRNOM há muito que não
dispensa o já tradicional ciclo de
jazz. Em 2019, o Ciclo de Jazz na
Ordem está de volta para a sua
9.ª edição e promete trazer o jazz
até às suas origens. Paulo Gomes
Trio e a Escola de Jazz do Porto
inauguraram esta iniciativa com
dois concertos que marcaram
pela diferença. pág. 63
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Médicos”, em 24 de janeiro o
presidente do CRNOM, António
Araújo, efetuou uma visita de
trabalho ao Hospital da Senhora
da Oliveira, em Guimarães,
com o objetivo de identificar
os principais problemas que a
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“Guia” para reduzir as mortes por
cancro gástrico em Portugal foi
o projeto vencedor. Cerimónia de
entrega do prémio realizou-se no
dia 18 de fevereiro, na SRNOM

Receção ao Médico Interno
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		 Sessão realizou-se a 21 de fevereiro e
contou com a presença do presidente
do CRNOM e do bastonário da OM
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Interno em Braga

		 Sessão realizou-se a 14 de março
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presidente do CRNOM
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Assembleia Regional do Norte

		 Relatório e Contas de 2018
aprovado por unanimidade e
trabalho do Conselho Regional
elogiado com um voto de louvor

		
		
34 Ciclo de Conferências “Às
Sextas na Ordem”

		 A partilha de conhecimento entre
médicos esteve de volta à SRNOM.
“Psiquiatria: Normalidade vs.
Doença”, “História Clínica: Ciência
ou Arte?” e “Cancro: Doença ou
Consequência” foram os temas
das sessões do último trimestre
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		 Apresentação da parceria com
o Fórum de Enólogos assinalada
com... uma prova de vinhos

		
45 Almoço com um
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		 O neurocientista Eric Kandel,
Prémio Nobel da Medicina em
2000, visitou a SRNOM, aquando
da sua passagem por Portugal,
no passado mês de janeiro

		
58 «Porto Revisitado»,
com Joel Cleto

		 O 1.º trimestre de 2019 ficou
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		 “The Remains of the Day” foi a
obra escolhida pelo Professor
Hélder Pacheco para uma
sessão especial na SRNOM
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		 No dia 27 de fevereiro, FMUP
comemorou os 194 anos de
ensino médico no Porto
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108º Aniversário da
Universidade do Porto

		 Sessão solene, no dia 22 de março,
ficou marcada pela presença
do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa

50

Debate APEGSAUDE

		 A 10 de janeiro o tema foi
“Autonomia: Que pressupostos?”.
O encontro reuniu representantes
dos conselhos de administração dos
principais hospitais portugueses,
que manifestaram a sua opinião
quanto ao novo modelo de gestão
autónoma. O presidente do CRNOM,
António Araújo encerrou o debate
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Jornadas Multidisciplinares de
Medicina Geral e Familiar

		 Em 7 e 8 de março, as primeiras
Jornadas Multidisciplinares
de Medicina Geral e Familiar
apresentaram-se como “um
espaço de discussão sobre temas
da clínica diária”. De médicos de
família para médicos de família
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9º Congresso ALGEDM

		 Colaboração e partilha de
conhecimento entre Portugal e
Espanha na 9ª edição do Congresso
da Associação Luso Galaica
de Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo (ALGEDM). Presidente
do CRNOM presidiu à sessão inaugural
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XXX Jornadas de Atualização
Cardiológica do Norte para
Medicina Geral e Familiar

		 Começou por ser de âmbito regional
e, ao longo de 30 anos, tornou-se
um evento de referência a nível
nacional. Evento contou com a
presença do bastonário da OM
e do presidente do CRNOM

		 Em 2019, o Ciclo de Jazz na Ordem
está de volta para a sua 9.ª edição
e promete trazer o jazz até às suas
origens. Paulo Gomes Trio e a Escola
de Jazz do Porto inauguraram
esta iniciativa com dois concertos
que marcaram pela diferença
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de Medicina da Universidade de
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na SRNOM, no dia 23 de janeiro

69

“Genética para Todos...

		 De Mendel à Revolução Genómica
do Século XXI: a prática, a ética,
as leis e a sociedade”. Da autoria
de Heloísa G. Santos, geneticista
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Médica, e André Gonçalo Dias
Pereira, mestre e doutor em
Direito Civil, livro foi apresentado
na SRNOM, no dia 26 de março
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Qual é a política para a
saúde, deste governo?
Caros Colegas,

editorial

António Araújo
Presidente do CRNOM

gentes, que devem denunciar as falhas,
Quando se assiste à tomada de posse
as limitações, as incongruências do sisde um novo ministério e porque repretema, de forma a que a população tome
senta um novo ciclo, quer crer-se em
consciência do que este governo tem
novas esperanças, quer acreditar-se que
feito para preservar o seu SNS. Pode-se,
os novos decisores políticos venham a
mesmo, questionar se este
ter a coragem, a persisgoverno tem alguma política
tência e a perseverança,
A inépcia da atual
definida para a saúde – nós
a imaginação e o sonho
ministra da saúde
duvidamos.
que permitam o necesé tal que só se
sário investimento, repode acreditar
O Conselho Regional do
formulação e renovação
Norte continua a cumprir o
do SNS. Este novo mique foi lá colocada
que foi prometido nas eleinistério, em todos estes
para nada fazer.
ções – apoiar o funcionaaspetos, tem sido uma
Será uma ministra
mento do Fundo de Apoio à
completa desilusão – teque não deixará
Formação Médica; manter
mos uma ministra sem
marca na história.
as cerimónias de Juramento
uma ideia inovadora ou
No entretanto, os
de Hipócrates e os eventos
reformadora e dois sede discussão política e de
cretários de estado que
médicos devem
debate científico-cultural; e
simplesmente não exisunir-se em torno da
manter a proximidade com
tem. O ministro Centeno
Ordem dos Médicos,
os colegas, com as visitas a
agradece, os profissiopara se salvaguardar
diversas unidades de saúde.
nais de saúde, com um
a qualidade dos atos
descontentamento cres-

médicos, para se
Os tempos são negros para
cente, optam por grea saúde e para o SNS, mas
ves “agressivas” ou por
salvaguardar, dentro
é nesta altura que melhor se
saírem para o privado
do que for possível,
demonstra a fibra dos proou para fora do país, o
o funcionamento
fissionais de saúde e estes,
SNS degrada-se, a saúde
do SNS, para se
sabemos, são dos melhores
privada cresce e o povo
salvaguardar a saúde
que existem. Os ministros
desespera. A inépcia da
dos nossos cidadãos.
e os governos passam, nós
atual ministra da saúde
manter-nos-emos. Na poeira
é tal que só se pode acredo tempo, acreditamos que
ditar que foi lá colocada
deste governo nada restará em termos
para nada fazer. Será uma ministra que
de política de saúde. Que pena.
não deixará marca na história. No entretanto, os médicos devem unir-se em
António Araújo
torno da Ordem dos Médicos, para se
salvaguardar a qualidade dos atos médicos, para se salvaguardar, dentro do
que for possível, o funcionamento do
SNS, para se salvaguardar a saúde dos
nossos cidadãos. É agora, mais do que
nunca, que os médicos devem ser exi-

A Vida é a arte do encontro.
(Vinícius de Moraes)

Refletir, ouvir e falar, conviver, aprender…
são encontro, são Vida.
O Ciclo de Conferências «Às Sextas na Ordem»,
é uma iniciativa da Comissão de Atividades
Culturais e de Lazer da SRNOM que lhe
propõe, uma vez por mês, abordar grandes
temas que interessam a todos os médicos e até
à sociedade em geral. Fique atento ao programa
e participe!

31 mai

Delegação de atos médicos a outros
profissionais: quais os limites do razoável?
Prof. Doutora Isabel Ramos
Dr. José Fernando Teixeira

5 jul

O significado de ser médico
Dr. António Maia Gonçalves
Prof. Doutor Paulo Santos

27 set

Morte Cerebral e Estado Vegetativo Persistente:
Conceitos inconfundíveise
Dr. António Carneiro Vaz

As sessões têm início às 18h30, na SRNOM
COMISSÃO ORGANIZADORA:

António Sarmento / Carlos Mota Cardoso / Ana Correia de Oliveira / Diana Mota
ORDEM DOS MÉDICOS

Secção Regional do Norte

facebook.com/nortemedico www.nortemedico.pt
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DESTAQUE: VISITA AO HOSPITAL DE GUIMARÃES

24.JAN.2019
VISITA AO
HOSPITAL DE
GUIMARÃES

Iniciativa
'Ouvir os Médicos'
Hospital de Guimarães
Inserida na iniciativa “Ouvir
os Médicos”, o presidente
do CRNOM, António Araújo,
efetuou uma visita de trabalho
ao Hospital da Senhora da
Oliveira, em Guimarães, com
o objetivo de identificar os
principais problemas que a
instituição tem enfrentado.
A visita aconteceu no dia 24
de janeiro e os profissionais
de saúde daquela unidade
hospitalar tiveram a
possibilidade de relatar os
constrangimentos com que
se deparam no dia a dia,
com destaque para a falta
de recursos humanos e de
equipamentos e as falhas dos
sistemas informáticos.
Texto Cartarina Ferreira› Fotografia Medesign

CARÊNCIAS
“GRAVÍSSIMAS” AO
NÍVEL DE RECURSOS
HUMANOS

A

quando da campanha eleitoral
para o atual mandato como presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM),
António Araújo prometeu visitar os hospitais do norte do país, no sentido de, in
loco, perceber quais os principais problemas que os médicos enfrentam e ajudar
na sua resolução, uma vez que, como bem
realçou, tal “faz parte das obrigações do
CRNOM”. Nesse contexto, o ano de 2019
começou com uma visita ao Hospital
da Senhora da Oliveira, em Guimarães,
realizada no dia 24 de janeiro. Acompanhado por Lurdes Gandra, secretária do
CRNOM, e por Pratas Balhau, presidente
do Conselho Sub-Regional de Braga, António Araújo foi recebido por vários membros do Conselho de Administração e da
direção clínica daquela instituição.

António Henrique Capelas, presidente do
Conselho de Administração, iniciou a reunião agradecendo a visita do CRNOM.
“É uma honra ter-vos cá e estamos dispostos a colaborar no que for necessário.
Os tempos não são fáceis, pois exigem-nos cada vez mais responsabilidades, porém retirando competências às direções
médicas e aos gestores. Existem muitos
problemas, alguns da nossa responsabilidade, e cá estaremos para os resolver.
Outros são da área clínica e relacionados
com as condições de trabalho dos médicos”, enquadrou, dando o mote para a discussão seguinte. António Araújo lançou
alguns temas, nomeadamente a questão
da saída de profissionais do hospital, os
planos de contingência e as dificuldades estruturais. O diretor clínico, Hélder
Trigo, confirmou a falta de recursos humanos, destacando o caso do Serviço de
Imagiologia, um dos mais “críticos”, que
viu o seu diretor demitir-se do cargo no
final de 2018. O presidente do CRNOM
comentou o assunto, alertando para as
consequências também na capacidade
formativa. “Num serviço em que é difícil contratar gente, numa altura em que
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“Num serviço em que
é difícil contratar
gente, numa altura
em que existem tantos
constrangimentos
na contratação, ver
sair profissionais
é extremamente
preocupante”
António Araújo

existem tantos constrangimentos na contratação, ver
sair profissionais é extremamente preocupante. A
Ordem dos Médicos está a
tentar definir, de forma objetiva, quais são as competências de cada especialidade.
Se não tivermos capacidades
formativas, daqui a uns anos
não teremos radiologistas”.

SERVIÇO DE URGÊNCIA
NO LIMITE
Outro dos assuntos abordados durante a reunião foi a
cooperação entre serviços,
a qual, apesar de algumas
divergências, tem sido conseguida. “Temos áreas de
interseção entre diferentes
especialidades e elas são geridas de forma cooperativa. Queremos
avançar com a questão da idoneidade,
da cooperação intermultidisciplinar entre diferentes serviços e ainda com a capacidade de investigação e de executar
projetos que promovam a melhoria da

qualidade do atendimento”, avançou Pedro Cunha, adjunto da direção clínica. O
Conselho de Administração confirmou
manter-se vigilante em relação à situação das urgências, em que a taxa média
de ocupação ronda os 100%. Apesar da
falta de capacidade de investimento, carência de recursos humanos, baixa taxa
de cirurgia de ambulatório, falta de camas e equipamentos antigos, existem já
projetos definidos. “O panorama não é
o melhor, são necessários investimentos
para adaptar instalações e adquirir equipamentos, até mesmo material de suporte vital. O Serviço de Urgência vai ser
ampliado e iremos iniciar as obras daqui
a uns meses. Estamos empenhados em
criar também uma unidade de cuidados
intermédios para AVC, e aproveito para
sensibilizar a Ordem dos Médicos para
esta necessidade, que é essencial”, concluiu Henrique Capelas.

REUNIÃO COM OS MÉDICOS
Após a referida reunião inicial com a
direção do Hospital, os membros do
CRNOM visitaram vários serviços, começando precisamente pelo Serviço de
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DESTAQUE

“É importante
que a tutela ajude
este hospital a
repor o número de
profissionais, para
que possa colmatar
as falhas e manter
o nível de cuidados
de saúde”
António Araújo

Imagiologia, seguido da Urgência, a Unidade de Cuidados Intensivos, a Urgência Pediátrica e o Serviço de Medicina
Interna, sempre acompanhados pelos
respetivos diretores de serviço. Antes da
reunião alargada com os médicos do hospital, houve ainda tempo para conhecer
a nova Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular (UDIC), que tem
como objetivo tornar-se um “centro de
referência” naquela área. No encontro
com os médicos que se seguiu, António
Araújo explicitou o âmbito da visita, re-

cordando que estava inserida na ação
de proximidade “Ouvir os Médicos”,
e deu a palavra aos colegas. Os médicos presentes, representantes de várias especialidades, tiveram então a
oportunidade de relatar os principais
problemas que enfrentam no dia a
dia, relacionados sobretudo com a
falta de recursos humanos e de equipamentos e deficiências nos sistemas
informáticos.
No final da visita, em declarações aos
jornalistas, o presidente do CRNOM
destacou algumas das dificuldades
relatadas e considerou as alterações
necessárias no Serviço de Urgência como “estruturais, importantes
e urgentes”. António Araújo referiu
também a existência de "problemas
ao nível dos equipamentos: os TAC
são novos, mas aparelhos como ecógrafos e outros são antigos, estão obsoletos e é fundamental haver um
investimento na sua substituição”,
uma vez que são essenciais para a
prática clínica diária. Mas mais do
que nos equipamentos, é nos recursos humanos que o Hospital de Guimarães tem “carências gravíssimas”.
A Imagiologia, a Anestesiologia e a
Ginecologia e Obstetrícia são as “especialidades mais preocupantes” e
“é importante que a tutela ajude este
hospital a repor o número de profissionais, para que possa colmatar as
falhas e manter o nível de cuidados
de saúde”, declarou António Araújo.
O presidente do Conselho de Administração do Hospital da Senhora da
Oliveira concordou que este “é um
hospital que apresenta alguns problemas, dada a sua idade”, revelando
alguma preocupação com aqueles
que mais afetam a prática clínica.
“Precisamos de equipamentos mais modernos, para acompanhar a evolução da
medicina e temos feito esforços enormes.
Pretendemos prestar bons cuidados de
saúde à população, por isso identificamos os principais problemas, com vista a
minorá-los”, afirmou Henrique Capelas.
O responsável vincou ainda que a administração está “em total sintonia com as
posições da Ordem dos Médicos”, aproveitando para sublinhar que as recomendações deixadas foram devidamente registadas. n

REPERCUSSÃO NA
COMUNICAÇÃO SOCIAL

GUIMARÃES DIGITAL
[2019.01.24]

Ordem dos Médicos alertou
para falta de recursos
humanos e melhoria dos equipamentos
no Hospital de Guimarães
«Inserida na acção de proximidade, com
o nome “Ouvir os Médicos”, António
Araújo visitou as instalações, reunindo
com o Presidente do Conselho de
Administração do Hospital e com clínicos
de diferentes especialidades. No final, em
declarações aos jornalistas, o dirigente
da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos justificou que a deslocação
ao Hospital de Guimarães teve como
objectivo “ouvir as dificuldades que está
a atravessar”. […] António Araújo garantiu
que a Ordem dos Médicos vai “alertar os
decisores políticos e pressionar quem
de direito para ver se ajuda este Hospital
e profissionais a darem os melhores
cuidados de saúde à população que
servem”.»
https://bit.ly/2EkjMl5

MAIS GUIMARÃES
[2010.01.24]

Problemas estruturais,
problemas com
equipamentos e carências ao nível dos
recursos humanos foram as principais
questões assinaladas por António
Araújo, presidente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, após
a visita desta manhã ao Hospital de
Guimarães. Acompanhado por Henrique
Capelas, presidente do Conselho
de Administração, António Araújo
visitou as instalações e esteve reunido
também com pessoal médico, que teve
oportunidade de transmitir as suas
sugestões e anseios.»
https://bit.ly/2DYCwoT

RUM [2019.01.24]

Carências “graves” nos
Recursos Humanos do
Hospital de Guimarães
«O Presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, António
Araújo, esteve hoje reunido com os
profissionais do Hospital da Senhora
da Oliveira, no âmbito da acção de
proximidade apelidada de “ouvir os
médicos”. Depois do encontro com um
conjunto de profissionais, o presidente
alertou para as dificuldades que a
unidade de saúde apresenta, sobretudo
a nível estrutural, de equipamentos e de
recursos humanos. (...)»
https://bit.ly/2GAjeu1
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“

NOVA PNA

SRNOM
acolhe a 1ª ação
de formação do
NBME
ITEM WRITING WORKSHOP
A necessidade de alterar a prova de acesso ao internato
médico era uma realidade sentida há já vários anos e essa
alteração começou a ganhar contornos definitivos no ano
passado. Depois do sucesso da prova piloto, realizada
em novembro, em 6 e 7 de março o Gabinete para a Prova
Nacional de Acesso à Formação Médica Especializada
(GPNA) recebeu a primeira ação de formação, realizada
em Portugal por membros do National Board of Medical
Examiners (NBME), dos EUA.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Conceber e desenvolver o modelo da nova
PNA e respetiva matriz de
conteúdos” e “garantir a
elaboração da PNA e respetiva chave de respostas”
são as principais tarefas,
de enorme responsabilidade, cometidas ao Gabinete para a Prova Nacional
de Acesso à Formação Médica Especializada (GPNA).
Formalmente criado em fevereiro de 2018, através do
artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 13/2018 (Regime do Internato Médico), seguido do
Despacho n.º 3255/2018, do
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que definiu a “natureza, missão e
competências” do mesmo, o
GPNA já desenvolveu tarefas muito importantes, nomeadamente a aprovação e
publicação da bibliografia e
matriz da prova, bem como
uma prova piloto.
Tudo começou perante a
necessidade de alterar a
prova de acesso ao internato médico, uma necessidade sentida há já vários
anos e que começou a ganhar contornos definitivos
em finais de 2018. Fundamentalmente havia o objetivo de mudar o paradigma
da avaliação e acabar com o
tão conhecido “exame Harrison”, em vigor há já quatro décadas, tendo para o
efeito, nos últimos tempos,
sido tomadas diversas medidas. Primeiro, foi criada
uma Comissão Nacional, para estudar
os diferentes cenários possíveis para
uma nova prova e criar uma matriz de
conteúdos, na qual estiveram envolvidas as escolas de Medicina, a Ordem dos
Médicos, representantes das comissões
responsáveis pelos exames anteriores,
a Administração Central do Sistema de
Saúde (ACSS), o Ministério da Saúde, a
Associação Nacional de Estudantes de
Medicina (ANEM) e os Colégios das Especialidades de cada uma das áreas que
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“Esta é a nossa
sede, onde
reunimos e
temos todo o
apoio logístico e
equipamentos.
A SRNOM tem
sido um apoio
fundamental
desde o início
do processo”
Serafim Guimarães

se pretendem avaliar com
a nova prova. Esta Comissão Nacional elaborou
um relatório, remetido à
tutela em março de 2017
e que foi alvo de consulta
pública, com recomendações diversas, entre as
quais a profissionalização
da estrutura responsável
pelo processo de avaliação dos médicos para o
acesso à formação especializada. No final desse
ano, foi assinado um protocolo de colaboração entre a ACSS, a Ordem dos
Médicos e o Conselho das
Escolas Médicas Portuguesas com vista a estabelecer as condições para
a preparação e realização
da PNA, no âmbito do internato médico, incluindo
a criação do Gabinete
para a Prova Nacional
de Acesso à Formação
Médica Especializada
(GPNA). Com Serafim
Guimarães a presidir, em
representação do Ministério da Saúde, o Gabinete é
composto por Francisco
Mourão e João Carlos Ribeiro, em representação
da Ordem dos Médicos,
José Miguel Pêgo, em representação das Escolas
Médicas, e Pedro Emanuel Alexandre, em representação da ACSS.

MAIS FORMAÇÃO,
MAIS AUTONOMIA
Com o objetivo de criar
uma prova que incentive o “raciocínio
clínico”, num “método justo, equitativo,
baseado na melhor evidência de prática clínica e dos processos de avaliação,
proporcional e adequado ao panorama
nacional, que reflita as competências
adquiridas na formação, expectáveis
a um médico pronto para a prática clínica”, foi criada uma estrutura profissionalizada. Para isso, contaram com
o apoio de uma “entidade externa suficientemente experiente para que fos-

sem atingidos os objetivos propostos” na
formação e assim surgiu o acordo com
o National Board of Medical Examiners
(NBME). Depois de uma visita a Filadélfia, EUA, num primeiro contacto com
este modelo americano, os membros do
Gabinete voltaram a repetir a experiência. “Pretendemos agora prolongar estas
ações de formação durante os próximos
cinco anos. Esta é a primeira realizada
em Portugal, os membros do NBME
estão cá para dar formação, esclarecer
conteúdos e metodologias. O objetivo
é discutir ideias, perceber o modo de
construção da prova e das perguntas”,
adiantou Serafim Guimarães, coordenador do GPNA. A integração e apoio ao
júri continuará nos primeiros anos, mas
a ideia é torná-lo autónomo para que
aumente o número de perguntas produzidas integralmente pelo júri nacional,
adequadas à nossa realidade.
O local escolhido para este arranque das
ações de formação, que decorreu entre
os dias 6 e 8 de março, foram as instalações da SRNOM. “Esta é a nossa sede,
onde reunimos e temos todo o apoio logístico e equipamentos. A SRNOM tem
sido um apoio fundamental desde o início do processo”, justificou Serafim Guimarães. A abertura da reunião esteve
a seu cargo, onde contextualizou o momento como o “terminar de 40 anos de
uma metodologia que não era a melhor”,
referindo-se ao fim do ‘exame Harrison’.
Seguiu-se o “Item Writing Workshop”,
com que Amy Morales e Ally Kulesher,
peritas do serviço de desenvolvimento
de testes do NBME, iniciaram a ação de
formação dirigida aos cerca de 30 médicos presentes, organizados por especialidade e grupo de trabalho. Depois
de uma prova-piloto “que correu bem”
e teve resultados “muito positivos”, o
grupo iniciou assim o processo de construção e revisão das questões nestes três
dias de formação.
Convicto de que com a ajuda do NBME
na formação dos membros do grupo,
atingirão “maior autonomia” para fazer “testes com a máxima qualidade”,
o coordenador do GPNA reiterou: “Temos de ser capazes de fazer um trabalho de excelência e rigor. Percorremos
um longo percurso e estou convencido
que este será um passo importante para
a melhoria da medicina em Portugal”. n
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PROJETO
FMUP/ICBAS

SRNOM
associa-se
a estudo
conduzido
pela FMUP
e ICBAS
A Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
(FMUP) e o Instituto de
Ciências Biomédicas
Abel Salazar (ICBAS),
com o apoio da Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
(SRNOM), vão realizar
um estudo que tem
como objetivo principal
avaliar o impacto que a
dissertação / projeto final
de curso – que passou
a constar do currículo
do Mestrado Integrado
em Medicina a partir
de 2007/08 – teve no
trajeto profissional dos
seus ex-estudantes.
Aos médicos
selecionados será
solicitado, por email, o
preenchimento de um
questionário online.
Colabore! Se receber
um email nesse sentido,
não deixe de dar a sua
opinião.

QUAL O IMPACTO DO
TRABALHO DE FINAL DO
CURSO DE MEDICINA?
O QUE PENSAM OS
MÉDICOS APÓS 10 ANOS DE
EXPERIÊNCIA?
Em Portugal, com a instituição do processo
de Bolonha, a adoção de um novo sistema de
créditos e a integração no currículo da Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina (MIMED) foram implementados desde o ano letivo
2007/2008. Todas as escolas médicas tiveram
que reformular os seus planos de estudo e integrar a dissertação no currículo como uma Unidade Curricular (UC).
Ao longo de já mais de uma década, as escolas
médicas foram adaptando e aperfeiçoando esta
UC. Contudo, indo de encontro aos objetivos da
declaração de Bolonha, é necessário entender
as experiências dos estudantes e os fatores que
têm efeito na sua aprendizagem. Passados já 10
anos deste novo modelo, é importante avaliar,
através da perceção dos médicos desde então
formados, a relevância da introdução desta Unidade Curricular e o impacto que teve nas suas
vidas profissionais a realização do trabalho de
investigação de final do curso, como ferramenta
que os capacite a utilizar as competências de investigação para influenciar a sua prática clínica.
A experiência de promoção da investigação no
curso é considerada essencial para promover o
pensamento crítico, a capacidade de resolução
de problemas, a aquisição e a atualização de
conhecimentos e as competências de investigação. Neste sentido, a formação em investigação
dos estudantes de medicina é muito importante
para, a longo prazo, a construção de uma sociedade mais saudável.
Contudo, da nossa experiência pedagógica e de
acordo com estudos anteriores, o trabalho de
final de curso constitui-se muitas vezes numa
barreira aos estudantes pela falta de tempo,
pouca orientação e dificuldade na publicação.
Acresce o facto de, ao contrário de outros cursos, o trabalho ser desenvolvido em simultâneo
com os blocos clínicos.
A Faculdade de Medicina e o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto, com
o apoio da Seção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos pretende fazer a avaliação do impacto que esta UC teve no trajeto profissional
dos seus estudantes do Mestrado Integrado em
Medicina. Assim, esperamos com este projeto:
–– Caraterizar os trabalhos desenvolvidos e
avaliar a evolução da produção científica
desde a implementação da UC até ao momento atual;

–– Avaliar o efeito da dissertação no interesse
do estudante para a investigação e na sua
prática clínica;
–– Explorar as dificuldades sentidas e a aprendizagem obtida pelos estudantes na realização da UC;
–– Propor futuras intervenções não só para melhorar a qualidade da formação, mas também motivar os médicos de amanhã para a
medicina baseada em evidência.
O estudo será desenvolvido nas escolas médicas da Universidade do Porto, FMUP e ICBAS.
A população alvo é constituída por alumni que
finalizaram o MIMED entre 2007/08 e 2017/18
nas respetivas escolas médicas. A seleção dos
participantes e recolha dos dados será feita pela
Ordem dos Médicos. Este estudo já foi aprovado
pelas Comissões de Ética das duas escolas. A
todos os médicos selecionados será solicitado,
por email, o preenchimento de um questionário online. O email descreve ainda os objetivos
do estudo, confidencialidade e anonimato dos
dados, bem como uma declaração de que, ao
preencher o questionário está a autorizar a
participação no estudo. Tendo em conta os objetivos do estudo, o questionário compreende a
seguinte informação:
–– Caraterização demográfica;
–– Caraterização da dissertação e produção
científica (ano letivo de realização, 1.ª experiência com investigação, tipologia desenvolvida, área do trabalho, publicação do
trabalho);
–– Interesse do estudante na investigação e
efeito na prática clínica (interesse na investigação antes da realização do trabalho, interesse na investigação após a realização
do trabalho; contribuição do trabalho para
a prática clínica, e interesse na investigação
durante a carreira);
–– Ava l iaçã o da U C (d i f icu lda d es sent i das; aprendizagem obtida; sugestões de
intervenção).
Esperamos a colaboração de todos, com a certeza que os resultados obtidos contribuirão para
respetivas instituições de formação de médicos
adequarem o perfil de ensino às novas referências da prática clínica do século XXI.
Contamos com a colaboração de todos os
colegas!
Maria Amélia Ferreira (FMUP)
Idalina Beirão (ICBAS) n
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ENTREVISTA AO
NOVO DIRETOR
DO ICBAS

HENRIQUE
CYRNE DE CARVALHO

F

oi com grande
entusiasmo e
“sentido de responsabilidade” que
Henrique Cyrne de
Carvalho encarou os
resultados da eleição
para o Conselho de Representantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
(ICBAS) da Universidade do Porto. A sua
lista ganhou por maioria absoluta, sendo este
um passo importante
para a eleição de um
novo diretor do Instituto. Com o maciço
voto de confiança que
recebeu e cumprido
todos os degraus ao
longo do seu percurso
académico no ICBAS,
aceitou o desafio proposto pelo antigo diretor e atual reitor da
Universidade do Porto, António Sousa
Pereira.

Henrique Cyrne
de Carvalho foi
eleito, no passado
mês de novembro,
diretor do Instituto
de Ciências
Biomédicas Abel
Salazar (ICBAS),
da Universidade
do Porto, para o
quadriénio 20182022. Em entrevista
à Nortemédico, falou
do seu percurso
ligado à instituição e
das grandes apostas
que passam pela
internacionalização,
inovação e
investigação.

“Sentia que
gostariam de me
ver na direção
do ICBAS”
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

(nortemédico) – Está ligado ao ICBAS há
40 anos, tendo feito todo o seu percurso
académico na instituição. A direção era
um objetivo, era o cargo que faltava?
(Henrique Cyrne de Carvalho) – Era, mas
fi-lo porque estava muito confortável na
minha condição de diretor do Mestrado
Integrado. Estes últimos anos foram intensos porque vamos implementar um
novo plano curricular, que foi desenvolvido previamente e a que estive sempre
ligado, durante um período longo, que
se veio concretizar agora. Sentimos que
é um grande acrescento àquilo que era
o modelo pedagógico que estava a ser
utilizado, muito pensado e estruturado.
Entretanto, pela natureza daquilo que
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é a duração dos cargos, o Prof. Sousa
Pereira ia terminar o mandato e algumas pessoas vieram convidar-me a propor como candidato à futura direção do
ICBAS. Era muito difícil dizer que não,
mas tive que ponderar porque tenho
uma vida estruturada num modelo diferente, envolvendo mais do que a minha
atividade hospitalar.

to-me muito confortável com o trajeto
que fiz até aqui, com aqueles que trabalharam e trabalham comigo, em que sei
que é possível constituir um modelo em
que eu saio e que tudo continua a correr
tranquilamente. Sinto que posso ir despreocupado. A Cardiologia de Intervenção, os cateterismos têm sido a minha
vida, a minha diferenciação. Mas mais
uma vez, sei que ficará bem entregue e
que estarão reunidas as condições para
o laboratório continuar a evoluir. Sempre tive o cuidado de individualizar a
formação dos meus colaboradores e de
lhes conceder condições semelhantes às
que tive, por isso sinto um grande orgulho neste percurso e na equipa que consegui constituir.

Foi então um conjunto de circunstâncias que o levaram até aqui ...
Exatamente. Não é que sentisse a necessidade de trepar para o último degrau da
estrutura, mas senti que me foi proposto
um desafio que eu transportei para mim
mesmo. É de facto, um desafio e uma
aprendizagem. Juntaram-se vários fatores e foram eles que me empurraram
a tomar esta decisão. Sabia e sentia que
Multidisciplinaridade e pluridisciplihavia uma grande força e que tinha um
naridade são palavras que descrevem o
grande apoio, desde institucional, coleICBAS. O que distingue esta escola das
gas do ciclo clínico e outros que me inoutras escolas de medicina?
centivaram para este projeto. Andava
Um dos motivos mais relevantes é o facto
nos corredores e sentia que as pessoas
de juntar dentro da mesma estrutura
achavam que eu podia, potencialmente,
vários cursos das Ciências
ser a pessoa que eles gostada Vida e da Saúde. O esriam de ver na direção do
tudante
do ICBAS convive
“Sabia e sentia
ICBAS. Tudo isso me deu
desde
o
primeiro
ano com
que havia uma
satisfação e um enorme recolegas que fazem parte de
grande força
forço da responsabilidade.
outros cursos em grande

e que tinha

proximidade, em que toda
O meio académico e a doum grande
a atividade estudantil é
cência tiveram sempre um
apoio, desde
feita em conjunto, são tolugar especial. Mas agora
institucional,
dos estudantes do ICBAS.
terá que deixar o hospital
colegas do
Identificamos ainda que
e a direção do Laboratório
tem havido uma intenção
de Hemodinâmica do Cenciclo clínico e
de renovação do plano
tro Hospitalar do Porto.
outros que me
curricular que se materiaÉ das coisas que mais me
incentivaram
liza agora, este é o ano de
custa, dou aulas desde que
para este projeto
transição para um plano
acabei o curso e vou deixar
(…) Tudo isso me
apelativo, com uma grande
de o fazer. Sou o diretor
deu satisfação
componente de disciplinas
do Mestrado Integrado de
e um enorme
optativas. Desta forma, o
Medicina, tenho a regênreforço da
estudante pode constituir
cia da Unidade Curricular
responsabilidade” mediante o seu gosto, os
de Medicina 1, que é a que
conteúdos curriculares.
mais créditos tem e conta
O que se traduz num escom 36 assistentes. É
tímulo positivo. Acho que o ambiente
uma unidade estruturante, funciona de
reconhecido pelos estudantes, a par da
forma organizada e piramidal, mas ocuinovação curricular e por saberem tampa-me muito tempo. Sei que isso vai conbém que há uma proximidade grande
tinuar graças ao grupo de docentes, cada
entre docentes e estudantes – que não
um com o seu modelo. Tenho a noção de
se verifica em todas as escolas médicas
que aqui no hospital já constitui aquilo
– talvez constitua um conjunto de cirque é a evolução e o meu percurso. Não
cunstâncias que se reúnem e tornem o
cheguei ao fim, nunca se chega ao fim e
modelo do ICBAS diferenciador.
há sempre mais a conquistar. Mas sin-
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“Queremos puxar
pela intervenção
multidisciplinar
porque é isso que fará
a concretização do
conceito para o qual o
ICBAS foi criado: um
grande estabelecimento
de Ciências da Vida e
da Saúde”

Projeta a implementação de um “novo
modelo numa nova fase da Escola”. O
que nos pode adiantar sobre este novo
modelo?
Eu acho que nós temos que transportar para fora, a qualidade do produto
que constituímos internamente. Tenho
a sorte de acolher a direção do ICBAS
numa fase em que o crescimento já se
fez com muita sustentabilidade, uma
estrutura forte, em que os cursos e os laboratórios associados foram crescendo,
constituindo uma mais-valia e um produto de grande qualidade. Uma das coisas que eu quero fazer é mostrar ao exterior, a qualidade que temos e procurar
novas parcerias que se materializem
pela mobilidade de docentes, tal como
acontece com os estudantes. Outro objetivo é potencializar este ambiente multidisciplinar, dada a nossa proximidade
e partilha física de instalações com a
Faculdade de Farmácia, que desenvolve
projetos de investigação muito bons e
com grande alcance. Apesar de não fazer parte dos cursos do ICBAS, esta integração ajuda sempre na colaboração.
Por isso, eu gostaria de tentar estabelecer as pontes que estão mais frágeis e se
materializem em intervenção e concretização de investigação multidisciplinar.
As grandes apostas passam então pela
internacionalização, a inovação e a investigação, certo?
Sem dúvida. Além disso, quero implementar um projeto mundial, denominado “Um Mundo, Uma Saúde”. É um
projeto que envolve a saúde humana,
animal e a do ecossistema, até porque
nós temos todas estas valências nos cur-

sos do ICBAS. O projeto tem tido uma
repercussão grande relativamente a
orientações no mundo, principalmente
nos Estados Unidos da América e na
América do Sul, mas não tem tido o
mesmo impacto na Europa. O que eu
gostaria era que conseguíssemos, uma
vez que temos todas estas unidades e
profissionais muito diferenciados nestes campos, tentar promover esta iniciativa num congresso patrocinado pelo
ICBAS. E daí talvez surgissem recomendações que fossem destinadas às
tutelas para identificar procedimentos,
atitudes e caminhos, principalmente
de investimento para investigação nestas áreas. Não vale a pena tratarmos os
humanos, se não tratarmos aquilo que
causa muitas das doenças nos humanos.
É preciso ver a saúde como um todo e
estes são os grandes suportes das minhas intenções e projetos.

isso se concretize logo no início do ciclo
clínico. Isto é, vamos orientar a formação do ciclo clínico, tendo em conta essas grandes linhas que constituem o
grosso do conhecimento médico, que
depois se vai individualizar com as especialidades, mas que integre o núcleo do
conhecimento para que a formação seja
orientada num modelo desta natureza.
Assim, garantimos que o conhecimento
daquelas áreas é feito com a profundidade exigida no modelo e por outro lado
preparamos para esse exame. O ICBAS
está a liderar este processo, estamos já
adiantados face às outras escolas médicas e vamos começar a pôr a iniciativa
em prática.

Como perspetiva o futuro do ICBAS?
Além da implementação das dinâmicas abordadas, queremos puxar pela
intervenção multidisciplinar porque
é isso que fará a concretização do conComo vê o futuro da formação médica
ceito para o qual o ICBAS foi criado: um
em Portugal e a mudança da Prova Nagrande estabelecimento de Ciências da
cional de Acesso?
Vida e da Saúde. Entretanto constituiu-se individualmente,
É algo que ansiamos há muitos
mas falta fazer aquilo
anos. Eu próprio fiz esse exame
“Tenho o
que é o resultado final,
do Harrison e já na altura acháProf. Nuno
vamos que não era o melhor
que tem de ser muito
Grande como
modelo e que seria necessário
mais do que a soma
uma inspiração dos contributos. Era
adotar outro. Felizmente houve
e referência
um conjunto de circunstâncias
isso que eu gostaria que
da parte da Ordem dos Médiacontecesse e se for ascomo
cos, do Ministério, do Conselho
sim já valeu a pena. Os
profissional,
das Escolas Médicas e do Interfundadores poderão esmédico e
nato Médico, que constituíram
tar satisfeitos porque
académico.
uma task-force, em que o Prof.
criaram este instituto,
Se ele se
Fernando Araújo teve um paeste conjunto de curinspirou em
pel de mediação muito eficaz e
sos, com esse objetivo.
Abel Salazar,
oportuno. Este modelo que irá
Eu ainda ouvi essas
eu inspiro-me
ser adotado faz todo o sentido, a
palavras dos fundadonele”
res, daí ser um grande
nossa expetativa relativamente
desejo. Tenho o Prof.
ao modelo é muito boa e sabemos que vai ser preciso limá-lo
Nuno Grande como
e ajustá-lo. Não é só importante
uma inspiração e referência como profissiopara o modelo do exame de
nal, médico e acadéacesso, mas sim para o modelo
mico. Se ele se inspirou
de formação. Por isso, já estamos a agir e fizemos uma proposta no
em Abel Salazar, eu inspiro-me nele.
sentido de organizar, em conjunto com o
Espero que esteja orgulhoso do caminho que o ICBAS irá trilhar porque esConselho das Escolas Médicas, a constituição de uma comissão em cada escola.
tamos todos a fazer o que podemos para
O que nós vamos propor é fazer testes de
que isso venha a acontecer. O trajeto até
progresso para que o estudante consiga
agora tem sido excelente e deve ser continuado. n
avaliar o seu desempenho. A nossa ideia
é antecipar o modelo formativo para que
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REGULAMENTO DE DISPENSA DE SEGREDO PROFISSIONAL
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O

direito do paciente à confidência, isto é à preservação sigilosa dos factos relacionados
com o seu tratamento, constitui um
dos pilares de sustentação da profissão médica e é assegurado pela Constituição da República Portuguesa
(CRP) – por via da tutela do direito
fundamental à reserva da intimidade
da vida privada (artigo 26.º, n.º 1, in
fine, e n.º 2 da CRP) enquanto segredo
que protege informações íntimas cuja
revelação é suscetível de afetar a integridade da dignidade da pessoa.
O sigilo médico representa, pois, um
importantíssimo direito do doente e
uma obrigação ética e deontológica
do médico estando consagrado no
artigo 139.º do Estatuto da Ordem dos
Médicos (EOM) na versão aprovada
pela Lei n.º 117/2015, de 31 de agosto
e nos artigos 29.º a 38.º do Código
Deontológico da Ordem dos Médicos
(CDOM), aprovado pelo Regulamento
707/2016, publicado no DR, 2.ª série,
de 21 de julho de 2016).
Nos termos do Código Deontológico o
segredo médico é condição essencial
ao relacionamento médico-doente,
assenta no interesse moral, social,
profissional e ético, que pressupõe
e permite uma base de verdade e
mútua confiança.
O sigilo abrange todos os factos que
tenham chegado ao conhecimento do
médico no exercício da sua profissão
ou por causa dela e compreende os
que são revelados diretamente pelo
doente, por outrem a seu pedido ou
por terceiro com quem tenha contactado durante a prestação de serviços ou por causa dela, bem como os
que sejam apercebidos pelo médico,
os que resultem do conhecimento
dos meios complementares de diagnóstico e os que sejam comunicados
por outro médico ou profissional de
saúde.
A obrigação de guardar segredo mantém-se ainda que o serviço solicitado
não tenha sido prestado ou não seja
remunerado, permanecendo após a
morte do doente.

A exclusão do dever de segredo só é
aceitável em situações tipificadas na
lei e no Código Deontológico, designadamente quando o doente tenha autorizado a revelação dos dados sujeitos
a sigilo ou quando for absolutamente
necessário à defesa da dignidade, da
honra e dos legítimos interesses do
doente, do médico ou de terceiros.

Regulamento de Dispensa
de Segredo Profissional

Excecionam-se do dever de segredo
as situações em que o risco de vida e
o perigo para a saúde ou vida terceiros seja grave e iminente podendo o
médico revelar informações sigilosas às pessoas em risco nos termos do
artigo 33.º do Código Deontológico.

2 – Excluem-se do dever de segredo profissional os casos previstos no n.º 6 do
citado artigo 139.º do Estatuto.

As normas deontológicas consagram,
ainda, que o médico deve tomar as
providências adequadas para proteger os menores, idosos, deficientes
ou pessoas particularmente indefesas
sempre que verifique que são vítimas
de sevícias, maus tratos ou assédio.
No quadro estatutário e deontológico
da Ordem dos Médicos ressaltam
situações que obrigatoriamente têm
de ser sujeitas à autorização de escusa
de segredo por parte do Bastonário da
Ordem dos Médicos e que justificam
o seu tratamento em sede regulamentar.
O presente Regulamento estabelece o
procedimento de dispensa do dever de
segredo prevendo a forma e requisitos
de instrução do pedido, bem como a
sua tramitação. São ainda enunciados
os critérios para que seja concedida
escusa do dever de segredo e definidas
as regras de interposição de recurso
sobre as decisões proferidas.
Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da
Lei n.º 117/2015, de 31 de agosto e em
cumprimento dos artigos 4.º, 9.º e
alínea j) do 58.º e da alínea b) artigo
49.º todos do Estatuto da Ordem dos
Médicos aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 282/77, de 5 de julho na versão da
Lei n.º 117/2015, o Conselho Nacional elaborou, colocou em discussão
pública e submeteu à Assembleia de
Representantes que aprovou, na sua
reunião de 14 de dezembro de 2018, o
seguinte Regulamento:

ARTIGO 1.º Regime aplicável
1 – O segredo profissional rege-se pelo
preceituado nos números 1 a 5 do artigo
139.º do Estatuto da Ordem dos Médicos.

ARTIGO 2.º Do pedido de autorização
1 – O pedido de autorização para a revelação de factos que o médico tenha tido
conhecimento e sujeitos a segredo profissional, nos termos do disposto nos
n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 139.º do Estatuto da Ordem dos Médicos, é efetuado
mediante requerimento por ele subscrito e dirigido ao Bastonário da Ordem
dos Médicos.
2 – A autorização para que o médico
possa revelar factos abrangidos pelo
segredo profissional cabe ao Bastonário
da Ordem dos Médicos por força da alínea d) do artigo 44.º e da alínea b) do n.º
6 do artigo 139.º, ambos do Estatuto da
Ordem dos Médicos.
3 – O Bastonário pode delegar a competência a que se refere o número anterior
nos termos da alínea e) do artigo 44.º
num dos membros da Comissão Permanente do Conselho Nacional.
4 – Caso o Bastonário, ou o membro
delegado, se julgue impedido para proferir decisão num processo de dispensa
de segredo profissional, lavrará nos
autos despacho justificativo e, verificado
o impedimento pela Comissão Permanente, caberá ao membro delegado ou
outro que vier a ser designado pelo Bastonário exercer essa competência.
ARTIGO 3.º Forma e fundamentação do
pedido
1 – O requerimento referido no artigo 2.º
deve identificar de modo objetivo, concreto e exato, qual o facto ou factos sobre
os quais a dispensa é pretendida, conter a identificação completa do doente,
vir acompanhado com os documentos
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necessários à apreciação do pedido,
designadamente de um resumo do caso
clínico e, se se tratar de pedido relativo
a processo judicial ou administrativo
em curso, vir, ainda, acompanhado do
expediente de que o requerente tenha
sido notificado.
2 – O pedido de autorização é obrigatoriamente fundamentado sob pena
de rejeição liminar ou de despacho de
aperfeiçoamento.
3 – Sem prejuízo do disposto no número
anterior, o Bastonário ou quem dele
tenha delegação, poderá solicitar ao
requerente, sempre que entenda necessário, a prestação de esclarecimentos
complementares, bem como a junção de
documento ou documentos pertinentes
para a apreciação do pedido, para tanto
fixará um prazo de apresentação findo
o qual os autos serão decididos com os
elementos neles constantes.
4 – No caso de se pretender a dispensa
de segredo para o médico depor em processo em curso ou para juntar documentos a um qualquer processo, o requerimento deverá ser apresentado com
antecedência em relação à data em que
esteja marcada a diligência ou em que
seja possível apresentar o documento,
ressalvando-se situações de manifesta
urgência ou excecionais, devidamente
justificadas, de modo a poder ser proferida uma decisão em tempo útil.
ARTIGO 4.º Da decisão
1 – A dispensa do segredo profissional
tem caráter de excecionalidade.
2 – A autorização para revelar factos
abrangidos pelo segredo profissional,
apenas é permitida quando seja inequivocamente necessária para a defesa
da dignidade, da honra e dos legítimos
interesses do próprio médico, do doente
ou de terceiros.
3 – A decisão do Bastonário, ou daquele
em quem tenha sido delegada a competência, aferirá da essencialidade, atualidade, exclusividade e imprescindibilidade do meio de prova sujeito a segredo,
considerando e apreciando livremente
os elementos de facto trazidos aos autos
pelo requerente da dispensa.

ARTIGO 5.º Efeitos da decisão
1 – A decisão que negue autorização para
dispensa de segredo é vinculativa, sem
prejuízo do disposto no artigo seguinte.
2 – A decisão de deferimento da dispensa de segredo profissional é irrecorrível.
3 – O médico autorizado a revelar facto
ou factos sujeitos a segredo profissional
pode optar por mantê-lo, em respeito e
obediência ao princípio da independência e da reserva.
ARTIGO 6.º Da admissibilidade e efeitos
do recurso
1 – Da decisão de indeferimento de
dispensa de segredo profissional cabe
recurso para o Conselho Superior.
2 – Apenas o requerente de dispensa
de segredo profissional tem legitimidade para interpor o recurso previsto no
número anterior.
ARTIGO 7.º Prazo e forma de
interposição do recurso
1 – O prazo para interposição de recurso
é de quinze dias úteis a contar da notificação da decisão de indeferimento.
2 – O requerimento de interposição de
recurso é sempre motivado, sob pena de
não admissão do mesmo.
3 – Assiste ao Bastonário a faculdade de
suprir nulidades, de proceder à retificação de erros materiais e, bem assim, de
reparar o recurso, alterando o sentido da
decisão recorrida.
4 – Interposto o recurso, o Bastonário
notifica, em alternativa, o recorrente da:
a) Não admissão do recurso por falta de
fundamentação;
b) Decisão proferida ao abrigo da faculdade prevista no n.º 3;
c) Admissão e subida do recurso para o
Conselho Superior.
ARTIGO 8.º Da subida do recurso
1 – Recebido o recurso pelo Conselho
Superior são os autos distribuídos ao
vogal desse Conselho que não esteja
impedido de o apreciar.
2 – O Conselho Superior não está vinculado à admissão do recurso, podendo

decidir pela sua não admissão com fundamento em extemporaneidade, falta de
legitimidade do recorrente ou inadmissibilidade material do recurso.
3 – O Conselho Superior poderá pedir
esclarecimentos ao recorrente e ordenar
a junção de documento ou documentos
que entenda pertinentes, fixando um
prazo para o efeito.
4 – Sem prejuízo do disposto no número
anterior, no recurso não serão atendidos
factos que não tenham sido objeto de
apreciação pelo Bastonário, exceto se os
mesmos forem supervenientes.
5 – O Conselho Superior poderá, ainda,
fazer baixar os autos ao Bastonário, para
suprir alguma nulidade que entenda ter
sido praticada.
ARTIGO 9.º Prazos de decisão
1 – No pedido de dispensa de segredo
deverá ser proferida decisão em prazo
que não exceda dez dias úteis a contar
da data da sua entrada nos serviços de
secretariado do Bastonário.
2 – A decisão do recurso deverá ser proferida em prazo igual ao estipulado no
número anterior, a contar da data da sua
distribuição no Conselho Superior.
3 – Os prazos estipulados nos números anteriores suspendem-se sempre
que sejam pedidos esclarecimentos ou
ordenada a junção de documentos, nos
termos do disposto no n.º 3, do artigo
3.º e do n.º 4 do artigo 8.º, do presente
regulamento, pelo período fixado para
esse efeito.
4 – Por razões de especial complexidade
dos autos pode a decisão ser proferida
em prazo alargado e desse facto deverá
ser lavrado despacho justificativo.
ARTIGO 10.º Casos Omissos
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas
na aplicação do presente Regulamento
serão resolvidos pelo Conselho Superior
nos termos da alínea k) do artigo 63.º do
Estatuto da Ordem dos Médicos.
6 de fevereiro de 2019.
O Bastonário da Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães.
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ATO MÉDICO

PROJETO DE REGULAMENTO SUBMETIDO A CONSULTA PÚBLICA
AVISO N.º 5392/2019 – ORDEM DOS MÉDICOS
DR n.º 62/2019, Série II de 28.03.2019

PROJETO DE
REGULAMENTO QUE
DEFINE O ATO MÉDICO
P or deliberação do Conselho Nacional
da Ordem dos Médicos e nos termos
do n.º 2 do artigo 9.º do Estatuto da
Ordem dos Médicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 282/77, de 5 de julho,
com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 117/2015, de 31 de agosto,
coloca-se em consulta pública, por
um prazo de 30 dias, o projeto de
regulamento que define o ato médico
(atos próprios dos médicos).
As contribuições devem ser enviadas
diretamente para o seguinte endereço
de correio eletrónico:
consultapublica@ordemdosmedicos.pt.

A Lei de Bases da Saúde - Lei n.º 48/90,
de 21 de agosto determina, na sua Base
XXXII, que o conceito de ato médico é
definido na lei. Por seu turno, os Decretos-Lei n.º 176/2009 e 177/2009 - diplomas que regulam as carreiras médicas
-, nos seus artigos 9.º, determinam que
o médico é o profissional legalmente
habilitado ao exercício da medicina,
capacitado para o diagnóstico, tratamento, prevenção ou recuperação de
doenças ou outros problemas de saúde,
e apto a prestar cuidados e a intervir
sobre indivíduos, conjuntos de indivíduos ou grupos populacionais, doentes
ou saudáveis, tendo em vista a proteção,
melhoria ou manutenção do seu estado
e nível de saúde.
Estabelecem, também, os mencionados
preceitos legais, que o médico exerce a
sua atividade com plena responsabilidade profissional e autonomia técnico-científica, através do exercício correto
das funções assumidas, coopera com
outros profissionais cuja ação seja complementar à sua e coordena as equipas
multidisciplinares de trabalho constituídas.
Encontra-se, pois, definido o conceito
funcional de médico enquanto profissional integrado no Serviço Nacional de

Saúde. Importa, contudo, e numa perspetiva mais ampla, determinar o conceito de ato médico, porquanto sendo a
atividade médica altamente regulamentada por razões de interesse público, já
que está em causa a defesa da vida e
saúde dos cidadãos, é necessário especificar expressamente o conteúdo intrínseco dos atos dos médicos.
Interessa ainda afirmar que está em
causa o interesse público de não se permitir a todos os prestadores de serviços de saúde uma intromissão em atos
exclusivos para os quais só os médicos
estão cabal e integralmente habilitados.
Desta forma concretiza-se a atribuição
legal consagrada na alínea b) do artigo
3.º do Estatuto da Ordem dos Médicos,
de contribuir para a defesa da saúde dos
cidadãos e dos direitos dos doentes.
A definição dos atos próprios dos médicos concorre também para um reforço
da relação médico doente na medida em
que os cidadãos ficam com uma informação mais clara do âmbito de intervenção exclusiva do médico.
Os limites do ato médico podem ser
variáveis no tempo, no momento concreto e nas circunstâncias sociais e culturais em que são praticados, pelo que
as formulações adotadas têm a flexibilidade ajustada a esta realidade.
O presente Regulamento foi submetido
a consulta pública, nos termos do disposto no artigo 9.º, n.º 2 do Estatuto da
Ordem dos Médicos.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo
49.º, alínea b) do Estatuto da Ordem dos
Médicos, a Assembleia de Representantes aprovou o presente regulamento na
sua reunião de ...
Regulamento que define o Ato Médico
(atos próprios dos médicos)
ARTIGO 1.º Objeto
O presente regulamento define os atos
profissionais próprios dos médicos, a
sua responsabilidade, autonomia e limites, no âmbito do respetivo desempenho.
ARTIGO 2.º Habilitação
1 - Os médicos possuidores de inscrição em vigor na Ordem dos Médicos

são os únicos profissionais que podem
praticar os atos próprios dos médicos,
nos termos do Estatuto da Ordem dos
Médicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
282/77, de 5 de julho, com as alterações
que lhe foram introduzidas pela Lei n.º
117/2015, de 31 de agosto e do presente
regulamento.
2 - O médico é o profissional legalmente
habilitado ao exercício da medicina,
capacitado para o diagnóstico, tratamento, prevenção ou recuperação de
doenças e outros problemas de saúde,
e apto a prestar cuidados e a intervir
sobre indivíduos, conjuntos de indivíduos ou grupos populacionais, doentes
ou saudáveis, tendo em vista a proteção,
melhoria ou manutenção do seu estado
e nível de saúde.
ARTIGO 3.º Responsabilidade e
autonomia
1 - O médico exerce a sua atividade com
plena responsabilidade profissional e
autonomia técnico-científica.
2 - O médico deve cooperar com outros
profissionais cuja ação seja complementar à sua e coordenar as equipas multidisciplinares de trabalho constituídas.
ARTIGO 4.º Qualificação e competências
1 - O médico deve respeitar as suas qualificações e aptidões que forem reconhecidas pela Ordem dos Médicos. O
médico dever abster-se de praticar atos
para os quais não esteja tecnicamente
preparado, exceto nos casos de emergência e na impossibilidade de intervenção de um médico mais habilitado.
2 - O médico não deve incumbir outros
profissionais de saúde da realização de
atos próprios dos médicos, nomeadamente de diagnóstico, prescrição ou gestão clínica autónoma de doentes.
3 - Sem prejuízo do disposto no número
anterior, o médico pode delegar noutros
profissionais de saúde a prática de ações
técnicas integráveis no conceito de ato
médico, conquanto tal prática decorra
sob a orientação do prescritor ou de
outro médico devidamente habilitado
para o efeito.
ARTIGO 5.º Ato médico em geral
1 - O ato médico consiste na atividade
diagnóstica, prognóstica, de investigação, de perícias médico-legais, de
prescrição e execução de medidas
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PRESENÇA DA SRNOM
NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
DESTAQUES DE OUTRAS INTERVENÇÕES
SOBRE TEMAS DA ATUALIDADE
n ESTUDO FIXAÇÃO
DE MÉDICOS
terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, e de técnicas médicas,
cirúrgicas e de reabilitação relativas à
saúde e à doença física, mental, social
das pessoas, grupos ou comunidades,
no respeito pelos valores deontológicos
da profissão médica.
2 - Constituem ainda atos médicos as
atividades técnico-científicas de ensino
e formação, de assessoria, governação e
gestão clínicas, e de educação e organização para a promoção da saúde e prevenção da doença, quando praticadas
por médicos.
ARTIGO 6.º Ato de diagnóstico
A determinação de uma doença pelo
estudo dos seus sinais e sintomas e análise dos exames efetuados constitui um
procedimento base em saúde que deve
ser realizado por médico e, em cada
área específica, por médico especialista e visa determinar a instituição da
melhor terapêutica preventiva, cirúrgica, farmacológica ou de reabilitação.
ARTIGO 7.º Ato de prescrição
A prescrição de medicamentos,
incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo estupefacientes e psicotrópicos, e de outras
tecnologias de saúde, incluindo meios
auxiliares de diagnóstico, obedece ao
estipulado na lei e consiste na determinação realizada por médico de medicamentos e tecnologias de saúde.
ARTIGO 8.º Liberdade de exercício
Os médicos gozam de plena liberdade
para praticar os atos próprios da profissão, nos termos da lei e da deontologia
médica, podendo para tanto solicitar,
se necessário recorrendo à cooperação
de entidades públicas ou privadas, que
lhe sejam disponibilizados os meios
materiais adequados para a execução
dos mesmos, sempre que isso se revele
indispensável.
ARTIGO 9.º Vigência
O presente regulamento entra em vigor
no primeiro dia útil do mês seguinte ao
da sua publicação.
18 de março de 2019
O Bastonário da Ordem dos Médicos,
José Miguel Ribeiro Castro Guimarães.

RTP [2019.01.06]

Diferenciação
Hospitalar é
relevante para a
escolha do local de trabalho dos
profissionais.
«Um estudo encomendado
pela instituição (SRNOM)
revela que, no prazo de cinco
a seis anos, a maioria dos
profissionais na região de Trásos-Montes se vai reformar. As
conclusões revelam também
que os incentivos financeiros
não são determinantes para a
escolha do local de trabalho.
“É necessário criar condições
para chamar mais médicos para
esta região. Temos chamado a
atenção da tutela que isto não
se vai poder fazer num ano
ou dois. É necessário acelerar
os concursos, abrir as vagas,
de forma que as pessoas
sintam que são precisas e são
acarinhadas.” – António Araújo,
Presidente do CRNOM.»

greve dos enfermeiros em
blocos operatórios deviam
ter sido alargados, dadas as
particularidades da paralisação.
“A questão fulcral prende-se
com as particularidades desta
greve, que é uma greve longa
e em blocos cirúrgicos. Os
serviços mínimos têm de
ser acordados, não de forma
abstrata mas sim de acordo com
as especificidades deste tipo de
greve”, afirmou António Araújo
hoje na comissão parlamentar
de Saúde.»

DN [2019.01.16]

«Mínimos para
greve cirúrgica
de enfermeiros
deviam ser alargados - Ordem
dos Médicos – O presidente
da Secção Regional Norte
da Ordem dos Médicos
considerou hoje que os serviços
mínimos decretados para a

https://bit.ly/2XfiNu6

https://bit.ly/2OW9Gux

PÚBLICO
[2019.02.05]

«Serviços mínimos
da greve dos
enfermeiros não terão sido
cumpridos em vários hospitais
– Alerta é do director clínico
do hospital de Santo António e
do responsável da Ordem dos
Médicos do Norte. A provar-se,
poderá fundamentar requisição
civil dos enfermeiros.»
https://bit.ly/2SSLPkI

https://bit.ly/2Si16WW

n GREVE DOS
ENFERMEIROS

Gaia/Espinho não cumpriram
hoje os “serviços mínimos”,
tendo doentes com doença
oncológica não sido operados.
Além disso, o responsável pela
Ordem dos Médicos na região
Norte assumiu ver ainda com
“muita apreensão” a situação
atual por entender que se estão
a “extremar demasiado as
posições”.»

RTP [2019.02.05]

«OM preocupada
por hospitais
do Norte não
cumprirem serviços mínimos –
O presidente da Secção Regional
Norte da Ordem dos Médicos
disse hoje à Lusa estar “muito
preocupado” pelo facto de
vários hospitais do Norte não
estarem a cumprir os serviços
mínimos decretados para a
greve dos enfermeiros. ”Isso,
como é evidente, prejudica
seriamente os doentes”, afirmou
António Araújo. O representante
dos médicos revelou que
os centros universitários do
Porto e do São João e o Centro
Hospitalar de Vila Nova de

RTP
[2019.02.06]

«Hospitais e
Ordem dos Médicos
dizem que enfermeiros não
estão a cumprir os serviços
mínimos – Há cirurgias de
doentes prioritários que
estão a ser adiadas em pelo
menos três hospitais do norte
do país. O diretor clínico do
Hospital de Santo António e a
Ordem dos Médicos falam em
incumprimento de serviços
mínimos decretados aos
enfermeiros.(…) A primeira
denúncia partiu do diretor
clínico do Hospital de Santo
António. Esta terça feira, na
instituição, foram operados
apenas 5 dos 26 doentes
considerados prioritários,
alguns com doença oncológica.
(…) No hospital de Gaia, em
cinco dias de greve, ficaram
por operar outros 8 doentes
oncológicos. O responsável
da Ordem dos Médicos do
Norte do país assegura que
há incumprimentos em três
hospitais da região. »
https://bit.ly/2Iu5SBf

Celebração dos 40 anos do Curso de Medicina 1979
Faculdade de Medicina do Porto

O Jantar comemorativo dos 40 anos do Curso de Medicina de 1979 da
Faculdade de Medicina do Porto vai realizar-se no dia 15 de Junho de 2018,
no Mosteiro de S. Bento da Vitória, no Porto. Será precedido de uma missa na
Igreja dos Clérigos, no Porto, que homenageará todos os colegas de curso já
falecidos. O programa das festividades é o seguinte:
17h00 – Missa na Igreja dos Clérigos
19h00 – Receção dos convivas no Mosteiro de S. Bento da Vitória
20h00 – Jantar comemorativo dos 40 anos do curso de Medicina 79
Para solicitar informações ou realizar a inscrição para o jantar, contactar a Comissão de Curso pelo
seguinte endereço: medicina1979@gmail.com
Poderão ainda consultar a página de facebook https://www.facebook.com/medicina.setentaenove.9
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GREVE DOS ENFERMEIROS

ORDEM DOS MÉDICOS CONDENA DECLARAÇÕES FALSAS QUE ATENTAM CONTRA A
DIGNIDADE DOS SEUS PROFISSIONAIS

Nota de imprensa do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
[05 FEV 2019]

A Ordem dos
Médicos condena as
declarações proferidas
pela bastonária da Ordem dos
Enfermeiros e pela presidente da
Associação Sindical Portuguesa
dos Enfermeiros, relativas
aos médicos e aos doentes
prioritários e muito prioritários
adiados em consequência da
greve cirúrgica dos enfermeiros.
Estas declarações são falsas,
atentatórias da dignidade dos
médicos portugueses e, por isso,
totalmente inaceitáveis.

N

a fase complexa que se vive
atualmente no SNS, em que
os profissionais de saúde deveriam encontrar sinergias e valorizar o
trabalho em equipa, respeitando-se mutuamente, estranhamos que as representantes dos enfermeiros venham publicamente justificar as consequências
negativas que a greve cirúrgica traz para
os doentes tentando responsabilizar os
médicos pelos atos dos enfermeiros.
O SNS não está bem. Os profissionais
de saúde têm sido sistematicamente
desvalorizados e desrespeitados na sua
missão principal de salvar vidas, tratar
e cuidar dos doentes e apoiar as pessoas
que necessitam de ajuda. Por isso, são
legítimas as manifestações de revolta e
os gritos de alerta, que pretendem despertar a sociedade portuguesa para uma
situação insustentável.
Não obstante, nada justifica as intervenções da bastonária e da presidente
da Associação Sindical. Tentar colocar

enfermeiros e médicos em guerra
aberta apenas contribui para agravar a situação complexa que se vive
atualmente e descaracteriza o tecido humano que constitui a essência
do SNS. Os doentes, em última análise, são aqueles que saem mais prejudicados com este comportamento.
Defender, que os enfermeiros precisam menos dos médicos, do que os
médicos dos enfermeiros; ou sugerir que os médicos internos não são
médicos e que tomam menos decisões clínicas do que os enfermeiros são proclamações estéreis, que
apenas servem para fomentar uma
divisão indesejável entre profissionais.

os médicos especialistas no serviço de
urgência, nos internamentos hospitalares, nos blocos operatórios, nas consultas externas e internas, nas unidades de
cuidados intensivos e intermédios, no
apoio aos doentes e seus familiares, na
realização de relatórios médicos, na execução de procedimentos invasivos, na
investigação clínica, … E sim, realizam
atos médicos nos quais se incluem decisões clínicas e prescrições de terapêuticas e meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Auferem 1.835,42
euros brutos por mês (cerca de 1.255,42
euros líquidos).

O trabalho destes médicos é essencial.
Sem eles o atual SNS entrava em falência técnica e corria o sério risco de se
desintegrar. Os médicos trabalham em
Não aceitamos que os dirigentes dos
equipa. Uns com os outros e com outros
enfermeiros utilizem a comunicaprofissionais de saúde. Cada um deles é
ção social para insistir nesta retóessencial para a capacidade de resposta
rica, propagando notícias falsas. Os
do serviço público às necessidades dos
médicos internos são médicos insnossos doentes e dos nossos
critos na Ordem dos
cidadãos. Nunca desprezaMédicos após 12 anos
Lamentamos
mos
ninguém. Todos os prode ensino obrigatório e 6
as afirmações
fissionais
de saúde mereanos de mestrado integrairresponsáveis,
cem
o
nosso
respeito. Mas
do em medicina. No pride quem
não
aceitamos
que tentem
meiro ano do internato
pretende
desvalorizar
o
nosso
papel
médico (formação geral)
atingir
objetivos
num
SNS
que
ajudámos
a
trabalham 40 horas por setentando
construir
e
que
queremos
mana e exercem medicidesqualificar
ver fortalecido.
na tutelada, trabalham em
equipa, e auferem 1.566,42
euros brutos por mês (cerca de 1093,37 euros líquidos).

os médicos
e induzir
um clima de
conflitualidade,
que ninguém
deseja.

Após esta fase, em que
passam a ter autonomia e
continuam a ter um horário de trabalho de 40 horas
por semana (contrariamente aos enfermeiros que têm um horário de 35 horas
por semana), iniciam uma formação especializada com duração de 4 a 6 anos,
dependendo da especialidade que estão
a frequentar. Estes médicos (cerca de
10.000) constituem um dos sustentáculos do SNS, trabalhando em equipa com

Lamentamos as afirmações
irresponsáveis, de quem
pretende atingir objetivos
tentando desqualificar os
médicos e induzir um clima
de conflitualidade, que ninguém deseja. Exigimos respeito por quem defende os
doentes e luta todos os dias para manter
o SNS acima da linha de água.
Lisboa, 5 de fevereiro de 2019
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
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MÉDICOS DISCRIMINADOS PELA MINISTRA DA SAÚDE

MÉDICOS SÃO EXCEÇÃO NO DIPLOMA* QUE PERMITE AOS HOSPITAIS SUBSTITUIR,
SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DAS FINANÇAS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Nota de imprensa
[18 MAR 2019]

* DESPACHO N.º 2893-A/2019
“Determina que pode ser
autorizada, pelo membro do
Governo responsável pela área
da saúde, a celebração pelos
estabelecimentos e serviços
integrados no SNS, com a
natureza de entidade pública
empresarial, de 450 contratos
de trabalho sem termo com
enfermeiros e 400 contratos
de trabalho sem termo com
assistentes operacionais.”

O

Ministério da Saúde anunciou hoje um despacho que
visa dispensar da autorização prévia do Ministério das Finanças as substituições de recursos
humanos nos hospitais públicos. O
documento em causa, embora possa
ter aspetos positivos, na verdade induz na opinião pública a existência
de uma falsa autonomia e flexibilidade de gestão ao nível dos hospitais
(o que não acontece de todo) e discrimina negativamente os médicos, que
ficam impedidos de serem substituídos caso estejam ausentes mais de
120 dias.
Esta medida não resolve as carências
estruturais do sistema, e continua a
impedir que os hospitais possam fazer uma substituição apenas com a
assinatura de quem legitimamente
os dirige: o conselho de administração.

https://dre.pt/application/conteudo/121260104

O anúncio não dispensa só a assinatura de Mário Centeno, dispensa
também a inclusão dos médicos na
aplicação do despacho, com o falso argumento de que estes têm um
“regime próprio” de contratação,
numa referência ao modelo de concurso nacional que não se replica nas
restantes profissões da saúde e que,
inclusive, já foi em sede própria criticado pelos médicos. Importa clarificar que
esse regime não prevê substituições.
Ou seja, numa medida que procura responder a necessidade pontuais de recrutamento – designadamente a situações de
substituição de pessoal, de aposentação
ou de saída do quadro – o Ministério da
Saúde entende que os médicos devem ser
colocados de parte, porventura porque
não adoecem, não precisam de licença de
parentalidade ou não se reformam.
Não deixando de reconhecer o impacto
positivo desta agilização parcial, a Ordem
dos Médicos não pode deixar de lamentar
o caráter discriminatório e casuístico, ao
deixar os médicos de fora.

Neste âmbito, importa salientar que os
médicos são uma profissão nuclear do
SNS, sobre a qual impende um nível incomparável de responsabilidade e exigência, claramente manifesta nas obrigações
de trabalho suplementar a que são sujeitos. De resto, os dados oficiais do Ministério da Saúde confirmam que das mais de
cinco milhões de horas extraordinárias
realizadas no SNS, cerca de 48% são realizadas por médicos, representando essa
componente 25% do seu salário. Acresce
a esse facto que cerca de 70% de todos os
médicos realizam trabalho extraordinário.
O grau de compromisso dos médicos com
os serviços, com os doentes e com a comunidade é inequívoco, o que não invalida
que precisem, como todos os outros profissionais, de se ausentar. Ainda assim, a
taxa de absentismo dos médicos é de 9,6%,
abaixo da média global de todo o SNS, de
10,9%.
Consideramos, assim, que qualquer iniciativa que visa a agilização dos processos
de contratação de profissionais de saúde
para o serviço público deve incluir obrigatoriamente os médicos.
Se o Ministério da Saúde quer resolver as
graves carências que existem ao nível do
capital humano no SNS deve contratar
todos os profissionais que são necessários
através de uma política de contratação diferente daquele que tem sido utilizada, reformulando os concursos públicos e dando autonomia aos hospitais. Tudo o resto
é a espuma dos dias, com que o Governo
nos vem entretendo nos últimos tempos.
A Ordem dos Médicos não vai permitir que este tipo de situações continue a
acontecer e vai brevemente interpelar o
Governo sobre um conjunto de matérias
que preocupam fortemente os profissionais de saúde e os doentes.
Lisboa, 18 de março de 2019
Ordem dos Médicos
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Responsabilidade Civil dos Médicos e a
transferência do pagamento da indemnização
devida aos lesados para as seguradoras
PARTE I

F
António Santa Comba
CIRURGIÃO PLÁSTICO, ADVOGADO
asantacomba@gmail.com

“Os médicos são afortunados: os
seus sucessos brilham ao sol e...
a terra cobre os seus erros.”
Michel de Montaigne, sec. XVI

“Antes a medicina era simples,
ineficaz e razoavelmente
inócua; agora, é complexa,
eficaz e potencialmente
perigosa. Daí que na rede
sináptica de que falei no
início o risco apareça como
elemento condicionante do que
fazemos. Em termos simples,
risco é a probabilidade de um
acontecimento, favorável ou
não, acontecer. O risco clínico
refere-se particularmente a
um acontecimento adverso
que ocorre como consequência
de um método diagnóstico ou
terapêutico.”
João Lobo Antunes,
Ouvir com outros olhos, Lisboa, Gradiva, 2015,
pp.108

oi-me sugerida uma abordagem ao tema
dos Seguros de Responsabilidade Civil
Médica e a sua aplicação em caso de responsabilização do médico. Porém, esta abordagem carece de um prévio afloramento sobre a
Responsabilidade Civil dos Médicos, sob pena de
não fazer sentido e não ser devidamente apreendida pelos colegas. Assim, para uma melhor compreensão do assunto, será feita uma introdução
ao tema da responsabilidade civil de forma muito
sucinta e com uma vertente prática, utilizando
uma linguagem acessível sem, contudo, desvirtuar o rigor da linguagem jurídica e da linguagem
médica.
O tema é da maior atualidade atendendo a que,
desde o início do novo século, o número de processos contra médicos tem subido de uma forma
exponencial, com condenações que têm vindo a
ser confirmadas pelos Tribunais Superiores (Tribunais da Relação e Supremo Tribunal de Justiça),
sendo que algumas delas têm dado origem a
indemnizações significativas, quer por danos patrimoniais quer por danos não patrimoniais (vulgarmente denominados de danos morais). De
acordo com Vera Lúcia Raposo “não obstante os
profissionais de saúde serem cada vez mais cuidadosos e cumpridores de certos deveres, mesmo aqueles não relacionados com a técnica médica propriamente dita (o caso paradigmático é o
do consentimento informado), a verdade é que
os pacientes estão mais conscientes dos seus
direitos, não temem questionar o juízo científico
dos médicos com base em informação recolhida
na internet, nem se coíbem de procurar segundas opiniões médicas. As constantes notícias sobre suposta má prática médica que inundam os
“media” contribuíram para o desendeusamento
da profissão e para a perda de confiança na relação médico-doente”.1
Dando continuidade ao pensamento da autora, o
aumento exponencial de processos contra médicos deve-se ao “distanciamento entre médicos
e juristas” (...) em que “o principal entrave que
durante anos esteve na base da escassez de
processos era o quase total desconhecimento
das boas práticas médicas por parte dos juristas,
advogados ou magistrados. Hoje este desconhe-

1
In Vera Lúcia Raposo, prefácio “Do ato médico ao problema jurídico”, Almedina,
Coimbra, 2018.

cimento mantém-se em boa medida. Simplesmente, já não impede a litigiosidade, pelo contrário fomenta-a. (...) A existência de lacunas graves
no que respeita a um conhecimento mais especializado por parte dos juristas traduz-se igualmente na jurisprudência que daqui resulta, nem
sempre de aplaudir. De facto em muitos casos é
patente que nós, advogados e magistrados, não
apenas ignoramos os princípios básicos da prática médica (e nem muitas vezes o recurso a peritos é capaz de colmatar esta lacuna), como inclusivamente desconhecemos as particularidades
que a responsabilidade civil e criminal assumem
quando aplicadas ao exercício da medicina”.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO
A conduta do médico que dê origem a um dano
pode ser causa de um processo de responsabilidade civil, quer esse dano resulte do incumprimento ou cumprimento defeituoso de um
contrato (responsabilidade contratual), quer se
materialize na violação de um direito de personalidade (direito à integridade física, saúde ou vida)
de um paciente (responsabilidade extracontratual).

Responsabilidade civil contratual do
médico
A primeira vez que se estabeleceu que entre
o médico e o doente se celebra um contrato,
aquando do exercício da medicina em regime
privado2, foi em França, no Arrêt Mercier proferido
pela Court de Cassation3, de 20 de maio de 1936.
Em Portugal, a aceitação desta perspetiva jurídica deveu-se a Moitinho de Almeida, aquando da
publicação de um artigo em 1972. A jurisprudência adotou esta corrente doutrinária mais tarde,
defendendo que entre o médico e o doente se
celebra um contrato de prestação de serviços
médicos e que a responsabilidade do médico
é também de natureza contratual, tendo como
exemplo a doutrina expendida no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 19 de junho de

Considera-se uma unidade privada de serviços de saúde qualquer estabelecimento não integrado no Serviço Nacional de Saúde, no qual sejam exercidas atividades que tenham por objeto a prestação de serviços de saúde, tendo o licenciamento destas unidades, como base legal, o Decreto-Lei n,º 127/2014, de 22
de agosto. In http://www.portaldolicenciamento.com/unidades-privadas-de-saude.html
3
Court de Cassation é o correspondente em França ao nosso Supremo Tribunal
de Justiça.
2
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20014. Contudo, apesar de não ter qualquer relevância prática, este tipo de contrato não se encontra tipificado no Código Civil nem em qualquer
outro diploma legal, pelo que o preenchimento
desta lacuna é realizado através de uma construção doutrinal e jurisprudencial tendo por base
normas deontológicas, usos e costumes médicos
e, sobretudo, normas do contrato de prestação
de serviços5, do mandato6 e até do contrato de
empreitada7, previstas no Código Civil.
No âmbito dos seguros de saúde aplicam-se
também as regras do direito privado, independentemente de se tratar de seguros de reembolso, de prestação de serviços em regime convencionado ou em regime misto. Pode em cada um
destes casos haver algumas nuances jurídicas,
nomeadamente quanto ao regime da legitimidade passiva8 e quanto ao regime da solidariedade9.
No âmbito das prestações convencionadas, André Dias Pereira10 defende que a Seguradora
pode ser condenada solidariamente com o médico que errou culposamente e provocou um dano
num doente, de acordo com a doutrina da culpa
in elegendo, atendendo a que é a seguradora que
indica a lista de médicos a que o segurado pode
recorrer ou, por outro lado, que na relação entre
o médico e a seguradora possa configurar uma
relação de auxiliar11, sobretudo quando o pagamento das despesas médicas for feito direta e totalmente pela seguradora e não pelo doente. Isto
não significa que o médico se exime ao eventual
pagamento de indemnização, pois pode responder solidariamente com base em responsabilidade extracontratual12 por violação de um direito
absoluto (direito à vida, integridade física, saúde).
Por outro lado, no regime de prestações de cuidados médicos “por reembolso”, se o doente, segurado, escolher livremente o médico, só o médico
deve ser demandado judicialmente, em caso de
litígio. Se, porventura, o doente lesado tiver recorrido a uma lista de médicos recomendados pela
seguradora, esta pode incorrer em responsabilidade civil por informações13.
Relativamente ao contrato que se estabelece
entre o médico e o hospital / clínica privada, consubstancia um conjunto de relações polimórficas
clínica-médico-paciente, distinguindo a doutrina
três modalidades de contratos: o contrato total, o
contrato total com escolha de médico e o contrato dividido14.
4
Acórdão do STJ de 19 de junho de 2001. In RLJ, Ano 134º, n.º 3933, pág. 371 e seguintes.
5
Artigos 1154º e ss do Código Civil
6
Artigos 1157º e ss do Código Civil
7
Artigos 1207º e ss do Código Civil
8
Quem pode ser demandado em juízo.
9
Não se aplica no Serviço Nacional de Saúde, nem em outras relações que se estabeleçam com a Administração Pública.
10
André Dias Pereira, Direitos dos Pacientes, Coimbra, 2012, pág. 593 e ss. In https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31524/1/Direitos%20dos%20
pacientes%20e%20responsabilidade%20médica.pdf
11
Nos termos do artigo 800º do Código Civil.
12
Nos termos dos artigos 483º e 497º do Código Civil.
13
Nos termos dos artigos 483º e 485º do Código civil, de acordo com a opinião de
André Dias pereira, O direito dos Pacientes, Coimbra, 2012, pág. 595. In https://
estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31524/1/Direitos%20dos%20pacientes%20e%20responsabilidade%20médica.pdf
14
Para estudos mais aprofundados consultar: Idem, págs.: 596 a 606; Vera Lúcia Raposo, Do ato Médico ao Problema Jurídico, Almedina, 2015, Págs.: 194-197.
Acórdão do STJ de 28 de janeiro de 2016, relatora Maria da Graça Trigo, Processo

Esta qualificação do tipo de contrato pode relevar
em termos de legitimidade passiva, sendo certo
que o agente causador do dano com culpa pode
ser sempre demandado no mesmo processo, ou
noutro, como aflorado atrás, através do regime
jurídico da responsabilidade civil extracontratual.
Uma outra característica diferenciadora deste tipo
de responsabilidade é o regime da prescrição,
que no caso da responsabilidade civil contratual
é o prazo ordinário15: 20 (vinte) anos! [muito diferente do prazo de prescrição em caso de responsabilidade civil extracontratual que é apenas de 3
(três) anos]16.
Sempre que possa existir cumulação de responsabilidades civis contratual e extracontratual, o
lesado tem o direito de escolher qual o regime
que mais lhe convém. Ora, como na responsabilidade civil contratual a lei determina que quem
lesa, (supostamente o médico) se presume a sua
culpa17. Assim, havendo presunção legal de culpa,
o médico fica obrigado a provar que a lesão não
decorreu de culpa sua. Esta situação leva a que o
lesado opte por este regime de responsabilidade
civil porque a culpa em medicina é muito difícil de
provar.
O modo de avaliar a culpa do médico como um
comportamento censurável faz-se através da
comparação da sua conduta concreta com a
conduta de um bonus pater familiae, ou seja, de
um médico prudente e diligente com a mesma
formação média do lesante, averiguando se este
adotaria ou não o mesmo comportamento18 (a
diligente doctor)19 e se podia e deveria ter agido
de forma diferente.

Responsabilidade civil extracontratual do
médico enquanto funcionário público
No que respeita à responsabilidade civil extracontratual do médico, enquanto funcionário ou agente da Administração Pública ou membro de um
órgão público, apenas responde solidariamente
por condutas ilícitas com culpa grave, nos termos
do n.º 1 do artigo 8º, da Lei n.º 67/2007, de 31 de
dezembro, já que, de acordo com o n.º 1 do artigo
7º do mesmo diploma legal, o “Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, cometidas
com culpa leve, pelos titulares dos seus órgãos,
funcionários ou agentes, no exercício da função
administrativa e por causa desse exercício”.

Como se pode constatar, há uma diferença significativa entre a responsabilidade civil extracontratual, decorrente do exercício da profissão em
Estabelecimentos de Saúde do Estado ou em
Estabelecimentos de Saúde Privados. É de não
esquecer que, nesta situação, o médico pode
ser responsabilizado quer através do instituto da
Responsabilidade Civil Contratual, quer Extracontratual, dependendo da relação estabelecida na
tríada médico-paciente-clínica.

Pressupostos da responsabilidade civil
contratual vs. extracontratual
Para que haja responsabilidade civil do médico
é obrigatório que estejam preenchidos os cinco
pressupostos da responsabilidade civil20 (por uma
questão de economia do artigo estabelecer-se-á
uma correlação entre os termos da responsabilidade contratual e extracontratual), a saber:
1. Facto ou ato executado pelo médico ou sob a
sua responsabilidade; 2. Ilicitude do ato ou facto
/ incumprimento ou cumprimento defeituoso do
contrato; 3. Culpa do médico; 4. Dano; 5. Nexo de
causalidade entre o facto e o dano.
Estes pressupostos são cumulativos, ou seja, a
não verificação de um deles exonerará o médico
da responsabilidade de indemnizar.
Quem tem a obrigação de alegar e provar estes
pressupostos para que haja responsabilidade civil
do médico, ou seja, quem tem o ónus da prova?
Na Responsabilidade Civil Extracontratual, por
regra, é ao lesado (doente) que recai o ónus de
alegar e provar todos os pressupostos atrás referido. Há, no entanto, algumas exceções, nomeadamente nos casos em que o exercício da
medicina é considerado uma atividade perigosa.
Nesta situação, há inversão do ónus da prova relativamente à culpa, ou seja, compete ao médico
provar que o dano não decorreu de culpa sua, que
cumpriu as leges artis.
Na Responsabilidade Civil Contratual, o lesado
terá de alegar e provar os factos que estão na
origem do dano, o nexo de causalidade entre o
facto e o dano, assim como o incumprimento ou
cumprimento defeituoso do contrato (que corresponde à ilicitude do Responsabilidade Civil Extracontratual). Já relativamente à culpa, a lei presume que o médico atuou com culpa, cabendo
a este o ónus de provar que o dano ocorrido não
procedeu de culpa sua, isto é, que cumpriu com
as leges artis.
(Continua no próximo número)

n.º 136/12.5TVLSB.L1.S1, acedido em www.dgsi.pt, em que após a realização de
uma anestesia epidural houve uma lesão neurológica irreversível, o STJ deliberou
que “numa prestação de serviços médicos por hospital privado, com escolha do
médico cirurgião pela autora, existe um vinculo obrigacional tanto entre o hospital e a autora como entre o médico e a autora”. O STJ considerou que foi “provada
a ilicitude pelo desrespeito do dever de proteção da integridade física da autora,
ocorrido durante a execução do contrato (...) confirmando a condenação do Réu
Hospital no montante de €99.022,82.”
15
Artigo 309º, do Código Civil
16
Artigo 498º, n.º 1 do Código Civil
17
Artigo 799º, n.º 1 do Código Civil.
18
Artigo 487º, do Código Civil.
19
Portanto, há uma inversão do ónus da culpa. Como se trata de uma presunção a
culpa pode ser ilidida, o que exonerará o médico da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indemnizar.
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De acordo com o n.º 1 do artigo 483º do Código Civil.
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Prémio BIAL de
Medicina Clínica 2018
“GUIA” PARA
REDUZIR MORTES
POR CANCRO
GÁSTRICO EM
PORTUGAL VENCE
PRÉMIO BIAL
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O Prémio BIAL de Medicina
Clínica é um dos mais
importantes galardões na área
da saúde em Portugal e visa
premiar a investigação clínica,
distinguindo trabalhos com
grande repercussão na prática
médica. “Cancro Gástrico em
Portugal - Como reduzir a
mortalidade por cancro gástrico
em Portugal", de Mário DinisRibeiro foi o projeto vencedor
da edição de 2018. A cerimónia
de entrega do prémio realizouse no dia 18 de fevereiro, na
SRNOM.

C

onstituída em 1994 pelos Laboratórios BIAL e pelo Conselho de
Reitores das Universidades Portugueses, a Fundação BIAL tem como
missão o incentivo do estudo científico
do ser humano e, entre as suas atividades, destaca-se a atribuição de prémios
a trabalhos no âmbito da investigação
médica e científica. O Prémio BIAL de
Medicina Clínica “visa galardoar uma
obra intelectual, original, de índole médica, com tema livre e dirigida à prática
clínica, que represente um trabalho com
resultados de grande qualidade e relevância”. A edição de 2018 do Prémio
BIAL de Medicina Clínica teve como
grande vencedor o trabalho de Mário
Dinis-Ribeiro, diretor do Serviço de
Gastrenterologia no Instituto Português de Oncologia do Porto e professor
catedrático convidado da Faculdade de
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“A Fundação BIAL
pretende continuar
a contribuir para
a investigação e
para a divulgação
da ciência na área
da saúde, sobretudo
em Portugal, mas
também na Europa
e no mundo. A
apoiar a ciência
que tem beneficiado
a humanidade
com soluções
terapêuticas cada
vez mais eficazes,
proporcionando
melhores condições
e maior esperança
de vida. A apoiar a
saúde que queremos
cada vez melhor…”
Luís Portela

Medicina da Universidade do Porto, intitulado “Cancro Gástrico em Portugal –
Como reduzir a mortalidade por cancro
gástrico em Portugal”.

FUNDAÇÃO BIAL – 25 ANOS
A cerimónia de entrega do prémio decorreu no Salão Nobre da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM), no dia 18 de fevereiro, num
evento que reuniu muitos representantes da comunidade médica e de várias
instituições nacionais. Coube ao presidente da Fundação BIAL, Luís Portela,
o discurso inaugural, que começou com
uma menção à comemoração dos 25
anos de existência da fundação e um
agradecimento aos presentes, em particular ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao antigo Ministro da Saúde Paulo Mendo. Realçou

a relação entre os fundadores (BIAL e
Conselho de Reitores) e o papel fulcral
dos membros do Conselho de Administração, deixando um agradecimento
muito especial aos membros do júri do
prémio, presidido por Manuel Sobrinho
Simões, “uma personalidade de grande
prestígio”, como destacou. Desde 1994,
a Fundação BIAL apoiou já 692 projetos de investigação, envolvendo cerca de
1500 investigadores, provenientes de 25
países. A propósito dos 25 anos, a instituição anunciou a criação de um novo
prémio que abrange a área biomédica,
o “BIAL Award in Biomedicine”. Luís
Portela, destacou “a elevada qualidade
científica” da generalidade dos projetos concorrentes – 90, no total – e, nomeadamente, dos trabalhos premiados.
“Hoje, estamos a premiar alguns excelentes profissionais de saúde. A saúde

que se faz em Portugal, faz-se bem. Faz-se muito bem na investigação. Faz-se
bem nos cuidados. E também já se faz
relativamente bem em termos económicos. Mas percebe-se que a saúde em
Portugal tem um enorme potencial de
desenvolvimento para servir, cada vez
melhor, os interesses de saúde da comunidade, com proveito económico para
o país”. O responsável salientou que “a
Fundação BIAL pretende continuar a
contribuir para a investigação e para a
divulgação da ciência na área da saúde,
sobretudo em Portugal, mas também na
Europa e no mundo. A apoiar a ciência
que tem beneficiado a humanidade com
soluções terapêuticas cada vez mais eficazes, proporcionando melhores condições e maior esperança de vida. A apoiar
a saúde que queremos cada vez melhor,
cientes de que atualmente tem de haver
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da Fundação BIAL é um
exemplo de incentivo, de
disseminação do espírito
científico dentro dos novos
valores da ciência, de reconhecimento do mérito”, considerou António Fontainhas
Fernandes.

PRÉMIO BIAL DE
MEDICINA CLÍNICA 2018
“Um momento de festa”.
Foi desta forma que o Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, descreveu
a cerimónia de entrega do
Prémio BIAL de Medicina
Clínica 2018. Mário Dinis-Ribeiro, o vencedor, recebeu a distinção das mãos do
chefe de Estado, que elogiou
a excecional capacidade
de visão de Luís Portela na
criação da Fundação e dos
prémios BIAL, os quais “têm
uma enorme componente
pedagógica, permitindo juntar investigação científica e
saúde e aplicar a investigação fundamental à dimensão clínica”. Na sua opinião,
“devíamos encontrar-nos
mais vezes em ambientes destes, de
um grande rigor na utiliconsenso, entenzação dos recursos, para
"Os
prémios
BIAL
dimento, diálogo,
ser possível o percurso
têm
uma
enorme
compreensão recíinovador e bem-sucedido
componente
pedagógica,
proca para celebrar
que tem sido feito no
permitindo juntar
o triunfo da saúde”.
mundo em geral e taminvestigação científica
Marcelo Rebelo de
bém em Portugal”.
e saúde e aplicar
Sousa elogiou ainda
Também o bastonário
a investigação
a forma discreta
da Ordem dos Médicos,
fundamental à
como Luís Portela
Miguel Guimarães, satem vindo a “ver,
dimensão clínica"
lientou a importância do
pensar e programar
Prémio BIAL de MediMarcelo Rebelo de Sousa
à distância, dando a
cina Clínica “para o país
toda a sociedade um
e para a investigação”,
testemunho de vida e uma capacidade
na medida em que “fazer investigação
de olhar para o futuro, num contributo
é procurar o que de melhor podemos
para o amor-próprio em Portugal”.
fazer pelos nossos doentes e pelas pesO trabalho premiado acompanhou, ensoas no futuro”, justificou, agradecendo
tre 2005 e 2017, cerca de 400 doentes
ainda a honra de ter sido escolhida a
com lesões gástricas malignas ou préCasa do Médico para a cerimónia de en-malignas. A abordagem utilizada pertrega de prémios.
mitiu definir novas orientações na deSeguiu-se a intervenção do presidente
teção e tratamento do cancro gástrico,
do Conselho de Reitores das Univerum dos mais mortíferos em Portugal,
sidades Portuguesas. “Esta iniciativa

sobretudo devido ao diagnóstico tardio.
Recorrendo à realização de endoscopias,
foi possível remover lesões de forma minimamente invasiva com uma taxa de
sucesso livre de complicações de 80 a
85%. Nos doentes abrangidos, a taxa de
mortalidade foi de apenas um por cento
e nunca por complicações ligadas ao
cancro gástrico.
Na ocasião de receber o Prémio, Mário
Dinis-Ribeiro sublinhou a necessidade
de existir uma maior “estabilidade suprainstitucional”, de forma a permitir
alinhar as prioridades do dia a dia com
os objetivos de médio prazo, nomeadamente a implementação de um rastreio.
De acordo com o especialista, importa
ainda, no seio das instituições, “dar
consistência à autonomia/flexibilidade
para se competir, contratar e angariar
fundos”.
O presidente do júri do Prémio BIAL de
Medicina Clínica 2018, Manuel Sobrinho Simões, enunciou a “grande capacidade de produção científica em Portugal” e sublinhou que “este é um trabalho
de grande impacto, num cancro que não
tem sido considerado um problema na
Europa, mas que tem uma taxa de mortalidade assustadora. Com estes resultados fica demonstrado o custo-eficácia
da endoscopia digestiva alta na deteção
precoce e, consequentemente, no tratamento das lesões, um tratamento, sublinhe-se, minimamente invasivo face à
tradicional intervenção cirúrgica. Fica
aqui demonstrada a importância de
apostar na investigação em medicina
clínica e de como ela pode ser decisiva
na busca de melhores soluções de tratamento para os doentes, mas também na
alocação de recursos financeiros”.
O júri do Prémio BIAL de Medicina Clínica 2018 atribuiu ainda duas menções
honrosas no valor de 10 mil euros cada:
ao trabalho “Translational Medicine in
Familial Hypercholesterolaemia: from
phenotype to genotype”, realizado por
uma equipa do Instituto Ricardo Jorge,
liderada por Mafalda Bourbon; e ao trabalho “Neurosciences of OCD (NoOCD):
Towards a Brain Based Clinical”, do neuropsicólogo e professor catedrático na
Escola de Psicologia da Universidade
do Minho, Óscar Gonçalves, e da médica
psiquiatra do Hospital CUF-Porto, Ana
Castro Fernandes. n
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n PROJETO VENCEDOR
“CANCRO GÁSTRICO EM PORTUGAL - COMO
REDUZIR A MORTALIDADE POR CANCRO
GÁSTRICO EM PORTUGAL”
Prof. Doutor Mário Dinis-Ribeiro
Mário Dinis-Ribeiro salienta o papel da endoscopia na deteção precoce do cancro gástrico ou
de lesões percursoras de cancro, e que substituem, em muitas situações, a cirurgia. No trabalho apresentado são também explanadas recomendações inerentes aos principais fatores de
risco associados ao cancro gástrico: a infeção
pelo Helicobacter pylori e hábitos dietéticos errados, incluindo o consumo aumentado de sal e
o tabaco. Mário Dinis-Ribeiro explica que “os resultados obtidos permitem retirar dois tipos de
conclusões e abordagens para prevenir e tratar o
cancro gástrico. Por um lado, ao nível da prevenção, é muito importante alertar a população para
fatores de risco como o tabaco e o consumo de sal.
Por outro, e se queremos diminuir a prevalência
do cancro gástrico, devemos evoluir para o tratamento precoce das lesões através da endoscopia
alta e evitar que estas evoluam”.
O também Presidente-Eleito da European Society of Gastrointestinal Endoscopy e Presidente
da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva realça que “coloca-se em cima da mesa a
recomendação do rastreio do cancro gástrico e,
tendo analisado o custo-eficácia, aconselhamos
que seja feita uma endoscopia em simultâneo
com uma colonoscopia. Quando o doente é rastreado ao cancro do cólon e do reto deverá também ser submetido a uma endoscopia, estando
desta forma sinergicamente também a rastrear
o cancro gástrico”.
Atualmente, o único rastreio recomendado relativamente ao tubo digestivo é o do cancro colorectal, a partir dos cinquenta anos de idade. Mário Dinis-Ribeiro conclui com uma chamada de
atenção para “o papel dos decisores em saúde
para considerar o adenocarcinoma gástrico na
agenda da saúde em Portugal”.
Aproximadamente um em cada 60 indivíduos
vem a sofrer de cancro gástrico em Portugal. É
estimado que até 2035 se observe um aumento
em cerca de 30% no número de novos casos e
mortes na Europa. Portugal apresenta a mesma
tendência, com um aumento dos atuais 3.018 para
4.082 casos e de 2.285 para 3.172 mortes. Em menos de 20 anos, o cancro gástrico representará a
causa de morte para 9 portugueses todos os dias.
n MENÇÃO HONROSA
“TRANSLATIONAL MEDICINE IN FAMILIAL
HYPERCHOLESTEROLAEMIA: FROM
PHENOTYPE TO GENOTYPE”
Prof. Doutora Mafalda Bourbon (coordenadora
do trabalho), Doutora Ana Catarina Alves, Mestre Ana Margarida Medeiros, Mestre Joana Rita
Chora, Doutora Cibelle Mariano, Dr. Pablo Corral,
Dra. Quitéria Rato
Em Portugal, mais de 50% da população tem níveis de colesterol acima dos recomendados pela
Sociedade Europeia de Cardiologia. No entanto,
20.000 a 40.000 portugueses têm quase o dobro
dos valores recomendados desde o nascimento
por terem uma alteração num gene responsável

pela remoção do colesterol do sangue, conferindo-lhes um risco muito elevado de sofrerem
de uma doença cardiovascular prematura. Esta
condição chama-se Hipercolesterolemia Familiar
(FH) e é considerada uma das patologias genéticas mais frequentes e a que mais se associa ao
aumento do risco cardiovascular. Estima-se que
existam aproximadamente entre 15 milhões a 30
milhões de indivíduos com FH no mundo. Destes,
menos de 1% foram já identificados.
O Estudo Português de Hipercolesterolemia Familiar (EPHF) foi estabelecido no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge com o principal
objetivo de implementar o estudo molecular da
FH em Portugal. Uma rede de 121 médicos de 59
hospitais e clínicas, públicas e privadas, foi constituída para a referenciação de indivíduos com FH
durante os últimos 20 anos. Até agosto de 2018,
um total de 2.819 indivíduos, de 942 famílias, foram referenciados, incluindo 395 crianças.
O trabalho permitiu melhorar o aconselhamento
e adequação do tratamento, levando a uma melhor adesão à terapêutica e a um melhor prognóstico. Os autores salientam que o correto
diagnóstico numa criança é particularmente relevante para a decisão da idade de início da terapêutica farmacológica, porque quanto mais
cedo ela for tratada, melhor se pode prevenir
o aparecimento da doença cardiovascular na
idade adulta.
n MENÇÃO HONROSA
"NEUROSCIENCES OF OCD (NOOCD):
TOWARDS A BRAIN BASED CLINICAL
INTERVENTION"
Prof. Doutor Óscar Gonçalves (coordenador do
trabalho) e Dra. Ana Castro Fernandes
Este projeto procurou respostas para melhorar o tratamento de doentes com Perturbação
Obsessivo-Compulsiva. Uma doença qua afeta
4% da população portuguesa e é uma das mais
incapacitantes doenças psiquiátricas, em que o
doente é dominado por pensamentos e ideias
ameaçadoras (doença, contaminação, acidentes)
que tenta controlar através de comportamentos
e pensamentos repetitivos (limpeza, organização e rituais diversos). Nos casos mais graves, o
doente apresenta elevados níveis de ansiedade e
os sintomas ocupam grande parte do quotidiano,
interferindo fortemente com a vida profissional,
familiar e social.
A comunidade clínica dispõe ainda de uma resposta terapêutica bastante limitada para esta
doença, que inclui intervenção farmacológica e
psicoterapia. O trabalho de Óscar Gonçalves e
Ana Castro Fernandes mostrou que esta doença
está associada a uma variedade de alterações
cerebrais bem mais extensa do que anteriormente se pensava, possibilitando uma melhor
caraterização da doença e uma proposta de tratamento centrada nos processos neuropsicológicos que se encontram alterados.
Para além de uma maior especificidade, o tratamento proposto tem a vantagem de possibilitar
uma maior individualização terapêutica, diminuindo a resistência ao tratamento e reduzindo
os respetivos custos, com menos consultas, consultas mais breves e maior autonomia na condução do tratamento pelo doente.
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O Conselho Sub-Regional de
Viana do Castelo e o CRNOM
organizaram, mais uma vez,
a já tradicional Receção
aos Médicos Internos de
Formação Geral e do 1º Ano
de Formação Específica que
iniciam o seu internato na
região. Uma oportunidade
para manifestar o total apoio
da Ordem dos Médicos aos
jovens internos, os quais, por
sua vez, puderam ver todas
as suas dúvidas esclarecidas.
A sessão realizou-se no dia
21 de fevereiro e contou com
as intervenções de António
Araújo e Miguel Guimarães.

21.FEV.2019
RECEÇÃO
AO MÉDICO
INTERNO
:: VIANA

Pela qualidade
da formação

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A

intervenção de abertura esteve
a cargo de Nelson Rodrigues,
presidente do Conselho Sub-Regional de Viana do Castelo, que incitou ao contributo de todos “para que
a Ordem seja mais forte”. Depois de
convidar os jovens internos a participar
ativamente nas atividades promovidas
pela Ordem dos Médicos, centrou o seu
discurso, preparado sob a forma de uma
carta dirigida aos internos, no valor da
relação médico-doente. “A relação médico-doente é a linguagem que permite
um entendimento adequado entre os
dois. Uma relação singular, que tem por
base o sigilo. O exercício da medicina é
o exercício da compreensão e não do julgamento. Uma boa comunicação torna o
médico mais eficiente e aumenta o grau
de satisfação do consulente. A medicina
deve ser baseada numa relação técnico-científica humanizada e personalizada.
Deve existir simpatia, compreensão,
confiança, humildade e sensatez”, afirmou Nelson Rodrigues.

COMUNICAÇÃO E EMPATIA
O vice-presidente do Conselho Sub-Regional de Viana do Castelo, Alberto Midões, também preparou uma apresentação, esta sobre “como comunicar más
notícias”, uma reflexão baseada na sua
experiência pessoal, em que revelou alguns episódios que viveu ao longo da carreira médica. “Antes não se dizia quase
nada e só se tratavam os doentes. A medicina evoluiu, os direitos mudaram e o
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panorama da cultura médica modificou-se. Os médicos partilham a informação
que têm, não de uma forma igual para
todos, mas com sinceridade, por imperativos éticos e legais, passamos a ter a
responsabilidade de discutir a forma de
tratamento com o doente. O modelo está

mais centrado no doente
e nos seus direitos”, explicou o diretor do serviço de Cirurgia Geral do
Hospital de Santa Luzia.
Admitindo que “dizer a
verdade” pode ser controverso e colocar dúvidas no doente, Alberto
Midões abordou os medos e receios do médico.
“Tentamos sempre falar
de vida e não de morte,
porque a esperança de
vida é uma determinante
fundamental. Devemos
comunicar de forma realista, objetiva, esclarecedora, transmitindo esperança. Perceber o que os
doentes querem saber,
adequando a notícia”, sugeriu, indicando ainda
algumas ferramentas
que devem ser utilizadas
neste processo. O dirigente terminou a sua intervenção reafirmando o
apoio da Ordem dos Médicos ao internato, para
garantir a qualidade da
formação médica, salientando que também o
interno “tem responsabilidade na busca da formação, conhecimento,
capacidade criativa e disponibilidade”. Seguiu-se
um momento de debate,
em que os médicos mais
velhos alertaram os internos para a importância da empatia, da comunicação e “de ouvir o
doente”.
“Vão começar a vossa
carreira profissional.
Devem estar preparados
para enfrentar várias situações bastante complicadas. Tem que ter muita persistência,
resiliência, paciência, e serem exigentes na vossa formação e profissão para
poderem ser realmente bons na vossa
área ou especialidade”, começou por
declarar o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

(CRNOM). António Araújo continuou a
sua intervenção com palavras de incentivo, numa altura em que “vivemos tempos conturbados no Serviço Nacional de
Saúde”, pedindo grande exigência aos
internos, que devem contar sempre com
o apoio dos dirigentes associativos. Garantiu o apoio da Ordem dos Médicos,
que disse zelar intransigentemente pela
qualidade da formação e do ato médico,
e apelou à participação dos internos
nas atividades da Ordem dos Médicos,
fundamental para a construção de uma
“Ordem forte”. “Preservem o espírito de
serem médicos, só assim vão conseguir
vencer na vossa profissão. Vocês são o
futuro da Medicina e é para vocês que a
Ordem existe”, reiterou António Araújo.

APOIO DA ORDEM DOS MÉDICOS
O discurso de encerramento foi proferido por Miguel Guimarães, bastonário
da Ordem dos Médicos, que deixou algumas mensagens positivas aos jovens
internos. A profissão médica, que “continua a ser a mais respeitada e aquela em
que as pessoas mais confiam” e a relação médico-doente, que é “a essência da
medicina” e o “ato médico por excelência”, foram temas centrais da sua intervenção. Referindo-se em particular às
dificuldades que se têm sentido no que
diz respeito aos sistemas informáticos,
Miguel Guimarães disse acreditar que
esta é uma “fase de transição” na integração das novas tecnologias, e que tudo
irá mudar. Neste sentido, assegurou que
a Ordem dos Médicos irá intervir e tomar medidas, nesta e noutras questões,
como a Lei de Bases da Saúde. O bastonário reivindicou depois o apoio que
os médicos e os outros profissionais de
saúde devem ter no exercício da sua atividade. “O nosso SNS tem os melhores
profissionais de saúde do mundo, que
devem ser valorizados também pela sua
vontade, dedicação e paixão em ensinar”, concluiu.
Alguns internos expuseram depois as
suas principais dúvidas e preocupações.
Os tempos de consulta, a contratação e
a falta de médicos no SNS, o exame de
acesso à especialidade, os investimentos
na saúde e no serviço público, o ato médico, a qualidade de formação e a carreira médica foram os principais tópicos
abordados. n
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O Conselho Sub-Regional
de Braga e o CRNOM
organizaram uma sessão de
receção aos Médicos Internos
do Ano Comum e do 1º Ano de
Formação Específica. No dia 14
de março, os jovens médicos
que iniciaram formação nas
várias unidades de saúde
da Sub-Região de Braga
puderam ver esclarecidas as
suas dúvidas no Auditório do
Museu Dom Diogo de Sousa.

14.MAR.2019
RECEÇÃO
AO MÉDICO
INTERNO
:: BRAGA

“Vocês são o futuro
da medicina”

O

início da nova etapa na formação dos jovens médicos em
Braga foi assinalado no dia 14
de março, no Auditório do Museu Dom
Diogo de Sousa. A cerimónia de receção
ao Médico Interno do Ano Comum e do
1º Ano de Formação Específica permitiu um primeiro contacto com questões
da responsabilidade civil do médico e da
legislação do internato. Para além de verem manifestado todo o apoio por parte
da Ordem dos Médicos, os jovens internos puderam ver todas as suas dúvidas
esclarecidas.
Com a moderação de Pratas Balhau, presidente do
Conselho Sub-Regional
de Braga, a sessão contou
primeiramente com a intervenção de António Rodrigues Dias, membro do
Sindicato dos Médicos do
Norte (SMN), para abordar
a questão da responsabilidade civil do médico. Chamando a atenção para o artigo 483.º do Código Civil
(“Princípio geral – 1. Aquele que, com dolo
ou mera culpa, violar ilicitamente o direito
de outrem ou qualquer disposição legal
destinada a proteger interesses alheios fica
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos
resultantes da violação”), a intervenção de
António Rodrigues Dias terminou com
um apelo ao fortalecimento da relação
de confiança entre o médico e o doente.
“A confiança que o doente tem quando
vai ao médico, mais do que em qualquer
outro profissional de saúde, é o cerne da
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questão”, afirmou. Como
forma de se precaverem,
o dirigente do SMN/
FNAM aconselhou os
jovens internos a guardarem todos os registos
dos seus pacientes e respetivos tratamentos. A
sua intervenção incluiu
ainda a explicitação da
diferença entre negligência e erro médico,
afirmando a importância
que estas definições têm
para todos os profissionais de saúde, bem como
as suas repercussões.
“Como internos, não podem deixar de ter todos
os cuidados face às circunstâncias da atividade
médica”, advertiu.
O orador deixou depois
a lista da “bibliografia
obrigatória”: o Código
Civil, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, o Regulamento Disciplinar da Ordem dos
Médicos e o livro “O Erro
em Medicina” de José
Fragata e Luís Martins.
Coube a Fábio Borges, representante do Sindicato
Independente dos Médicos (SIM) e interno de
Medicina Geral e Familiar (MGF) na USF São
Miguel-o-Anjo, em Famalicão, explicar todos
os detalhes da legislação
do internato. Destacando
a importância desta fase
da formação, salientou
que “o internato é especialmente complexo, pois
tem uma componente laboral e outra de formação, e estas têm sempre
de se complementar.” O
interno de MGF também
realçou como o conhecimento é uma arma fundamental para os internos se poderem
defender e terem uma prática exemplar.
Depois elencou a legislação relevante:
Regime Jurídico do Internato Médico

(decreto-lei nº 13/2018), Regulamento do
Internato Médico (portaria nº 79/2018),
Programa Formativo da Formação
Geral (portaria n.º 268/2018) e os Programa de Formação das especialidades,
tudo informação disponível no site da
Ordem dos Médicos. Para justificar as
profundas alterações legislativas verificadas nos últimos tempos disse que “o
contexto que envolve atualmente a formação médica especializada exige uma
nova abordagem, capaz de responder
mais adequadamente às necessidades
dos candidatos, bem como das unidades
de saúde que os acolhem e do sistema
de saúde no seu todo, particularmente
do Serviço Nacional de Saúde”. Questões mais específicas como o contrato
de trabalho, regime de faltas, férias, horário de trabalho, comissões de serviço,
suspensão da formação e remuneração,
foram depois objeto de esclarecimento
numa sessão de perguntas e respostas.
Sobre estes assuntos, foi aconselhada a
leitura atenta da Lei nº 35/2014 (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)
e a sua recente alteração através da Lei
n.º 18/2016 (“Lei das 35 horas”). Por fim,
foi pedida especial atenção ao cumprimento das datas de entrega das avaliações e a eventuais excessos em termos
de horário de trabalho que os internos
possam vir a enfrentar.

PROXIMIDADE
O encerramento da sessão contou com a
intervenção do presidente do CRNOM,
António Araújo, que referiu a importância do envolvimento dos internos
nas atividades da Ordem dos Médicos.
“É preciso que todos vocês participem.
Venham colocar-nos as vossas dúvidas,
reclamar quando for necessário e questionar-nos, para que também possamos
corresponder às vossas necessidades,
anseios e aspirações”, apelou. Reportando-se ao grande número de atividades que a Ordem dos Médicos tem vindo
a levar a cabo, o presidente do CRNOM
salientou que estas se realizam “no sentido de vos defender e de defender a qualidade da Medicina”, e terminou garantindo que os internos “podem sempre
contar com a Ordem dos Médicos, pois
vocês são o futuro da Medicina”. “Nós,
hoje, precisamos de vocês”, concluiu
António Araújo. n
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25.MAR.2019
ASSEMBLEIA REGIONAL
ORDINÁRIA

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Trabalho
desenvolvido
pelo CRNOM
elogiado em
Assembleia
Regional
O Conselho Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos (CRNOM)
viu aprovado o seu
Relatório e Contas
de 2018, numa
sessão ordinária da
Assembleia Regional
realizada no passado
dia 25 de março. Com
um balanço positivo, o
Conselho Regional viu
também ser elogiado o
seu trabalho, com um
voto de louvor.

A

Assembleia Regional do Norte da Ordem dos Médicos
teve lugar na Sala de Conferências da SRNOM e iniciou-se, como habitualmente, com
a apreciação e votação da ata
relativa à anterior reunião
deste órgão. O presidente do
Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRNOM), António Araújo, abriu
o debate e recordou os “objetivos maiores” que orientaram
o trabalho desenvolvido ao
longo do ano. “A prova-piloto
desenvolvida pelo Gabinete
da Prova Nacional de Acesso
(GPNA), no final de 2018,
correu muito bem. O GPNA
está a funcionar em pleno e
a primeira prova já está a ser
construída, por isso as expetativas são as
melhores e estamos próximos do fim do
‘exame Harrison’”. Também o Sistema
de Gestão de Qualidade, implementado
em 2017, foi consolidado no ano passado e
permite-nos garantir a qualidade dos serviços que prestamos aos médicos”, afirmou, salientando o empenho e a dedicação de todos os funcionários da SRNOM.
Antes da votação do Relatório e Contas
de 2018, o presidente do CRNOM, avançou que o balanço é “francamente positivo”. No último ano, os resultados ascenderam a 480 mil euros, que se traduz
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num aumento de 18 mil euros relativamente ao ano anterior, fixando a autonomia financeira em 83%. António Araújo
explicou que estes números devem-se sobretudo ao “aumento de proveitos”, com
a inscrição de mais médicos. Apesar de
alguns gastos que não estavam previstos,
também esses foram “almofadados” com
o acréscimo de proveitos. “Temos vindo
a cumprir aquilo que prometemos, quer
ao nível das atividades, quer ao nível das
contas. Portanto, resta-nos congratularmo-nos por tudo o que
fizemos e esperar que
2019 corra assim tão
bem”, avançou. A recuperação das quotas
de médicos em atraso
foi também um importante contributo
para os resultados
alcançados.

VOTO DE LOUVOR
AO CRNOM E AOS
FUNCIONÁRIOS
Cumprindo a ordem
de trabalhos prevista,
seguiu-se a discussão
do Relatório e Contas
de 2018, com o presidente da Mesa da Assembleia Regional,
Pedro Bastos, a deixar
uma nota prévia de
reconhecimento. “O
Conselho Fiscal analisou os documentos da
prestação de contas e
relatório apresentado
pelo Conselho Regional. Procedeu às verificações da documentação contabilística
em relação à qual dá a
sua concordância. Assim, aprovamos o Relatório de Atividades e
Contas do exercício de
2018, apresentado pelo CRN, a proposta
de aplicação de resultados contida no relatório e um voto de louvor ao CRN e aos
funcionários da SRNOM pelo trabalho
desenvolvido”, introduziu. Com o documento em discussão, Edgar Lopes, presidente do Conselho Fiscal Regional, fez

“Temos vindo a cumprir
aquilo que prometemos,
quer ao nível das
atividades, quer ao nível
das contas. Portanto,
resta-nos congratularmonos por tudo o que fizemos
e esperar que 2019 corra
assim tão bem”
António Araújo

“É gratificante verificar
que a avaliação global
e os reparos que estes
documentos incluem são de
uma total benignidade – há
uma total satisfação com o
trabalho realizado”
Edgar Lopes

uma intervenção sucinta onde destacou
a “progressão dos resultados obtidos pelo
Conselho Regional do Norte” e o “alargamento das suas atividades, projetos e
influência”. Destacou a importância do
seu envolvimento na nova Prova Nacional de Acesso (PNA) e a “responsabilidade social, profissional e cultural” que
trouxe à instituição, que se tem mostrado
empenhada. “É gratificante verificar que
a avaliação global e os reparos que estes
documentos incluem são de uma total
benignidade – há uma total satisfação
com o trabalho realizado. Depois de longas batalhas, conseguimos demonstrar
que estávamos numa posição correta,
seja na procura de soluções para a captação de quotas em atraso, seja na uniformização nacional dos períodos mais
recomendados, seja na classificação dos
bens patrimoniais”, reforçou. Edgar Lopes mostrou-se satisfeito por colaborar
“neste extraordinário trabalho”, que teve
agora a sua plena confirmação.
Submetido à aprovação da Assembleia
Regional, o Relatório e Contas de 2018 foi
aprovado por unanimidade, assim como
o voto de louvor sugerido pelo Conselho
Fiscal. Pedro Bastos encerrou a sessão,
felicitando o CRNOM pelo “volume e
qualidade do trabalho desenvolvido” e assinalando que “a SRNOM é um polo cultural de enorme importância na região
norte, com eventos da maior projeção”. n
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Promover o diálogo
e a partilha de
conhecimento entre
os médicos é o
grande objetivo desta
iniciativa do CRNOM,
o ciclo de conferências
“Às Sextas na Ordem”,
que se realiza a uma
sexta-feira de cada
mês.

11 DE JANEIRO

Psiquiatria:
Normalidade vs.
Doença
Carlos Mota Cardoso

CICLO DE CONFERÊNCIAS
“ÀS SEXTAS NA ORDEM”

A arte do encontro
esteve de volta à
SRNOM
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

C

arlos Mota Cardoso foi o
orador convidado da primeira sessão de 2019 do
“Às Sextas na Ordem”. “Psiquiatria: Normalidade vs. Doença”
foi o tema apresentado pelo conhecido psiquiatra, membro do
CRNOM, que trouxe dezenas de
médicos e curiosos até à Casa do
Médico. A iniciativa “Às Sextas
na Ordem” foi mais uma vez
elogiada pelo presidente do CRNOM, António Araújo, que salientou o “empenho da equipa
organizadora”, composta por
António Sarmento, o próprio
Carlos Mota Cardoso, Ana Correia de Oliveira e Diana Mota, e
a relevância dos temas apresentados. “Hoje tenho o privilégio de poder
apresentar um amigo de longa data, que
também é membro do CRNOM, uma
pessoa por quem tenho a maior consi-
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que o conhecimento se vai acumulando,
deração e apreço. Vai falar
a expressão médica primitiva vai-se
de um tema interessante a
alargando e assumindo um conceito
todos os níveis, porque todos
mais vasto e amplo”, comentou. Para
fugimos da norma e somos
sustentar esta ideia, explicou o signifium pouco doentes”, introduziu António Araújo.
cado das palavras “pathos” ou “patologia”, “sentir” e “sofrimento” ou “dor”, faCarlos Mota Cardoso começou por destacar a imzendo a ponte com termos médicos.
portância da iniciativa e de
Ao longo da sua palestra, Carlos Mota
outros eventos científicos,
Cardoso mencionou alguns conceitos
culturais e educacionais
utilizados por outros especialistas em
promovidos pela SRNOM,
psiquiatria, entre eles Manuel Azevedo
porque “não há cultura sem
Fernandes, que considera que uma neurose “é o desencontro do homem consigo
educação”. “Falar de norma,
próprio”, enquanto uma psicose “é o denormalidade, doença ou
sencontro do homem com o mundo”.
psiquiatria é algo difícil e
Para o orador, o sofrimento é veiculado
até estranho. Afinal o que
pelo sentimento de angústia ou ansieé doença? O que é a normalidade?” – lançou Carlos
dade que “são dores que não sendo patológicas, são fundamentais para a vida
Mota Cardoso para, a seguir, abordar a história da
psicológica. Mesmo na vida psicológica
própria doença. A definição
normal, esses sentimentos são tão intensos que se expressam de forma muito
das palavras e a sua origem
viva e afetam o decurso da vida mesmo
mereceu algum destaque
a nível motor. São estes elementos que
ao longo da sua intervenção, questionando se será
mantêm o homem aberto às mudanças
“legítimo catalogar as pesda própria existência”, frisou. A interrosoas psicologicamente” e o
gação pelo sentido da vida, a procura de
cuidado necessário. Para o
respostas e a “angústia neurótica” que
orador, a norma “não pode
se “cristaliza na destruição física e na
nem deve ser uma regulamorte” foram alguns tópicos abordados.
ridade estatística, não se
O psiquiatra revelou que muitas pessoas
esgota aí e é também um
só pedem ajuda médica numa fase mais
modelo cultural. As normas
tardia, em que têm medo da morte e o
que nos regem a todos, tanto funcionam
sentimento se torna mais real. “O homem doente e ansioso tem muita difipara inclusão como para afastamento”.
culdade em admitir a
Na sua opinião, as pessoas rapidamente entenderam que
sua morte. Essa morte
“norma” poderia deslizar para
está dentro de todos
“A
valores que perseguem uma
nós e no nosso pensamento, sentimo-la,
espécie de ideal. “A normalinormalidade
dade pode ser a vulgaridade,
mas quando alguém
pode ser a
o habitual, mas também uma
está doente, esse lavulgaridade,
tejar cria fendas e faz
espécie de percurso para um
o habitual,
com que ela esteja preideal. Sempre existiu uma
mas também
sente em todo o seu
certa preocupação a uma normalidade adaptativa por fatopensamento. Assim,
uma espécie
res externos às sociedades”.
ela define todos os mode percurso
mentos e passa a ser
O professor catedrático convipara um
dado da Universidade do Porto
uma descrição física
ideal”
falou da origem das palavras
da sua vida”, compleCarlos Mota Cardoso
tou, dando exemplos
e, consequentemente, das línguas e de como isso nos ajuda
de ataques de pânico
a definir conceitos. “Também
ou momentos em que
a linguagem médica funda-se numa
o indivíduo não vê para lá do horizonte.
terminologia baseada quase exclusivaA sessão centrou-se ainda na morte
mente na origem da palavra. À medida
existencial, no desespero, pânico e an-
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gústia sentido pelos neuróticos. Para
Carlos Mota Cardoso, “é possível voltar
a ter uma ideia saudável da morte se o
indivíduo conseguir omiti-la de todos os
seus momentos e colocá-la no último dos
seus planos”. Antes de terminar, Carlos Mota Cardoso confessou ainda que
enquanto alguns regridem e “tombam
no terreno da loucura”, outros progridem e procuram a saúde, o bem-estar.
Nesse sentido, o orador leu um excerto
de um poema de Carlos Drummond de
Andrade sobre a loucura (“Doido”), que
se traduz na melhor definição e síntese
do termo. Com uma plateia numerosa,
iniciou-se o debate e foram esclarecidos
vários termos e conceitos relacionados
com a neurose e a psicose ou a angústia
e depressão.

22 DE FEVEREIRO

História Clínica:
Ciência ou Arte?
Nelson Rocha / Ana Correia de Oliveira
A segunda sessão de 2019 do ciclo de
conferências “Às Sextas na Ordem” teve
como tema “História Clínica: Ciência
ou Arte?”, que foi tratado por Nelson
Rocha, especialista em Medicina Interna, e Ana Correia de Oliveira, especialista em Medicina Geral e Familiar
e membro do CRNOM. Para inaugurar
a conversa, Carlos Mota Cardoso, da comissão organizadora desta iniciativa,
confirmou o empenho do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
na promoção deste tipo de “palestras
científicas, ligadas a temas de natureza
médica ou antropológica”. Na Sala de
Conferências, o dirigente apresentou os
convidados e realçou a importância de
chamar a atenção dos jovens para a recuperação da história clinica. “É recuperar a associação daquilo que é a ciência
e a arte, a vertente artística e científica
da medicina. A história clínica absorve
uma maravilha que só a medicina tem:
o encontro único entre médico-doente”.
Ana Correia de Oliveira foi a primeira
oradora da tarde e apresentou o tema
como algo “essencial na consulta médica”. Numa altura em que a medicina
está cada vez mais baseada no doente
como centro da atividade clínica, a especialista em Medicina Geral e Fami-

liar confessou que “80% dos diagnósticos podem ser feitos através de uma boa
história clínica”, destacando a importância da semiologia para orientar um
bom diagnóstico e ajudar o doente. “A
história clínica não só é um ótimo meio
para obter dados do nosso doente, como
também permite impor alguns conceitos de educação para a saúde”, alertou
a oradora, reconhecendo que saber as
doenças existentes na família e todo o
contexto familiar, social e económico
do doente também é muito importante.
Ana Correia de Oliveira questionou a
plateia sobre o facto de o médico estar
ou não preparado para ouvir o doente,
se 15 minutos de consulta são suficientes
para obter um bom diagnóstico e “chegar ao coração do doente” – nesse sentido, abordou a importância da consulta,
o tempo reduzido de que os médicos
dispõem e a arte necessária para que o
doente saia satisfeito da consulta. “Sem
dúvida que a história clínica é ciência,
em que temos que ter uma boa base de
conhecimentos científicos, mas também
temos que ter arte para conseguir chegar ao doente”, resumiu.
Uma vez que a comunicação verbal não
é igual para todas as pessoas, Ana Correia de Oliveira considera que é uma
arte ajustá-la a cada doente. Também a
comunicação não-verbal representa 75%
da nossa comunicação e “devemos olhar
os doentes nos olhos, para assim transmitir confiança. Procurar, estudar e informar junto de outros colegas a causa e
as respostas para o problema do doente
também faz parte da nossa tarefa para
acompanhar a evolução da medicina.
Devemos ouvir como gostaríamos de ser
ouvidos e dedicar-nos aos doentes. Mais
uma vez, isso é arte”, considerou. Reconhecendo que nem todas as histórias clínicas são fáceis e que quase todas têm
uma envolvência sentimental, destacou
a empatia, a capacidade de compreender
o doente e a importância da comunicação. “Só se expressarmos empatia, conseguimos fazer uma medicina mais humanizada”. “A história clínica engloba a
utilização de conhecimentos médicos, é
uma ciência. Mas também engloba empatia, a comunicação e a humanização
da medicina. Por esse lado é uma arte.
História clínica é então ciência e arte”,
concluiu Ana Correia de Oliveira.

37

“Tudo aquilo
que é feito com
rigor, precisão,
elegância e
imaginação,
incluindo a
ciência, deve
ter configuração
artística”

doença pode expressar-se por síndromes diversos. “É importante criar uma
estrutura neuronal que relacione sintomas e sinais com síndromes e doenças, permitindo-nos circular nesta estrutura. A estrutura neuronal permite
uma orientação mais ampla e diversa e
deve estar formatada e ser seletiva”, assegurou. O também professor catedrático convidado do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) deu
Nelson Rocha
exemplos de sintomas e doenças para
explicar como se identificam as suas
características, o que as diferencia, e
“Tudo aquilo que é feito com
excluir outras para obter diagnósticos,
rigor, precisão, elegância
numa “procura de características difee imaginação, incluindo a
renciadoras”. Salientou a importância
ciência, deve ter configurade construir fichas clínicas, que “devem
ção artística”, confidenciou
ter elementos epidemiológicos que caNelson Rocha ao iniciar a
racterizam a doença”. A epidemiolosua apresentação. O especiagia, os mecanismos, os fatores de risco,
lista em Medicina Interna
a cronologia da evolução da doença, os
optou por abordar a versinais e sintomas, desde os diferenciadotente do raciocínio clínico e
res, significativos e clássicos, foram alcomo se aprende e ensina a
guns dos assuntos abordados pelo espediagnosticar. Uma vez que
cialista, que sugeriu ainda “estudar com
“diagnosticar é comparar e
metodologia, respeitar os conteúdos e a
contrastar”, aconselhou a
estrutura fundamentais e ser seletivo”.
comparar os dados e a inforAo longo da sua palestra, Nelson Rocha
mação que recolhemos da
apresentou alguns casos de estudo, rehistória clínica ou dos exalacionados com faringites, procurando
mes físicos “com o arquivo
identificar mecanismos para a doença
existente na nossa cabeça,
e criando alguma interação com a pladecorrente do nosso estudo e
teia. Falou ainda sobre o modo como
experiência”. Na sua opinião, “a forma e
deve ser conduzida a investigação clío conteúdo do nosso arquivo e a forma e
nica e a ficha final a ser submetida para
o conteúdo da síntese da nossa investium diagnóstico diferencial, bem como
gação clínica do doente, da maneira que
algumas estratégias para a sua construapresentamos essa informação ao nosso
ção. António Sarmento, vice-presidente
software para diagnóstico, é
do CRNOM, também
absolutamente decisivo. A orpresente na sessão,
“A história
ganização do conhecimento é
abriu o debate eloclínica é
determinada pelo modo como a
giando a apresentaciência, temos
informação é adquirida”.
ção feita pelo orador,
Os doentes não se apresentam
que considerou uma
que ter uma
por categorias, mas sim com
“obra de arte”. Outros
boa base de
sintomas e sinais que exprielementos da assisconhecimentos
mem a forma como o corpo hutência enalteceram
científicos,
mano reage às perturbações das
a componente ética
mas também
suas funções biomédicas. Nesse
que Ana Correia de
contexto, Nelson Rocha consitemos que
Oliveira incluiu no
dera importante saber que os
tema, reconhecendo
ter arte para
elementos semiológicos, o núque nem sempre é
conseguir
mero de sintomas é finito e lifácil olhar os doenchegar ao
mitado, que diferentes doenças
tes nos olhos. Carlos
doente”
podem expressar-se por sintoMota Cardoso caracAna Correia
mas idênticos e que a mesma
terizou como “espan-
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tosa” a exposição pedagógica e o método
de encontrar o melhor caminho entre
a arte e a ciência, “honrando a dimensão do encontro médico-doente”. Presente na plateia, o médico José Queirós
afirmou que a arte da empatia pode ser
“traiçoeira” e aconselhou prudência.
Na sua opinião, assiste-se a uma “desvalorização da história clínica por uma
dessubjetivação da medicina. A nossa
profissão está sempre num estado de
sabedoria permanente, da necessidade
de estar continuamente informado”. No
final, saudou o CRNOM pela iniciativa,
porque a história clínica deve ser valorizada. António Sarmento encerrou o
debate concluindo que “não pode haver
competência sem humanidade, são indissociáveis” e que “a vida é a arte
do encontro”.

29 DE MARÇO

Cancro: Doença
ou Consequência
Manuel Sobrinho Simões
Para falar sobre cancro, na terceira sessão do trimestre, a comissão organizadora da iniciativa
“Às Sextas na Ordem” convidou o
patologista Manuel Sobrinho Simões. A abertura esteve a cargo
de Carlos Mota Cardoso, que
deu as boas-vindas aos presentes e apresentou o orador. O conhecido médico e investigador
introduziu o tema, frisando que
atualmente “fala-se de causas e
consequências porque o cancro,
como doença crónica, é sempre
consequência de alguma coisa”.
“Temos as causas, a pré-doença,
a doença, daqui há consequências e essas criam condições para
manter o sistema. As consequências refletem-se na causalidade
e, depois, mais tarde. À medida
que temos pessoas muito idosas,
passamos a ter maior dificuldade
em distinguir, de uma maneira
absoluta, aquilo que chamamos
de doença e saúde. Nós, médicos,
temos associações e evidências
na medicina, mas não temos provas e
causalidades verdadeiras”, explicou.
Sobrinho Simões assumiu não ser fá-

cil definir a doença para os portugueses, abordando a diferente perceção da
doença nos diferentes países, as causas e
a genética do cancro como “doença orgânica”. Depois de apontar o cancro como
um “organismo vivo celular”, definiu-o:
“É um clone dos nossos próprios tecidos,
é muito eficiente em termos de crescimento e é capaz de invadir os tecidos adjacentes, não respeitando as fronteiras.
Não devemos pensar em algo caótico,
é sim um organismo eficiente, o que o
torna tão difícil de tratar”.
Durante a sua apresentação, Manuel
Sobrinho Simões mostrou exemplos de
casos de desenvolvimento de cancro, o
estado das células com instabilidade genética e alterações somáticas. Abordou
a evolução da doença e as diferenças entre tumores, bem como a importância do
diagnóstico precoce. “Tal como nós, dentro do ecossistema, os tumores crescem,
têm mutações e encontram pressões seletivas que se adaptam e reagem ao ambiente. A grande maioria dos cancros
que tivemos ao longo da vida, desapareceram. Nas células temos proliferação
ou bloqueio da morte – por isso, apostamos cada vez mais em tratamentos que
induzem o suicídio das células malignas, daqui há crescimento, e quando são
invasoras passamos a ter metastização”,
explicou. O especialista em Anatomia
Patológica caracterizou o cancro como
uma doença genética, em que as alterações das células iniciais passam para
as células filhas, e adiantou que mais de
95% dos cancros têm uma causa ambiental, são o resultado de mutações somáticas devidas a fatores como o tabaco,
exposição solar e inflamações crónicas
com produção de radicais livres. Depois
deu alguns exemplos e dados concretos
sobre mutações tanto em células somáticas como germinativas, mostrando que
“é impossível pensar que vamos resolver
o problema do cancro através dos alvos”.
A interação das células, as mutações
adicionais e outras respostas imunológicas foram alguns dos tópicos abordados para falar de causas e consequências no desenvolvimento, diagnóstico
e progressão do cancro desde “os inícios”. Dividiu as doenças em três categorias: degenerativas, inflamatórias e
neoplásicas e afirmou que “se tiver que
identificar o ponto mais importante de
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qualquer doença, a causa
tamento, para além do diagnóstico precoce que devemos melhorar sempre, é
mais frequente de cancros
fazer aproximações ao metabolismo e à
é através das inflamações
resposta imunitária”, recomendou. Ancrónicas, porque o processo
tes de terminar, nomeou ainda os fatoinflamatório acaba por levar
res mais importantes para a avaliação
à produção de radicais livres
do cancro e tratamento, que são a “gede oxigénio que induzem alterações do ADN”. Na connómica, a morfologia ou patologia e a
tinuação, traçou as fronteialteração de metabolismo e hipoxia”, a
ras e os limites da doença,
que se juntam os fatores imunológicos
bem como a aceleração do
e psicossociais. Em resumo, “o homem
seu desenvolvimento nos
biológico fundiu-se com o homem sociocultural”. Relembrando a pergunta
últimos tempos. “Nós, como
da comissão organizadora desta iniciaorganismos vivos multicelulares, temos muitos vírus no
tiva: Será que com o aumento da longevidade e com a diminuição das doenças
nosso organismo, que incorporamos ao longo dos anos,
infeciosas e cardiovasculares, vamos
e quando alguns têm uma
morrer todos com cancro ou por cancro?, Sobrinho Simões respondeu que
mutação, temos a ativação
“vamos morrer não por cancro, será um
de determinado vírus. Corremos permanentemente
número cada vez mais reduzido, mas vamos morrer com cancro”, afirmando que
o risco de ter a ativação do
as doenças civilizacionais e emergentes,
vírus e material de ADN.
como a obesidade, diabetes, sida, tuberTemos que compreender
culose, depressão aceleraram o envelhecada caso porque o fator
cimento e aumentaram as doenças crómais importante não são os
nicas e os microcarcinomas.
genes, mas sim os “bichos”
António Sarmento encetou o debate eloque andam connosco, a inflamação que despertam, a
giando a palestra e dando nota do “privilégio” de ser o moderador, e colocou
imunidade de resposta do
algumas questões relacionadas com a
hospedeiro, etc. Achamos
biologia celular, as doenças infeciosas
que temos que voltar a uma
e a evolução do cancro. Presente na
medicina centrada na precisão, mas temos que ser
sessão, Adriano Pimenta, médico urologista, destacou o papel dos linfócitos
capazes de fazer estudos individuais
e abordou o caso específico do cancro
porque cada pessoa é muito mais do que
da próstata e os tratamentos utilizasomente informação genética”, reforçou.
dos. Outros médicos
Sobrinho Simões revelou
presentes falaram soainda que a maior parte dos
bre as possibilidade
cancros é o resultado de uma
de prevenção, causas
“interação complexa de nu“Vamos morrer
merosas alterações genéticas
do cancro e a relanão por cancro,
ção com o envelhecie epigenéticas” onde os fatores do hospedeiro desempemento. Ana Correia
será um número
nham o principal papel. “Dede Oliveira, membro
cada vez mais
vemos ter a noção de que se
da comissão organizareduzido, mas
dora do “Às Sextas na
há alterações genéticas, vai
vamos morrer
Ordem”, deixou uma
haver uma alteração metacom cancro”
bólica importante. Estamos
mensagem final sobre
cada vez mais a usar mecao facto de a medicina
Sobrinho Simões
nismos para tratar, reprograser risco/benefício,
mar o metabolismo. Vamos
“em que é melhor ter
progressivamente tentar
idosos felizes, com
tratar os doentes com canenergia e boa mobilicro através das respostas imunitárias
dade, apesar do risco de ter mais cancros. É o que se pretende, o bem-estar
do próprio hospedeiro. As duas principais áreas do desenvolvimento do tradas pessoas”. n
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n 28 MAR 2019

CICLO DE
CONFERÊNCIAS
SRNOM/APAH

“Como integrar
inovação na saúde”

N
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A terceira sessão do
ciclo de conferências
SRNOM/APAH “Medicina
e Administração de
Serviços de Saúde”
debruçou-se sobre o tema
“Como integrar inovação
na saúde”. A sessão
contou com palestras de
João Almeida Fonseca e
Guilherme Victorino.

o âmbito do protocolo de cooperação entre a Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) e a Associação Portuguesa de
Administradores Hospitalares (APAH),
assinado a 25 de janeiro de 2018, ficou
prevista a realização de ciclos de conferências e a promoção de projetos de
formação na área da gestão em Saúde.
Depois da sessão do trimestre passado
intitulada “Cooperação Inter-Hospitalar”, o ciclo de conferências “Medicina
e Administração de Serviços de Saúde”
prosseguiu com um novo tema, “Como
integrar a inovação em saúde”, em sessão realizada na sede da SRNOM, no
dia 28 de março. O evento contou com a
moderação de André Luís, membro do
Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (CRNOM), e de Víctor Herdeiro, vice-presidente da APAH, e com
as palestras de João Almeida Fonseca,
diretor do Departamento de Medicina da

Comunidade, Informação e Decisão em
Saúde (MEDCIDS) da Faculdade Medicina da Universidade do Porto (FMUP), e
Guilherme Victorino, vogal da Comissão
Executiva do SAMS e professor auxiliar
convidado da Information Management
School da Universidade Nova de Lisboa
(NOVA IMS).
Víctor Herdeiro deu as boas-vindas aos
presentes dizendo que “estas conferências inserem-se na convicção que temos
em investir numa proximidade e cooperação entre médicos e gestores de forma
a assegurar uma mais cabal proposta às
necessidades de saúde da população.”
André Luís, por sua vez, afirmou sentir que “esta parceria se tem mostrado
muito proveitosa, não só pela organização destas conferências mas também
num âmbito mais alargado de outras
atividades em que cooperamos para encontrarmos caminhos em comum para
o futuro.”
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“A base da inovação
é tentar visitar
outras realidades e
outros horizontes (…)
o maior obstáculo é a
aceitação individual
e o envolvimento
organizacional”
Guilherme Victorino

A INVESTIGAÇÃO E A FORMAÇÃO
Em cada sessão, cada entidade parceira
convida um dos dois oradores. O primeiro orador, convidado pela SRNOM,
foi João Almeida Fonseca, investigador
principal do PaCeIT (Tecnologias e Inovação Centradas no Doente), grupo de
investigação do CINTESIS (Centro de
Investigação em Tecnologias e Serviços
de Saúde), uma unidade de Investigação
e Desenvolvimento sediada na Universi-

dade do Porto, que se focou
nas tecnologias da saúde.
Depois de definir inovação como a solução de um
problema adotando novas
ideias, o palestrante mostrou como inconscientemente existem entraves à
inovação provenientes do
comodismo. “Muitas vezes
temos a inclinação para
manter as coisas como estavam, e isso perturba a
mudança”, disse. Como
forma de contornar isso,
João Fonseca aconselha
a apostar em entidades ligadas à investigação e à
formação. “Precisamos de
fazer investigação clínica
e depois pós-clínica, de levar a inovação à prática
clínica”, afirmou. Como
exemplo deu os projetos
ODISSEIA, mINSPIRE e
Deus ex Machina, que estão neste momento em execução no CINTESIS e que
visam desenvolver soluções
de carácter tecnológico
para as áreas da doença
oncológica e da doença respiratória obstrutiva crónica
e para conseguir ganhos de
eficiência social, respetivamente. Referiu ainda a aplicação Mundi Inspirer,
desenvolvida para dar resposta às necessidades das pessoas que sofrem de
asma, com a qual é possível definir um
plano terapêutico específico para cada
utilizador e partilhá-lo com um médico
para um melhor controlo e vigilância
dos resultados. O orador defendeu que a
propensão para aderir a inovações é que
está na base do desenvolvimento.

A ACEITAÇÃO INDIVIDUAL E O
ENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
A segunda palestra da sessão ficou a
cargo de Guilherme Victorino, que começou por referir que a sua intervenção
se iria focar na “ciência da implementação”, como definir inovação, “e em temas
que nos levam a pensar em nós próprios
como líderes da transformação”. A sua
intervenção sobressaiu pela constante
interação com o público, convidando
a audiência a responder a questões. “A
base da inovação é tentar visitar outras
realidades e outros horizontes”, mencionou. Em relação ao desafio da inovação
e à gestão da mudança, Guilherme Victorino defendeu que “o maior obstáculo é
a aceitação individual e o envolvimento
organizacional.” Quanto a um modelo
de aceitação individual, foram apresentadas metáforas de como as pessoas podem reagir a ambientes de pressão e mudança, salientando como é importante a
adaptação e atenção específica a cada indivíduo que faz parte de uma equipa tecnológica. Em termos organizacionais, é
“necessária a construção de um compromisso com as duas partes interessadas
através de uma abordagem que envolva
um alinhamento e um envolvimento
para não se estagnar na sua própria realidade”. Com exemplos demonstrativos,
Guilherme Victorino levou o público a
refletir sobre a criatividade e a incorporação de novas ideias. Estando ciente das
dificuldades em expor uma mudança, o
orador salientou como “o sucesso de um
inovador assenta na capacidade de persuadir e convencer pessoas”. Por fim,
mencionou que para desenvolver inovações na saúde o principal desafio é
“incrementar confiança no Sistema de
Saúde, em dados de informação e nos
processos de tomada de decisão”.
A conferência “Como integrar inovação
na saúde” está disponível para visualização na página de Facebook da APAH. n

Vídeo da sessão – disponível na
página do Facebook da APAH
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“Encontros
de prova e de
confraternização”

Apresentação
e prova de
vinhos
EM ESPECIAL,
PARA OS MÉDICOS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

CLUBE DE VINHOS NORTEMÉDICO

E

m parceria com o
Fórum dos Enólogos, foi apresentado o Clube de Vinhos
Nortemédico no dia 21
de março, no Centro de
Cultura e Congressos da
SRNOM. O novo clube
foi especialmente concebido para os médicos
apreciadores de vinho
que queiram ter acesso
a recomendações de vinhos do mercado feitas
por um grupo de enólogos
especializados.
O evento contou com a
presença de André Luís e
Alberto Pinto Hespanhol,
membros do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (CRNOM). O
propósito desta sessão foi
organizar um “evento mais
descontraído, que possibilite que os colegas venham
à Ordem com o intuito de
relaxar e para terem uma
atividade completamente
diferente do que é habitual”, como explicou Alberto Pinto Hespanhol. Para João Paulo Azevedo, organizador desta sessão, será importante
“repetir estes encontros de prova e de
confraternização”.
Nesta primeira prova de vinhos estiveram presentes os enólogos Álvaro
Van Zeller, João Silva e Sousa, Manuel
Vieira e José Serôdio para fazerem uma
explicação dos diferentes vinhos. Com
a promessa de proporcionar uma experiência única, foram apresentados os
vinhos Alvarinho Curtimenta 2016, o

No âmbito da
parceria com o Fórum
de Enólogos, foi
recentemente criado
o Clube de Vinhos
Nortemédico que teve
a sua apresentação
no dia 21 de Março no
Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM.
O evento permitiu um
momento de partilha
de conhecimento
especializado entre
apreciadores de
vinhos.
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rum (que podem ser recomendações entre três a seis
garrafas). Com uma quota
anual de 100€, o médico sócio recebe prontamente, assim que se inscreve, um conjunto de vinhos que iguala ou
supera esse valor, sendo eles:
duas garrafas de Alvarinho
Curtimenta 2015; duas garrafas de Reserva do Enólogo
Douro tinto 2017; duas garrafas Cottas tinto 2016 e uma
garrafa Porto Barão de Vilar
Colheita 2017. E como “para
acompanhar um bom vinho é
preciso um bom copo” – como
referiu João Paulo Azevedo –,
o novo membro do clube recebe como prémio de adesão
um conjunto de seis copos
Tinto do Clube, em cristal
Schott-Zwiesel.

:: ENTREVISTA A JOSÉ
SERÔDIO, ÁLVARO VAN
ZELLER E JOÃO SILVA E
SOUSA
Enquanto José Serôdio assume a posição de membro
da liderança da organização
do Fórum de Enólogos nas
áreas comercial, logística e
administradora; Álvaro Van
Zeller e João Silva e Sousa
são enólogos que fazem parte
do Fórum e membros do painel da primeira sessão do
Clube de Vinhos Nortemédico, realizada no dia 21 de
março.

Reserva tinto João Silva e Sousa 2017
(exclusivo), o Cottas Touriga Nacional
2016 e o Porto Barão de Vilar Colheita
2007 branco. Cada um dos vinhos apresentados foi acompanhado por petiscos
ideais para a harmonização do paladar.
Os sócios que pretendam aderir podem
usufruir de um desconto de 5% em todas
as compras que efetuarem no Clube.
Também são oferecidas propostas, de
dois em dois meses, de vinhos previamente aprovados pelos enólogos do Fó-

Como nasceu o Fórum de
Enólogos?
João Silva e Sousa (JSS) – O
Fórum nasce por ideia de José Serôdio, que é um homem que não consegue estar parado cinco segundos e que
está constantemente com ideias novas.
É um apaixonado pelo vinho e isso é a
base disto tudo. É muito difícil não estar
ao pé dele e não perceber a paixão que
ele tem pelo vinho. E foi-nos desafiando
para nos juntarmos no que é hoje o Fórum de Enólogos.
Álvaro Van Zeller (AVZ) – O Fórum é
constituído por 23 enólogos que par-

ticipam na confeção de vinhos para o
mesmo. É difícil estarmos todos cem
por cento reunidos, mas temos sempre
um grupo bastante grande, de quinze
ou mais membros juntos. Este projeto
nasceu também aproveitando um antigo clube que havia – o Fórum Prior
do Crato – e depois foi criado o Fórum
dos Enólogos. Cada enólogo é de uma
empresa de renome, que pode ter um
ou mais sectores: de Porto, de Verde, de
Maduro… E tem empresas de todas as
zonas do país.
José Serôdio (JS) – O próprio conceito
foi concebido no início com os quatro
elementos do painel de hoje – Anselmo
Mendes, João Silva e Sousa, Manuel
Vieira e Álvaro Van Zeller.
AVZ – Os quatro enólogos do painel
de hoje são cada um de um painel que
compunha e ainda compõe a Enoteca.
Desde aí, e das nossas ligações com outros enólogos e com a aprovação de todos os constituintes do Fórum, estabelecemos este número de membros. Um
enólogo só chega a fazer parte do Fórum
assim que todos os enólogos se sintam
confortáveis.
Como surgiu a parceria com a SRNOM?
JS – A ideia surgiu pela própria natureza da decisão de consumo e da decisão de compra. As pessoas têm muita
dificuldade em escolher vinhos. Só em
Portugal, existem mais de 14 mil marcas
registadas de vinhos. E isto só em marcas, pois depois cada marca tem as suas
próprias colheitas. Uma pessoa ocupada não tem tempo para ler os guias
ou as revistas de especialidade. Assim,
tem de delegar em quem é competente,
exatamente como quando alguém está
doente e tem que ir ao médico. E conforme os gostos pessoais do consumidor
e sócio, tentamos procurar numa gama
de vinhos que abrange todo o país e, assim, encontrar vinhos que estão mais de
acordo com o gosto daquela pessoa.
AVZ – O processo de seleção dos vinhos
é um processo interessante, porque todos os enólogos reúnem-se duas vezes
por ano e levamos vinhos feitos por nós.
Aí, esses vinhos são provados às cegas,
já que a garrafa não está rotulada.
Como é feita a seleção dos vinhos a integrar o Clube de Vinhos Nortemédico?
JS – Por um lado, a escolha é feita por
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uma questão de proximidade. Por outro,
e devo confessar que eu não sei a maneira de ser própria de uma profissão
como a do médico, mas sei que as pessoas do norte gostam muito de produtos
do norte. De maneira que entendemos
que era bom começar com um grupo de
enólogos muito ligados ao norte. Uma
das coisas curiosas em relação a vinhos
é, por exemplo, não existirem vinhos
em restaurantes no norte de regiões
muito específicas do sul, como o vinho
de Bucelas. Começamos assim com este
grupo e a ideia é poder dar a oportunidade a todas as pessoas que estejam interessadas em experimentar outros vinhos, com outros estilos, pois este é um
setor sempre muito dinâmico.
AVZ – Também é importante dizer que
nós às vezes, nessas tais provas cegas,
“reprovamos” os nossos vinhos. O que
significa que podemos preferir o vinho
que não é o nosso em comparação com
outro. Isso mostra o quão autêntica é a
seleção. Depois também é preciso o vinho ter uma nota bastante alta, tendo
que obter no mínimo 85 em 100 pontos,
para passar.
JSS – Ou seja, os vinhos que fazemos
e que provamos às cegas, que é a única
maneira de provar sem ter influência,
são vinhos que já passaram pelo painel
de entre 13 a 15 enólogos.
AVZ – Lógico que podíamos trazer aqui
um dos enólogos que fazem vinhos conhecidos. Mas, nesta seleção que fizemos, preferimos trazer vinhos que queremos dar a descobrir. Porque trazer um
Barca Velha ou um Pintas, dado o seu

renome, toda a gente conhece e reconhece que são bons. Mas pedimos sempre aos enólogos e aos que fazem parte
do painel para escolher coisas diferentes
para dar de conhecer às pessoas.
JS – Na última vez que nos reunimos,
apareceu um vinho da Talha e um vinho do Pico, nos Açores. E realmente,
todas as condições de vinificação são totalmente diferentes.
Quais são as perspetivas para esta
parceria?
JS – Uma das coisas que gostaríamos de
criar aqui era uma parceria diretamente
em conjunto com os próprios médicos.
De maneira que, junto com o folheto de
apresentação, está uma folha para deixarem os seus comentários e sugestões.
Nós gostaríamos de ir mais ao encontro
da disponibilidade e das intenções dos
médicos, partindo do princípio que estão interessados em conhecer mais e de
ir um bocado além desta sessão. Esta
primeira prova é muito concentrada no
norte, portanto, no Vinho do Porto e no
vinho do Douro. Mas gostávamos que
depois se interessassem por conhecer
mais a respeito de outras regiões que
também produzem vinhos excecionais.
O vinho é uma coisa que não suporta
nem deve suportar paradigmas. Paradigmas tais como “o Vinho do Porto faz
mal” ou “o Vinho Verde é muito ácido”.
Hoje em dia, o vinho não suporta isso.
O processo é permitir que o sócio que
gosta de vinho esteja permanentemente
perto das pessoas que fazem os vinhos.
Porque, no final das contas, os enólogos

não fazem os vinhos para eles,
mas sim para os consumidores.
Temos uma operação corrente
na Enoteca, e temos conseguido
organizar alguns eventos. Porém, e por razões físicas, não
conseguimos colocar todas as
pessoas nesses eventos. Assim,
com o Clube de Vinhos Nortemédico, queremos garantir
que os membros da SRNOM tenham permanentemente aqui
um lugar específico para poderem participar de eventos que
criamos especialmente para
eles. Pois são pessoas que apreciam e merecem o contacto com
as mais recentes informações
sobre os vinhos que vão aparecendo.
Quando fazemos uma reunião deste género é possível garantir que as pessoas
conheçam realmente os vinhos que provam. Portanto, queremos permitir que
haja sempre esse contacto direto.
O que define um bom vinho?
AVZ – Em poucas palavras, o bom vinho
é aquele que satisfaz a pessoa.
JS – É muito difícil responder a isso por
uma razão muito simples. E conto uma
história para ilustrar isso. Há muito
tempo, visitamos uma das “catedrais”
vinícolas do vinho, o Chateau Margaux,
em França. Serviram-nos um Margaux
de ‘82 e foi-nos contada a história desse
vinho. Eu já estava impressionado com
o vinho pelo reconhecimento que ele
tem, mas quando o enólogo contou a história de produção do vinho, as condições
climáticas adversas aquando da vinha e
que madeira é que utilizou nas pipas e
porquê, mesmo antes de provar o vinho,
eu já gostava dele pela história envolvente e bonita que tinha ouvido. Mais
tarde, quando finalmente o bebi, estava
com o Patrick Bernard, e disse-lhe que
aquele era o melhor vinho que já tinha
bebido na vida. Ele respondeu-me que
o vinho sabia efetivamente melhor porque o bebemos entre amigos, sem pressas, ao final da tarde, enquanto apreciávamos aquele momento. Portanto isso
sim, define um bom vinho.
JSS – Um bom vinho, e tentando resumir, é a história, o momento de consumo
e a companhia. Todo o ambiente em que
se bebe o vinho é muito importante. n
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ALMOÇO COM UM
NOBEL DA MEDICINA

Eric Kandel
visita a SRNOM
O neurocientista Eric
Kandel, Prémio Nobel
da Medicina em 2000,
durante a sua passagem
por Portugal, no passado
mês de janeiro, visitou
a SRNOM. O reputado
médico e cientista foi
o principal convidado
da conferência “The
Future of Healthcare”,
promovida pelo Centro
Hospitalar de Entre o
Douro e Vouga (CHEDV),
mas antes houve ainda a
oportunidade para almoçar
com António Araújo e
António Sarmento.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

C

onsiderado o “neurocientista
mais influente do século
XX”, Eric Kandel foi o convidado principal da conferência “The
Future of Healthcare”, organizada
pelo Centro Hospitalar de Entre o
Douro e Vouga (CHEDV) para assinalar os 20 anos do Hospital de São
Sebastião, em Santa Maria da Feira.
O evento aconteceu a 31 de janeiro,
com o objetivo de promover uma
reflexão sobre o futuro dos cuidados de
saúde, explorando em concreto a humanização exigida à prestação desses cuidados e debatendo, também, a forma como
as neurociências proporcionam “uma

explicação científica
sobre o caminho a
seguir e as decisões a
tomar”.
No dia anterior, para
assinalar a sua visita
a Portugal, Eric Kandel marcou presença
na Secção Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM) para um almoço. Acompanhado
pela esposa e por Sérgio Almeida, CEO
e fundador da Powercoaching, fundador
do Seal Group e organizador da conferência do CHEDV, o Nobel da Medicina

foi recebido no restaurante
da Casa do Médico pelo
presidente e vice-presidente do CRNOM, António Araújo e António Sarmento, respetivamente. A
estes juntaram-se ainda
Miguel Paiva, presidente
do Conselho de Administração do CHEDV, Elsa
Soares, diretora clínica, e
António Miranda, adjunto
da direção clínica e diretor
do Serviço de Ortopedia
daquele centro hospitalar.
Este encontro muito prestigiou a SRNOM, que teve
o privilégio de receber o
ilustre neurocientista austríaco para uma troca e
partilha informal de conhecimentos sobre a medicina e a saúde em Portugal e ainda sobre a história
e tradição da cidade do
Porto.
BIO :: Eric Richard Kandel nasceu em Viena, a 7 de novembro
de 1929, mas cedo foi para os
Estados Unidos da América.
Formou-se em medicina, especializou-se em psiquiatria,
mas abandonou a clínica para se
dedicar às neurociências. Pertence, desde 1974, à “Academy
of Sciences” dos EUA, e em 1997
foi condecorado por mérito pela
Ciência e Arte pela Ordem Teutónica (Alemanha). É professor
universitário de bioquímica e
biofísica na Columbia University
de Nova Iorque, diretor do Instituto Kavli para investigação neuronal e do cérebro, investigador
no Instituto Médico Howard Hughes e membro
do Conselho de Curadores do Instituto de Ciência
e Tecnologia da Áustria. Desenvolve temas onde
liga as neurociências, a criatividade, a memória e
a consciência, entre outras.
O neurocientista austríaco foi agraciado, juntamente com Arvid Carlsson e Paul Greengard,
com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2000,
por descobertas que envolvem a transmissão
de sinais entre células nervosas no cérebro humano. O relato popularizado de Kandel que narra
a sua vida e pesquisa, “Em Busca da Memória: O
Surgimento de uma Nova Ciência da Mente”, foi
premiado com o Los Angeles Times Book Prize
for Science and Technology, em 2006. n
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A

Aula Magna acolheu uma sessão solene que enalteceu o ensino, a investigação e a assistência na instituição desde 1825. Além
dos muitos estudantes, médicos e professores da instituição, também Miguel
Guimarães, bastonário da OM, e António Araújo, António Sarmento e Alberto
Pinto Hespanhol, do CRNOM, marcaram presença.

REORGANIZAÇÃO DA FACULDADE

27.FEV.2019
DIA DA FMUP 2019

194º
Aniversário

O diretor da
Faculdade de Letras
da Universidade
de Lisboa, Miguel
Tamen, foi o orador
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport
convidado da
sessão solene do
Dia da FMUP 2019,
uma iniciativa
da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto que, no dia
27 de fevereiro, comemorou os 194
anos do ensino médico no Porto. O
evento contou com a presença de
ilustres médicos e professores e
muitos estudantes.

da FMUP

Altamiro da Costa Pereira, diretor da
FMUP, iniciou a sua alocução elencando
os motivos pelos quais foi criado o dia da
faculdade: “Celebração reflexiva da instituição e promoção de maior articulação
e convívio entre todos”, refletindo bem as
preocupações humanistas do professor
Pinto Machado, que instituiu o Dia da
FMUP há 23 anos atrás. Consciente de
que a instituição “está muito diferente”,
o diretor quis deixar uma comparação
entre a FMUP de 1996 e a de 2019, resumindo as principais mudanças. Ao longo
desta perspetiva cronológica, abordou o
aumento da oferta formativa, do número
de graduados e da produção científica,
sem esquecer os “esforços” que têm sido
feitos para garantir a subsistência com
menos investimento. Ainda assim, Altamiro da Costa Pereira demonstrou a
vontade de “reestruturação funcional e
logística da faculdade”, mencionando
alguns projetos. Melhorar a articulação
entre a FMUP e o Centro Hospitalar e
Universitário de São João, “reorganizar
estrategicamente a faculdade”, criando
um “centro académico clínico no norte
do país” foram outros dos objetivos apontados. “As principais preocupações são a
melhoria da qualidade dos serviços prestados, a sua sustentabilidade financeira,
para que seja rentável. A proximidade e o
envolvimento da comunidade académica
é primordial e pretendo reforçar uma
cultura de rigor e renovação, participação e articulação, avaliação e inovação,
dedicação e responsabilidade institucional”, concluiu.

RECONHECIMENTO
Sendo que um dos propósitos deste dia é
“dar voz ao pessoal técnico, corpo académico e estudantes”, seguiram-se as intervenções de Sónia Magalhães e Nuno Ferreira. A representante do pessoal técnico
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adiantou algumas diferenças e propostas
efetuadas no sentido de melhorar a relação dos técnicos com a universidade. “Os
técnicos estão imbuídos no sonho de catapultar a Faculdade de Medicina ainda
mais longe e atingir o nível de excelência”, afirmou Sónia Magalhães. A técnica
de Educação Médica da FMUP reforçou
a importância do pessoal técnico e da sua
responsabilidade social e utilizou a palavra “união” para descrever a “faculdade
que se quer mais forte”. Já o presidente
da Associação de Estudantes da FMUP,
inspirado pela obra do orador convidado,
Miguel Tamen, leu um texto intitulado
“Uma FMUP como deve ser”. Apesar de
confirmar que existem várias arestas por
limar, sublinhou alguns aspetos que pro-

vam que esta é “a melhor Faculdade de
Medicina do país”.
O ponto alto da tarde foi a intervenção de
Miguel Tamen, sob o tema “A Universidade como deve ser”. O diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
prometeu trazer à discussão
o que a Universidade efetivamente é, mas também o que
poderia ser. “Um dos passos
fundamentais para a liberdade individual está hoje
reduzido à fórmula do emprego garantido. A universidade está presa à empregabilidade. Neste círculo vicioso,
olhamos para a licenciatura
como meio para atingir um
fim cada vez mais especializado”. Numa altura em que é
esperado que alguém que se
forme na FMUP seja médico
ou investigador biomédico,
“a variação entre o que se estuda e o que se faz é mais variada e turbulenta”. Miguel
Tamen confirmou que “existem pessoas que estudam
matérias variadas, como
por exemplo um médico que
também estude engenharia.
Esse facto não faz com que
saiba mais de medicina, mas
faz com que saiba mais coisas. Isso não é muito explorado no nosso país, pois o sistema em Portugal prende as
pessoas a escolhas que fizeram aos 15 anos”, salientou.
O diretor da FLUL contrariou a ideia de
que entrar em determinado curso limita
as opções futuras ou destina a pessoa
àquela área em específico, questionando
o sistema educacional. Na sua opinião,
“deve ser ensinado o que fizer falta, dar
tempo para o estudante pensar pela própria cabeça e estudar e conviver com
pessoas que façam bem o que eles virão
a fazer um dia”, no que disse ser o modelo
de ensino a adotar numa “universidade
como deve ser”.

COOPERAÇÃO
Depois de Altamiro da Costa Pereira
defender a cooperação entre a FMUP e
o CHUSJ, também António Oliveira e
Silva, presidente do Conselho de Admi-

nistração do Centro Hospitalar e Universitário de São João confirmou a ideia de
que “o hospital se sente parte integrante
da faculdade”. No entanto, na sua opinião, “pouco se fala do local onde o ensino clínico da medicina é efetuado” e o
conceito de “hospital universitário” tem
vindo a perder força nas últimas décadas.
Apesar deste hospital ter uma estrutura
assistencial de “nível elevado”, as tutelas
dos ministérios da Saúde e das Finanças
tem colocado alguns entraves, tornando a
“nossa tripla missão de prestar cuidados
de saúde de excelência, ensinar e fazer
investigação biomédica, bastante difícil”,
rematou o dirigente. António Oliveira
e Silva assumiu ainda que um dos seus
principais objetivos ao longo do mandato
“sempre foi ter uma união mais estreita
entre o hospital e a faculdade”, defendendo a criação de um “centro clínico
académico, aberto a várias áreas”.

NOTÁVEL PERCURSO
A alocução de encerramento esteve a
cargo do Reitor da Universidade do Porto,
António Sousa Pereira, que felicitou a
FMUP e a sua “notável equipa”, num dia
de “grande simbolismo”, relembrando a
“grandeza histórica” da instituição. “Nestes quase dois séculos de existência, a
FMUP tem tido um notável percurso histórico, que se materializou num ensino
de maior qualidade e mais multidisciplinar, uma produção científica crescente
e internacionalmente competitiva, com
uma valorização de conhecimento traduzida em investigação aplicada, inovação e
transferência de tecnologia”, elogiou. Ao
longo da sua intervenção, António Sousa
Pereira defendeu o aprofundamento da
ligação entre a Universidade do Porto e a
FMUP para o progresso da educação e da
investigação. “A nossa universidade está
empenhada em afirmar-se como uma
instituição eminentemente vocacionada
para a investigação científica. Queremos
que os resultados desta investigação tenham replicação socioeconómica, para
promover o desenvolvimento do país e
para reforçar a competitividade no sector empresarial”, reforçou, convicto de
que “a FMUP pode ajudar o país a tornar-se mais competitivo ao nível da investigação, fabrico e desenvolvimento associados à Saúde e na reestruturação do
Serviço Nacional de Saúde”. n
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“A vossa força
é a vossa liberdade”
22.MAR.2019
SESSÃO SOLENE

108º
Aniversário

A

s comemorações
dos 108 anos da
Universidade do
Porto tiveram início com
a chegada do Cortejo Académico ao Salão Nobre
da Reitoria, local onde foi
realizada a sessão solene
do Dia da Universidade,
no dia 22 de março. O
Foi no Salão Nobre da Universidade
evento, fortemente mardo Porto que se celebrou o 108º
cado pela presença e disaniversário da instituição no dia 22 de
curso do Presidente da
março. Entre entrega de prémios de
República, Marcelo Remérito, proclamação de professores
belo de Sousa, foi uma
eméritos e discursos, a comemoração
oportunidade para a refleficou marcada pela presença do
xão sobre os grandes feiPresidente da República, Marcelo
tos da instituição e sobre
Rebelo de Sousa.
as perspetivas quanto ao
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
futuro da universidade e
seus alunos.
A sessão solene contou com as intervenções de abertura de Artur Santos
Silva, presidente do Conselho Geral da
U.Porto, Miguel Cadilhe, presidente do
Conselho de Curadores, Marcos Teixeira, representante dos estudantes,
Carlos Oliveira, representante dos trabalhadores, e da oradora convidada

da UP

Margarida Cantarelli, presidente da
Academia Pernambucana de Letras.
O primeiro a discursar foi Artur Santos Silva, que considerou a instituição
como “o maior criador de ciência do
nosso país, com 25% do total das publicações e citações” com origem em Portugal. Miguel Cadilhe partilhou com o
público um dos lemas do Conselho de
Curadores para atingir o sucesso: é preciso existir “uma vigilância independente, oportuna e real e isso é uma das
melhores aliadas de uma boa organização.” Como representante dos estudantes, Marcos Teixeira frisou a excelência
e dedicação dos alunos da instituição.
“Sinto-me feliz por ver como os estudantes da Universidade do Porto lutam
por todos, querem ser futuro e nunca se
calam pelo que acham justo”, referiu. Já
Carlos Oliveira, representante dos trabalhadores, mostrou preocupação “com o
admirável mundo novo que já estamos
a viver” e convidou os presentes a refletir sobre que universidade irá a próxima
geração herdar.
As palavras da oradora convidada, Margarida Cantarelli, foram para destacar
os benefícios da parceria entre a Uni-
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versidade do Porto e
a Academia Pernambucana de Letras,
mostrando orgulho
na futura Casa de Pernambuco no Porto, um
projeto que envolve a
Universidade do Porto
e que “virá ao encontro do nosso destino
em comum – que a
Língua Portuguesa,
como o mar, nos unirá
para sempre.” Para a
presidente da Academia Pernambucana
de Letras, esta concretização vai proporcionar uma troca de
saberes. “A Casa será mais um ponto
de estudos e difusão da unidade na diversidade da nossa cultura lusófona”,
salientou.

DISTINGUIR MÉRITO
Como forma de distinguir os estudantes e professores que se destacaram ao
serviço da universidade, seguiu-se a
entrega de prémios de mérito. Foram
reconhecidos 22 alunos com o Prémio

Incentivo (entregue
aos melhores estudantes de primeiro ano de
licenciaturas e mestrados integrados) e quatro alunos com o Prémio Cidadania Ativa
(distingue estudantes
pela sua participação
em atividades extracurriculares de cidadania ativa). O trabalho “Implementação
de exames clínicos e
objetivos estruturados na transição para
o ensino clínico”, dos
professores da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto
(FMUP) Maria Amélia
Ferreira, Pedro Grilo
Diogo, João Sérgio Neves, José Gerardo Oliveira e Milton Severo,
recebeu o Prémio Excelência Pedagógica.
Hélder Maiato, investigador do Instituto de
Investigação e Inovação em Saúde (i3S), foi
galardoado com o Prémio de Excelência na
Investigação Científica.
A cerimónia prosseguiu com a proclamação de 10 novos Profe s so re s E mé r i tos,
reconhecimento reservado a professores jubilados e reformados
que se destacaram pelos seus altos serviços
prestados à universidade. Entre eles estava
o médico e professor da FMUP José Manuel Amarante.
Seguiu-se a intervenção do reitor da
Universidade do Porto, que também
mencionou como a Casa das Culturas
da Língua Portuguesa, a funcionar na
Casa de Pernambuco no Porto, “vai finalmente ser o espaço de intercâmbio
académico, científico e cultural que os
parceiros do projeto idealizaram” há 24
anos e que agora está prestes a ser inaugurado. Para o Reitor, a internaciona-

lização, a investigação e a inovação são
traves mestras para o êxito da U.Porto.
Assim, a universidade está a “captar talento internacional” e a garantir que os
Centros de Competência “são cientificamente pertinentes, assim como produtivos e autossustentáveis”.
O discurso de António Sousa Pereira
também abordou o problema habitacional da comunidade estudantil na cidade
e como está previsto contornar essa situação. “Perante o problema, a equipa
reitoral desenvolveu esforços para encontrar soluções de alojamento e assim
aumentar a oferta de camas para os nossos estudantes”, informou. Por fim, o
Reitor prometeu “continuar a promover
a coesão, a qualidade, a competitividade
e a notoriedade” da Universidade do
Porto, mostrando “acreditar no sucesso
da missão que temos pela frente”.

HISTÓRIA COM FUTURO
A sessão solene terminou com a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.
O Presidente da República evidenciou
como “a gratidão, a lembrança do passado e a evocação do futuro” são os lemas principais pelos quais a Universidade do Porto se rege há 108 anos.
“Em mais de um século de história de
serviço a Portugal”, história da qual o
próprio faz parte enquanto membro da
Comissão Instaladora da Faculdade
de Direito e Doutor Honoris Causa da
mesma instituição, a Universidade do
Porto esteve “sempre a pensar no futuro”. Com “centros de excelência em
variados domínios”, Marcelo Rebelo de
Sousa mencionou como a instituição
possibilita “a construção de uma pátria
mais avançada, mais progressiva, mais
justa e mais prospetiva.”
Para finalizar, o Presidente da República enalteceu o modo como todos os
membros da Universidade do Porto
contribuem para uma instituição que
“não se acomoda”, sendo uma universidade em que “a vossa imparável, ou, em
muitas vertentes, incomparável relação
com a textura social, económica e cultural” contribuem para o desenvolvimento
nacional. “A vossa força é a vossa liberdade. É a vossa definição contra o vento.
É a vossa pertinácia de ser mais, muito
mais do que tanto esperavam ou auspiciavam”, elogiou. n
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DEBATE
APEGSAUDE
10.JAN.2019

Autonomia
Que pressupostos?
GESTÃO AUTÓNOMA
DISCUTIDA NO PORTO
No passado dia 10 de janeiro, o
Auditório do Centro Hospitalar
e Universitário do Porto
recebeu o debate “Autonomia:
Que pressupostos?”.
Promovido pela APEGSAUDE,
o encontro reuniu vários
representantes dos conselhos
de administração dos principais
hospitais portugueses, que
manifestaram a sua opinião
quanto ao novo modelo de
gestão autónoma. O presidente
do CRNOM, António Araújo
encerrou o debate, defendendo
o sentido de responsabilidade.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

D

urante o mês de dezembro
de 2018, a Ministra da Saúde,
Marta Temido, anunciou os 11
hospitais selecionados para integrarem um modelo de gestão autónoma.
Apesar dos constrangimentos, o Centro
Hospitalar e Universitário de São João,
a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e o Instituto Português de Oncologia do Porto, entre outros, registaram
os “níveis de eficiência e desempenho”
necessários para iniciar um projeto que
tem como objetivo “reforçar a melhoria
das condições de financiamento e a redução expectável do endividamento”.
O alinhamento entre instrumentos de
gestão, como os contratos de programa
anuais baseados em planos estratégicos
trianuais, os planos de atividade e orçamento, os contratos de gestão assinados
entre os membros do Governo e cada
um dos hospitais do setor empresarial
do Estado, bem como as suas linhas de
atuação constituem as principais temáticas em preparação.
Neste contexto, a Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde
(APEGSAUDE) organizou uma iniciativa destinada a procurar perceber se,

com este novo modelo, as instituições hospitalares irão ter mais autonomia para fazer contratações e
investimentos. “Autonomia: Que
pressupostos?” deu nome ao debate que reuniu elementos dos
conselhos de administração dos
hospitais, diretores de serviço,
gestores, médicos e outros responsáveis, no auditório do Centro Hospitalar e Universitário do
Porto (CHUP).
Afirmando que a “autonomia é
muito mais do que um tema financeiro”, Carlos Tomás, presidente
da APEGSAUDE, deu o mote ao
debate, inaugurado por Paulo Barbosa,
presidente do Conselho de Administração do CHUP. Paulo Barbosa começou
por levantar algumas questões sobre o
investimento e as implicações da autonomia e comparou a situação de Portugal com a de outros países. “Não temos
conseguido dar resposta aos desafios
dos dias de hoje, temos cada vez mais
exigências e precisávamos de ter uma
autonomia prévia para reforçar equipas e fazer outras intervenções. Eu sou
a favor da autonomia financeira e dos
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“Autonomia significa
responsabilidade e
responsabilidade
sem financiamento
ou subfinanciamento
ou sem possibilidade
de ter uma palavra
séria no que toca
a investimentos,
contratação,
equipamentos, não
serve para nada.”
António Araújo

contratos de programa definidos, mas
existem responsabilidades. Temos um
SNS que é bondoso e permite o acesso a
cuidados de saúde a todos, mas tem que
haver limites e algumas regras têm que
ser mudadas. Se não houver um sistema
equilibrado, é muito difícil gerir esta autonomia, que se prende com vários ramos, desde o financeiro, o investimento,
os recursos humanos. Deve ser sustentável e todos nós temos a responsabilidade de lutar para que haja regras e se
perceba do que estamos a falar. A pró-

pria tutela deve definir as regras e
entender o que é a autonomia dos
hospitais”, alertou Paulo Barbosa.
Ao longo do debate, os representantes dos vários hospitais partilharam a realidade com que se
deparam diariamente nas instituições. Para Laranja Pontes,
presidente do Conselho de Administração do IPO Porto, “quando
se perde autonomia, deixa de ser
apelativo fazer gestão”, e acredita que os recursos humanos,
as infraestruturas e o financiamento têm sido desvalorizados,
sendo muito difícil “cumprir orçamentos que não são realistas”.
António Oliveira e Silva, antigo
presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João,
mostrou-se concordante com as
ideias expostas pelos colegas e
abordou questões como o papel
da administração, a dívida, as
práticas de gestão e o subfinanciamento do sistema. “Esta autonomia tem uma definição política
pouco clara. Tentamos preservar
uma certa cultura organizacional,
que ainda vai existindo, mas que
se tem tornado cada vez mais difícil. Ninguém é autónomo quando
tem várias limitações nas instituições e dívidas para pagar”,
reforçou. Apesar de revelar uma
visão mais positiva sobre o tema
em debate, Carlos Alberto Silva,
presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa, afirmou que todos devem “estar conscientes dos
riscos e das oportunidades que
podem surgir desta autonomia”.
Também o responsável pelo Hospital de
Santa Maria Maior, em Barcelos, caracterizou este como um projeto desafiante
e exigente. “Esta autonomia não significa que agora podemos contratar pessoas e fazer os investimentos que quisermos para suprir as necessidades do
dia a dia. Significa um aumento do grau
atual de autonomia de que dispomos,
que era quase nulo, face às atividades
hospitalares. Esta autonomia centra-se
essencialmente em dois pontos: recursos humanos e investimentos. Temos a

consciência que implica maior responsabilidade, mas encaramos isso com
otimismo”, concluiu Joaquim Barbosa.

AUTONOMIA É
RESPONSABILIDADE
O fecho da sessão esteve a cargo de António Araújo, presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), que começou por comentar alguns dos assuntos discutidos ao
longo do debate aberto à plateia. “Chegamos a este dia, já imaginamos vários
cenários sobre a autonomia dos hospitais, mas a realidade é que ainda não
existem regras e normas publicadas.
Toda a autonomia é bem-vinda, mas tenho reservas e receio que venha só para
os hospitais ficarem satisfeitos, possam
contratar para cobrir as faltas ou fazer
um ou outro investimento. Talvez venha para passar a responsabilidade da
tutela para as administrações hospitalares, culpando-os de todos os problemas.
Autonomia significa responsabilidade e
responsabilidade sem financiamento ou
subfinanciamento ou sem possibilidade
de ter uma palavra séria no que toca a
investimentos, contratação, equipamentos, não serve para nada”, assegurou de
forma pragmática. Durante a sua intervenção, António Araújo alertou para
a “degradação progressiva do SNS”,
as mudanças a que temos assistido na
população, saúde e doença, e a necessidade de pensar no futuro. “Os gestores hospitalares merecem todo o nosso
respeito. Mesmo sabendo que podem
estar a cometer uma ‘não-legalidade’
para salvaguardar a saúde dos doentes,
assumem responsabilidades e mantêm-se à frente das instituições com
orgulho, gerindo da melhor forma. A
tutela não reconhece nem tem orgulho
nos profissionais do SNS que tratam os
doentes abnegadamente e fornecem os
melhores cuidados, mesmo sujeitando-se a sanções”, concluiu o presidente do
CRNOM. Elogiando o discurso de António Araújo, o presidente do Conselho
Geral da APEGSAUDE, João Gamelas,
encerrou a sessão garantindo que “os
profissionais, as instituições e os portugueses mereciam mais” e defendendo
a necessidade de existir uma “política
clara, forte e sem ilusão na autonomia
hospitalar”. n
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Uma
aprendizagem de
médicos de família
para médicos de
família
Durante os dias 7 e 8 de março, as primeiras
Jornadas Multidisciplinares de Medicina Geral
e Familiar tiveram o objetivo de criar “um
espaço de discussão sobre temas da clínica
diária”. Presididas por Manuel Viana, Paulo
Pessanha e Rui Costa, as jornadas realizaramse no Centro de Congressos do Hotel Sheraton,
no Porto, com uma “adesão excecional”.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“

Estas jornadas, as primeiras de
muitas, são um sonho que tivemos há muito tempo.” Foi com estas palavras que Ana Correia de Oliveira, da
Comissão Organizadora, se apresentou
no Centro de Congressos do Hotel Sheraton, no Porto, ao dar início à sessão de
abertura das 1.as Jornadas Multidisciplinares de Medicina Geral e Familiar no
dia 7 de março. O evento prolongou-se
pelo dia 8 e contou com a presença de
especialistas em variadas temáticas,
que prometeram abordar os diversos
assuntos da forma mais prática possível tanto para os médicos mais seniores
como para os jovens internos, em início
de carreira.
A sessão de abertura contou com a
participação de Paulo Pessanha, membro da presidência das jornadas, Maria
de Luz Loureiro, coordenadora do Internato de Medicina Geral e Familiar
(MGF) da Zona Norte, Rui Medon, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Ocidental,
António Araújo, presidente da Secção
Regional Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM), e Rui Moreira, Presidente da
Câmara Municipal do Porto.
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ganizadora conhece e reconhece as capacidades de
comunicação de todos os
médicos de MGF. São os
médicos de família a promover o conhecimento de
forma a sentirem-se mais
capazes de exercer as suas
múltiplas e exigentes funções”, sublinhou.
Também interveniente
na sessão, o presidente da
SRNOM apelou aos participantes para que estes
se envolvessem mais em
cargos nacionais na área
da Saúde. Estas jornadas
constituem uma importante oportunidade para
se “atualizarem os conhecimentos e se estabelecerem redes de contactos,
e também para poderem
pensar sobre o futuro da
Medicina Geral e Familiar neste país”, concluiu
António Araújo.

UMA GARANTIA
DE QUALIDADE DE
VIDA

Logo no começo do seu discurso, Paulo
Pessanha explicou o “objetivo primordial” da organização destas jornadas. O
propósito foi a criação de umas jornadas com carácter interativo, “diferentes,
eminentemente práticas, relevantes e
baseadas no conhecimento atual”. Para
cada sessão está pensado “um espaço de
discussão sobre temas da nossa clínica
diária que causam dúvidas quanto ao
diagnóstico e tratamento das mesmas”,
destacou.
Para Maria de Luz Loureiro, estas jornadas enquadram-se na visão do que
deve ser uma formação de médicos de
MGF para médicos de MGF. “Notei que
muitos dos intervenientes são médicos
internos, o que prova que a comissão or-

A sessão terminou com
a intervenção de Rui Moreira que salientou a importância dos médicos de
família como garantia de
uma vida mais confortável e interessante para a população
maioritariamente envelhecida da Cidade Invicta. “Cerca de 65% dos inquilinos do Porto têm necessidades especiais
ou estão isolados e as pessoas aqui presentes são o seu contacto permanente
e garantia para que a comunidade seja
inclusiva”, destacou o Presidente da Câmara do Porto.
“O nosso espírito já está nas próximas
edições”, comentou, por fim, Paulo Pessanha, em nome da organização. E, de
facto, já está confirmada a realização
das II Jornadas Multidisciplinares de
Medicina Geral e Familiar, agendadas
para os dias 26 e 27 de março de 2020,
também no Centro de Congressos do
Hotel Sheraton, no Porto. n

DESTAQUES DO PROGRAMA
07 MARÇO / QUINTA-FEIRA
09:00 | Casos clínicos Flash: Alterações

analíticas da função tiroideia, Gota Úrica,
Erradicação da Helicobacter pylori.
10:30 | Simpósio Satélite: Proteção
cardiovascular à medida do seu doente.
11:30 | Doença cardiovascular e
metabólica: Novas Guidelines da
Hipertensão (O que mudou? HTA na
grávida e amamentação; HTA no idoso e
no idoso frágil).
14:00 | Urologia: Disfunção Erétil,
Hipertrofia Benigna da Próstata e
Neoplasia da Próstata.
15:30 | Simpósio Stélite: Dapagliflozina – A
experiência que faz a diferença: Casos
clínicos.
16:45 | Quando referenciar para
Cardiologia.
17:15 | Casos Clínicos Flash: Cefaleia,
Abordagem do tremor, Tratamento
da Zona e Nevralgia pós-Herpética,
Abordagem da dor crónica.

08 MARÇO › SEXTA-FEIRA
08:00 | Apresentação dos posters

selecionados .
09:00 | Casos Clínicos Flash: Urticária

e Rinite Alérgica, Vitamina D e
Osteoporose.
10:15 | Simpósio Satélite: Otimizar o
tratamento de dislipidemia com a
combinação rosuvastatina/ezetimiba:
da evidência à prática clínica.
11:00 | Doenças Respiratórias: Doenças

Obstrutivas das Vias Aéreas – Asma,
Sobreposição Asma/DPOC e DPOC.
14:00 | Saúde Mental: Depressão,
Demências, Insónias Rebeldes.
15:30 | Simpósio Satélite: O papel da
Medicina Familiar na Insuficiência
Cardíaca
16:00 | Casos Clínicos Flash: Contraceção

e Dermatologia Flash.
17:00 | Cerimónia de encerramento &

entrega de prémios & networking
cocktail.
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O
9º CONGRESSO ALGEDM

Pela colaboração
entre Portugal e
Espanha
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Nos dias 22 e 23 de fevereiro,
o Hotel Crowne Plaza, no
Porto, recebeu a 9ª edição do
Congresso da Associação Luso
Galaica de Endocrinologia,
Diabetes e Metabolismo
(ALGEDM). Colaboração, coesão,
união e partilha de conhecimento
entre Portugal e Espanha deram
o mote a este encontro. António
Araújo, presidente do CRNOM,
foi convidado a presidir a sessão
inaugural.

interesse e a inquebrantável
vontade de vários colegas que
ano após ano tentam manter
o convívio científico entre as comunidades portuguesas e espanholas tem
triunfado e resultado no êxito desta iniciativa. O 9º Congresso da Associação
Luso Galaica de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (ALGEDM) voltou à
cidade do Porto, a 22 e 23 de fevereiro,
promovendo o encontro entre especialistas e a partilha de conhecimento. José
Luís Medina, presidente da ALGEDM,
deu início à sessão de abertura, no primeiro dia do evento, passando a palavra
ao presidente do congresso, Federico
Mallo. O professor de Endocrinologia da
Universidade de Vigo mostrou-se orgulhoso pelo cargo que assumiu este ano,
ao presidir a “um encontro que se tem
vindo a consolidar e a marcar posição”,
e revelou estar “encantado” por voltar
ao Porto, “uma cidade que nos faz sentir
em casa”.
Como presidente da comissão organizadora, Joana Queirós congratulou a iniciativa e o trabalho desempenhado por
José Luís Medina, que, na sua opinião,
“é a alma deste congresso e associação”,
referindo-se à ALGEDM. “A amizade e
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o companheirismo entre Portugal e a Galiza
nasceu há vários anos
e mantém-se na partilha de conhecimento.
Este é um congresso
especial, de grande
qualidade, e é fantástico rever vários amigos e companheiros”,
sublinhou Joana Queirós. Quem também salientou a importância
do convívio e encontro
entre os participantes
luso-galaicos foi Maria
Reyes Luna, membro
da ALGEDM, que destacou em particular o
“programa muito interessante”. Na qualidade de cofundador da ALGEDM, Manuel Sobrinho Simões afirmou ser um
prazer estar presente nesta 9ª edição
do congresso, “em que aprendo sempre
muito”, elogiando o “excelente trabalho
desenvolvido pela associação”.
Antes de António Araújo, presidente
do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) encerrar a
sessão inaugural, José Luís Medina dei-

xou alguns agradecimentos a todos os que
tornaram possível
este evento, deixando
uma nota especial aos
participantes. “Espero que cada um de
vós seja uma flecha
de anúncio, vontade
e dinamismo para os
próximos congressos”, pediu o presidente da ALGEDM.
Confirmando a importância do evento,
António Araújo abordou a questão da formação e a ação da
Ordem dos Médicos
nesse âmbito. “Hoje
atravessamos tempos muito difíceis na
Saúde, por isso tem
que haver maior resiliência da nossa parte
para preservar a formação e a qualidade
da medicina que orgulhosamente praticamos. A Ordem dos
Médicos tem tentado
contribuir para a formação, não só desenvolvendo um Fundo
de Apoio à Formação Médica, em que
vamos tentar alocar
mais verbas para financiar um maior
número de internos,
mas também tentando arranjar bolsas para patrocínio
à investigação”, frisou o presidente do
CRNOM. No final da
sua intervenção, comparou a realidade
dos dois países no que diz respeito à investigação clínica e sistema de saúde e
defendeu a “colaboração e coesão” entre
Portugal e Espanha para “potenciar o
conhecimento”. O 9º Congresso da Associação Luso Galaica de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo prosseguiu
com a conferência inaugural, que contou com o investigador Manuel Sobrinho Simões como primeiro orador.

PROGRAMA
22 DE FEVEREIRO 2019 / SEXTA-FEIRA
Palestra: Radiofármacos e tumores neuro endócrinos - as vertentes do diagnóstico e da terapêutica (Gonçalo Ferreira)  Simpósio Satélite:
Atuar com base na evidência. Close-up sobre o
tratamento da Diabetes tipo 2 (José Luiz Medina;
Reyes Luna, Simões Pereira) • Diabetes tipo 2 abordagem individualizada mas multi-factorial
(Eva Lau) • Novo membro da família dos inibidores
do SGLT2- Ertugliflozina (Elisabete Rodrigues) 
Conferência (Luís Gardete Correia; Maria Barragáns, Paula Freitas) • Pharmacological treatment
of obesity in diabetic and non-diabetic subjects
in 2019 (Martin Buysschaert) › Discussão (Delfina
Alvarez, Cláudia Nogueira)  Conferência (José
Manuel Boavida; João Raposo, Maria Reyes
Luna) • Petition to replace current OGTT criteria
for diagnosing prediabetes with the 1-hour post-load plasma glucose > 155 mg/dl (8.6 mmol/l
(Michael Bergman) › Discussão (Maria João Matos,
Joana Ferreira Mesquita)  Conferência (Federico
Mallo; Enrique Fluiters, Silvestre Abreu) • Organoterapia de la diabetes (1891 a 1922): acomatol,
pancreína, insulina (Alberto de Leiva) › Discussão
(Beatriz Mantiñan, Ana Isabel Mendes)  Sessão
de Abertura (Federico Mallo, Joana Queirós, José
Luiz Medina, Ricardo Garcia Mayor, Reyes Luna)
 Conferência Inaugural (Edward Limbert; Antónia Rego Iraeta, Valeriano Leite) • Novidades e
desafios futuros em patologia da tiróide (Manuel
Sobrinho Simões) › Discussão (Manuel Penín,
Catarina Eloy, Sandra Paiva)  Comunicações
Orais (Montserrat Ríos, José Teixeira)
23 DE FEVEREIRO 2019 / SÁBADO
 Comunicações Orais (Rui César, Milagros Regal) › Discussão (Fátima Pinto, Paula Sanchez
Sobrino)  Conferência (Edward Limbert; Maria
João Oliveira, Elias Alvarez) • Revisão crítica das
recomendações de ATA e ACR sobre nódulos da
tiroide (Manuel Penín) › Discussão (Javier Lago
Garma)  Conferência (Ricardo García-Mayor;
Javier García Soidán, Jorge Dores) • Recomendações ADA 2018 (Rui Duarte) › Discussão (Carla
Pacheco Urbina, Cláudia Freitas)  Conferência
(Concepción Páramo; Margarida Damasceno,
Joana Queirós) • Repercussões endocrinológicas
no tratamento imunomodulador oncológico (Isabel
Lorenzo) › Discussão (Clotilde Limbert, Elisabete
Rodrigues)  Opiniões (Davide Carvalho; Isabel
Paiva, Amalia Andrade) • Deficiência de vitamina
D. Quais são as polémicas? (Regina Palmeiro)
• Novidades no tratamento farmacológico das
dislipidemias (João Sequeira Duarte) › Discussão
(Luís Raposo, Isabel Palma)  Debate (Mariana
Monteiro; Francisco Carrilho, Maria Jose Morales)
• Qual a melhor terapêutica da diabetes tipo 2?
Médica (Pedro Von Hafe); Cirúrgica (Marta Guimarães) › Discussão (Selma Souto, Ángel Martinez) n
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«…Na atualização, mas
também no relembrar de
conceitos importantes na
prevenção, diagnóstico e
tratamento dos doentes
do foro cardiovascular e
doenças afins»
Começou por ser de
âmbito regional e,
ao longo de 30 anos,
tornou-se um evento
de referência a nível
nacional. As Jornadas
de Atualização
Cardiológica do Norte
para Medicina Geral
e Familiar voltaram
ao Porto, entre
os dias 16 e 18 de
janeiro, e contaram
com a presença do
bastonário da OM,
Miguel Guimarães e do
presidente do CRNOM,
António Araújo.

XXX JORNADAS DE
ATUALIZAÇÃO CARDIOLÓGICA
DO NORTE PARA MEDICINA
GERAL E FAMILIAR

Jornadas
com história

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O

Centro de Congressos do Sheraton Porto Hotel
recebeu, uma vez mais, as
Jornadas de Atualização
Cardiológica do Norte para
Medicina Geral e Familiar.
Para o presidente, Carlos
Ramalhão, este evento, que
é já uma referência na área
da cardiologia, contou com
um “programa de excelência” e com oradores que se
propuseram a “relembrar
conceitos importantes na
prevenção, diagnóstico e
tratamento dos doentes do foro cardiovascular e outras doenças afins”. Na sessão formal de abertura, agendada para o
dia 17 de janeiro, o diretor da Clínica do
Coração deixou alguns agradecimentos
e anunciou que este seria o último ano
em que presidia as jornadas. “30 anos é
um número bonito e faço votos de que
as próximas jornadas sejam um êxito
como todas estas. Podem contar comigo
desse lado (da assistência)”, afirmou,

57

visivelmente emocionado. Maria Júlia
Maciel, diretora do serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário de São João, irá continuar a assumir a presidência do encontro, que
conta ainda com Francisco Sampaio,
Nuno Bettencourt, Filipe Macedo e Pedro Von-Hafe na comissão organizadora
e científica.
António Araújo, presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médi-

cos (CRNOM) começou por
dar os parabéns a Carlos
Ramalhão e Júlia Maciel,
pela organização de “umas
jornadas com história, que
são um contributo de vários
colegas para a formação de
jovens na área da cardiologia”. Caracterizou Carlos
Ramalhão como uma “pessoa ímpar no panorama
nacional” e que “tem conseguido trazer inovação, o
estado da arte na área da
cardiologia”, sendo merecedor de “louvor e todo o
nosso apoio”. “Deixa uma
obra feita e reconhecida,
com uma renovação do ciclo, que irá continuar com
pessoas de calibre elevado,
que irão honrar o prestígio
impresso a estas jornadas”,
reforçou. O presidente do
CRNOM agradeceu ainda a
resiliência dos colegas presentes, que apesar dos “momentos mais sombrios” que
têm atravessado no Serviço
Nacional de Saúde, continuam a acreditar na formação e atualização de conhecimentos. “Esperamos que
se mantenham persistentes
nestes encontros, que acreditem na Saúde e no SNS,
com o objetivo de servir os
cidadãos, os portugueses
e Portugal. É por eles que
continuamos a lutar para
termos as melhores condições”, defendeu.
Quem também elogiou os
dois presidentes das XXX
Jornadas de Atualização
Cardiológica foi Miguel
Guimarães, que lembrou a distinção
atribuída pela Ordem dos Médicos, com
medalhas de mérito, a estes “profissionais merecedores, e que têm caminhado
lado a lado com o SNS”. Depois de uma
alusão histórica à sua constituição, referindo o papel de António Arnaut, destacou a ação de Carlos Ramalhão, que
“soube perceber, desde o início, a importância que a Medicina Geral e Familiar
tem para o serviço público de saúde, e

que este contacto entre cardiologistas e
médicos de MGF, esta troca de informações era fundamental”. Antes de terminar, Miguel Guimarães recordou ainda
a importância da formação e da investigação clínica, pois “os médicos que fazem investigação contribuem para a melhoria da qualidade da medicina e dos
cuidados de saúde” e sugeriu aos colegas
presentes na plateia que se mantenham
“juntos para combater as más políticas
de saúde e na defesa de uma medicina
com qualidade para os doentes”. n

TÓPICOS DO PROGRAMA:
16 janeiro 2019
• Electrocardiografia: integração com a Clínica
• Casos Didáticos
• Conferência – “À mesa com a anticoagulação
oral: conversas sobre AVC e Hemorragia
na FA”
• Dúvidas do Corredor
• Conferência – “Novos Horizontes na
Anticoagulação Oral 3.0: Eficácia, Segurança
e Reversão"
17 janeiro 2019
• Quando referenciar ou não para Cardiologia?
• Sr. Doutor, o meu doente cansa-se muito:
Como orientar o seu estudo?
• Problemas da Clínica Diária: abordagem dos
doentes com doença das coronárias.
• Sessão de Abertura
• Conferência – “Proteção Cardiovascular à
Medida do Seu Doente”
• Tratamento da Insuficiência Cardíaca “Estado da Arte em 2019”
• Casos Clínicos 1
• Conferência – “Mais e melhor vida na
Insuficiência Cardíaca com sacubitril/
valsartan”
• Conferência – “Nova Geração de Insulinas –
O Futuro… Hoje!”
18 janeiro 2019
• Como valorizar alguns achados
ecocardiográficos
• Sr. Doutor, o meu doente tem palpitações ou
“desmaia”! Ajude-me s.f.f.
• Casos Clínicos 2
• Conferência “Empagliflozina no Coração da
Diabetes”
• Conferência – “Estado da Arte do
Tratamento da Hipertensão Arterial em
2019”
• Prevenção primaria da doença vascular:
Estatinas? Aspirina?
• Dúvidas de Corredor
• Conferência – “Novos rumos na gestão da
doença coronária – da teoria à prática”
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

Conhecer
a identidade
portuense
O primeiro trimestre
de 2019 ficou marcado
por duas visitas
noturnas pela cidade
do Porto. Nas noites
de 15 de fevereiro
e 15 de março, Joel
Cleto conduziu os
grupos de médicos
por alguns dos locais
mais emblemáticos da
cidade, recordando os
acontecimentos que
fizeram parte da sua
história e identidade.

15 FEV ::
PELO CENTRO
HISTÓRICO

À

semelhança do
mês de fevereiro
de 2018, Joel
Cleto organizou mais
um percurso pelo centro
histórico e pela identidade portuense. A visita,
que teve início na Avenida da Liberdade, junto
à estátua de D. Pedro IV,
passando pelo morro primordial onde nasceu a cidade e que desceu depois
até à Praça da Ribeira,
aconteceu na noite de 15
de fevereiro. Conhecer a
cidade do Porto é conhecer a sua identidade e o
primeiro percurso deste
ano da edição “Porto Revisitado” focou-se nisso
mesmo. Repetindo a tradição, o caminho traduziu-se numa introdução à
história da cidade e à sua zona mais antiga. A Praça da Liberdade, “que há 101
anos se converteu na sala de visitas da
cidade, aquando da abertura da Avenida
dos Aliados”, foi o local escolhido para
iniciar o percurso.
Aqui, o historiador recordou a forte ligação da cidade do Porto a D. João I e
D. Pedro IV e relatou alguns episódios,
começando por 8 de julho de 1832, com
o desembarque de D. Pedro IV na Praia
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da Memória, dando início ao Cerco do
Porto. Um acontecimento crucial na
história do Portugal Contemporâneo,
marcado pelo confronto entre dois irmãos, D. Pedro IV e D. Miguel. Foram
muitos os portuenses que se juntaram a
D. Pedro IV, defendendo os ideais liberais inspirados na revolução francesa,
garantindo a resistência e o triunfo. No
entanto, muitos outros foram presos,
condenados à morte e executados na
praça, os designados “mártires da pátria” que veem os seus nomes recordados junto à estátua de D. Pedro IV. Com
uma enorme dívida de gratidão, o rei recompensa a cidade com a construção da
Biblioteca Municipal do Porto, o Museu
Nacional de Soares dos Reis e o Jardim
de São Lázaro, por exemplo. O Cerco
do Porto marcou fortemente a cidade e
ainda existem ruas que recordam esses
tempos, mas não só. Foi após este episódio que o Porto recebeu “a mais alta
condecoração do nosso país: a Ordem
de Torre e Espada”, representada no seu
brasão. O lema da cidade passa assim a
ser “antiga, muy nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto” por ter sido invencível durante o cerco.

DA MURALHA FERNANDINA À
ESTAÇÃO DE SÃO BENTO
Mais à frente, Joel Cleto recordou a muralha fernandina que cercava a cidade,
desde o centro até ao Rio Douro, bem
como a sua demolição. João de Almada
foi o grande impulsionador e responsável pela modernização do Porto, contribuindo para a abertura de grandes
eixos que cruzam a cidade. Por um desses eixos, seguimos até uma das “10 estações mais belas do mundo”, destacada
pelos azulejos que decoram as paredes,
da autoria de Jorge Colaço. A Estação
de São Bento foi pensada como a mais
importante do norte do país, por isso foram pintados temas tradicionais como
as romarias, as vindimas e o transporte
do vinho do Porto, no acesso às plataformas. O historiador contou algumas das
histórias representadas nos azulejos e
abordou o facto do criador Jorge Colaço
relançar a velha tradição portuguesa
dos azulejos barrocos, em tons de azul
e branco. Aliada à talha dourada, outra
marca do barroco, nasceu a expressão
“ouro sobre azul”. As curiosidades não

ficaram por aqui e, de forma mais descontraída, foram relembrados episódios
relacionados com o atraso da construção da estação, dada a persistência da
última freira do mosteiro, até à técnica
de Gustave Eiffel na edificação da ponte
Maria Pia.

O MORRO E AS RUAS TÍPICAS
É sabido que o Porto sempre teve uma
enorme vocação portuária e comercial,

daí o nome “Porto”, alicerçando a cidade com prestígio.
Voltando atrás na história, foi
no Morro da Sé, ou Morro da
Pena Ventosa, que a cidade se
começou a desenvolver. Um
local estratégico, onde as margens do Douro mais se aproximam e cursa o antigo “Rio de
Vila”. O morro, cercado pelos
dois rios que constituíam a
principal via de comunicação,
era assim um lugar privilegiado para o
acesso às trocas comerciais e, ao mesmo
tempo, um porto seguro, pela sua distância ao mar. Morro abaixo, os médicos
percorreram a Rua dos Pelames, a Rua
Escura, a Rua da Bainharia e a Rua dos
Mercadores. Ao longo do trajeto, Joel
Cleto foi referindo os principais pontos
por onde passava a antiga muralha que
cercava a cidade, entre eles o principal
cruzamento que se desenvolveu no meio
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do souto e ligava o Porto a cidades como Braga e Santiago de
Compostela. Na Porta de São
Sebastião foi possível observar
a Torre da Catedral, a antiga
Câmara Municipal no tempo
em que D. João I chega ao poder, com o apoio dos burgueses. Uns metros mais à frente,
junto à Sé do Porto e à Igreja
dos Grilos, uma ampla vista da
cidade serviu de pano de fundo
à história dos jesuítas e das ordens religiosas. Pelo penhasco
e Rua do Alto da Pena Ventosa,
onde se começaram a encavalitar as casas que compõem a
cidade, chegara-se à Porta de
Santana. Esta é a única de que
ainda existem vestígios e constituía a porta mais importante
do ponto de vista comercial,
pela proximidade ao rio. Daqui
seguiu-se o percurso pela Rua
dos Mercadores, que durante
séculos foi a mais rica e aquela
onde, como o nome indica, se
concentrava a atividade mercantil, as lojas e os armazéns
dos mercadores.

A PRAÇA DA RIBEIRA
A noite já ia longa quando o
grupo chegou à zona da Ribeira. A aproximar-se o fim
da visita, as ruas estreitas e recônditas do Porto foram substituídas por um largo com vista
para o Rio Douro. Na Praça da
Ribeira, Joel Cleto voltou a recordar o empreendedorismo
de João de Almada. Além da
abertura de eixos estruturantes que ligam a cidade, alargou
a Praça da Ribeira, o principal
mercado tradicional, e mandou
abrir a Rua de São João, que vai até ao
Largo de São Domingos. Desta forma,
os comerciantes mudam-se para o novo
eixo, abandonando a Rua dos Mercadores. Apesar das mudanças, a muralha
fernandina resiste até hoje com as tradicionais arcadas. A maioria das portas desapareceram, mas o Postigo do
Carvão permaneceu como um vestígio
onde se veem os arcos que compõem a
Ribeira.

15 MAR ::
PELO EIXO VITÓRIA –
CORDOARIA – PRAÇA
CARLOS ALBERTO
Na que foi a segunda visita do primeiro
trimestre de 2019, João Cleto encontrou-se com os membros da Ordem dos
Médicos num dos marcos históricos que
oferece ao centro da cidade invicta uma
inigualável beleza: a Torre dos Clérigos.
Na noite de 15 de março, nem o frio desmoralizou nesta demanda pelo conhecimento dos acontecimentos que fazem
parte da impressão digital do Porto.
Percorrendo parte do trajeto da muralha fernandina da zona da Vitória, os
médicos deslocaram-se então para a
frente do Centro Profissional de Fotografia. Nesse local foi pedido que se dessem asas à imaginação para se poder
vislumbrar como a muralha atravessava
à frente da antiga Cadeia da Relação,
que encarcerou figuras proeminentes do
Porto, como é o caso do escritor e poeta
Camilo Castelo Branco, que escreveu
nesse local a sua grande obra “Amor de
Perdição”, nome que identifica o largo
que acompanha o edifício.
Ao relembrar como esse largo era também onde ficava a Porta do Olival, uma
das grande saídas do Porto para norte,
o percurso continuou acompanhando
onde passava a muralha até à Igreja de
São José das Taipas. Descendo a rua Dr.
Barbosa de Castro, onde todo o lado esquerdo da rua ainda tem parte da muralha intacta por trás das casas aí construídas, foi recordado outro escritor
célebre, bem em frente à casa onde este
nasceu: Almeida Garret.

DAS VIRTUDES À CORDOARIA
O grupo foi depois levado para um dos
primeiros locais oferecido por João de
Almada para a população ter mais espaços de lazer e de onde, nas palavras
de João Cleto, se pode ver “o mais belo
por do sol do Porto”. O seu nome, Passeio das Virtudes, deve-se à famosa
Fonte das Virtudes, existente abaixo do
passeio, hoje seca, mas que no passado
se dizia brotar águas com propriedades
milagrosas e curativas, ou seja, virtudes.
Voltando a subir, e agora olhando com
atenção para a estátua em frente ao
Palácio da Justiça, é possível reparar
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as restruturações que o antigo
Campo do Olival, que dava o
nome à Porta do Olival, passou até se tornar no conhecido
jardim, numa zona repleta de
movimento. Depois do olival
ter sido arrancado por D. Filipe II como forma de desenvolver a grande baixa portuense,
aquele planalto foi aproveitado
pela Cordoaria do Bispo, que
acabou por dar o nome ao jardim. Os famosos e invulgares
plátanos, que adquiriram a sua
forma devido a um fungo que
as afetou, estão hoje a rodear o
jardim pois, aquando do cerco
do Porto, todos os negrilhos que
ali estavam plantados foram
mandados cortar. Até 1987, o
último e único negrilho que foi
“poupado da ceifa” por D. Pedro IV encontrava-se aproximadamente no meio do jardim.
A sua forma levou a que fosse
apelidada de “Árvore da Forca”,
mesmo sem nunca ninguém
alguma vez ter sido enforcado
nos seus ramos.

DAS IGREJAS BARROCAS À
“ESTAÇÃO DE SERVIÇO”

numa característica distintiva: os seus
olhos estão bem abertos e sem venda,
ao contrário da maioria das representações deste símbolo da Justiça. Foi o próprio escultor Leopoldo de Almeida que,
ao fazer aquela que é uma das maiores
estátuas pedestres portuguesas, a quis
fazer com a característica de esta estar
sempre atenta, e não de olhos vendados.
Atravessando a rua, os passeantes estavam agora a pisar o Jardim da Cordoaria. O historiador passou a explicar

A visita continuou em frente
à Igreja do Carmo e Igreja dos
Carmelitas Descalços, onde se
esconde a casa mais estreita do
Porto. A pequena casa, onde
vivia o sacristão, fica entre as
duas igrejas, identificáveis pelo
robusto estilo barroco e recentemente classificadas como
monumento nacional, e está
aberta a visitas. Apesar da beleza arquitetónica das igrejas,
o painel de azulejos na parede
da Igreja dos Carmelitas Descalços é o
que mais chama a atenção. A obra, desenhada por Silvestre Silvestri e pintada por Carlos Branco, foi realizada em
meados de 1912, representando o apogeu
do ideal barroco.
No meio da Praça Carlos Alberto, que
anteriormente se chamava Largo dos
Ferradores, Joel Cleto explicou como
aquele lugar estava – voltando ao tema
da muralha fernandina – em frente à
Porta do Olival. Era dali que seguiam

as estradas para Braga, pela atual Rua
de Cedofeita, e para Guimarães, pela
atual Rua das Oliveiras. Portanto, era
nesse largo, onde se aglomeravam ferreiros, hospedarias, tasquinhas e lojas
de comércio, que se preparavam longas
viagens, sendo uma verdadeira “estação
de serviço”, como explicou o historiador.

PRAÇAS COM HISTÓRIA
A Praça Carlos Alberto – assim nomeada em homenagem ao rei da Sardenha, que se hospedou na Hospedaria do
Peixe, a funcionar no majestoso Palácio
dos Viscondes de Balsemão, quando chegou ao Porto, para onde se retirou após
ter abdicado ao trono – foi palco de um
dos momentos mais marcantes da história recente do país e que é referido como
“o início do fim da ditadura”. Por cima
do café Luso, estava a
sede de candidatura do
general Humberto Delgado. E foi ali, na Praça
Carlos Alberto, que se
juntou uma enorme
concentração de pessoas, prontas a ouvir
a frase que o “general
sem medo” proferiu,
possivelmente inspirando-se em D. Pedro
IV: “O meu coração ficará no Porto”.
Para terminar o percurso, o grupo dirigiu-se para a Praça
G u i l he r me G o me s
Fernandes, antiga mente chamada Praça
de Santa Teresa. Este
largo, também conhecido como Praça do
Pão, era onde os padeiros vendiam os seus
produtos e está no centro da história
de uma das mais importantes padarias do Porto. Quando os vendedores
foram obrigados a deslocarem-se para
os mercados municipais, um, de seu
nome Ribeiro, recusou e, “não fosse ele
tão teimoso, não teria podido ver no que
viriam a tornar-se as padarias Ribeiro”.
Porém, a estátua que está no centro
daquela praça é uma homenagem ao
grande herói do combate ao fogo que dizimou o Teatro Baquet, em 1888. n
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SERÕES DE
CINEMA NA ORDEM
21.MAR.2019

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“The
Remains
of the
Day”

O cinema encontra
sempre motivos
para regressar à
SRNOM. Depois do
9º Ciclo de Cinema
realizado no trimestre
passado, o mês de
março ficou marcado
por uma sessão
especial escolhida
e apresentada pelo
Professor Hélder
Pacheco, que levou o
filme “The Remains
of the Day” ao Salão
Nobre da SRNOM.

A

noite de 21
de março foi
de novo dedicada aos amantes
da sétima arte. Inserindo-se na atividade
“Sessões na Ordem”, a
obra selecionada para
ser exibida no Salão
Nobre da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
(SRNOM) foi o filme
“The Remains of the Day”, realizado
por James Ivory. A película, intitulada
em português “Os Despojos do Dia”, foi
escolhida e apresentada pelo Professor
Hélder Pacheco.

O conhecido historiador, escritor e cronista apresentou o filme como sendo
“muito interessante porque é passado
numa viagem de carro que dura dez
dias, mas nós não nos apercebemos
disso, pois a personagem principal vai
relembrando os últimos quarenta anos
da sua vida. Assim, o filme não segue à
letra o espírito do que é um romance.”
As razões para a escolha desta
longa-metragem foram “a qualidade da interpretação, que é
absolutamente inexcedível e
magistral, e a qualidade da adaptação do livro” para o grande
ecrã, como explicou o professor.
Representando “cinema puro e
duro”, os espetadores são convidados a vislumbrar os “encantos
do interior da Inglaterra profunda na década de 40, de beleza estonteante, e momentos de
beleza com muita simplicidade,
em que o décor são os personagens”, disse.
Ao falar da parceria entre o realizador James Ivory e o produtor
Ismail Merchant, Hélder Pacheco sustentou que “o filme é
de uma parelha que só sabia fazer filmes bonitos”, destacando
que “esta dupla só nos deixou
obras inesquecíveis”, como “A
Room with a View” e “Howards
End”, para além do filme apresentado naquela noite.
Baseado no romance homónimo
de Kazuo Ishiguro, Nobel da Literatura em 2017, o filme conta
“uma das mais belas e frustrantes histórias de amor transpostas para o cinema”, entre James
Stevens, o mordomo chefe da famosa casa de campo Darlington Hall, e
Sally Kenton, uma governanta que outrora aí trabalhara. A ligação que surge
entre os dois mostra como Stevens é caracterizado pela “ausência da realidade
humana de quem recusa viver.”
Lançado em 1993, o filme reúne as participações de Anthony Hopkins e Emma
Thompson nos papéis principais, para
além de Christopher Reeve, James Fox
e Hugh Grant, tendo sido nomeado para
oito Óscares da Academia, incluindo o
de melhor filme, melhor ator principal
e melhor atriz principal. n
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A programação cultural da
SRNOM há muito que não
dispensa um já tradicional
ciclo de jazz. Em 2019, o
Ciclo de Jazz na Ordem
está de volta para a sua
9.ª edição e promete
trazer o jazz até às suas
origens. Paulo Gomes
Trio e a Escola de Jazz
do Porto inauguraram
esta iniciativa com dois
concertos que marcaram
pela diferença.

O JAZZ
CANTADO,
COMO O
ORIGINAL

9º CICLO
JAZZ NA ORDEM

De volta
às origens

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport / Medesign

O

Ciclo de Jazz
na Ordem é já
uma referência
na programação cultural da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM),
dado o seu êxito, tanto
em termos da qualidade musical e artística
como pela presença assídua de muitos médicos. “Este ciclo de jazz
vai ser inédito em alguns aspetos e a própria abordagem será
um pouco diferente.
Tentei trazer o jazz à
sua origem, à origem
da canção e do entretenimento. Não pretendemos mostrar tanto a
técnica aliada aos músicos de jazz, como no
ano anterior. Nesta edição, vamos ter
mais música cantada e essa é também
uma das grandes novidades”, revelou
Rui Rodrigues, da Comissão Regional
de Atividades Culturais e de Lazer da
SRNOM. A 9ª edição arrancou no dia 8

64 CULTURA

de fevereiro, com um trio liderado pelo
pianista Paulo Gomes, e prosseguiu com
um concerto dos alunos da Escola de
Jazz do Porto, a 15 de fevereiro.

8 FEV :: PAULO GOMES TRIO

Explorar a confluência entre o jazz e a
música clássica, desmistificando uma
barreira por vezes difícil de quebrar, foi
a proposta da formação Paulo Gomes
Trio. Este projeto procura a estética do
belo dentro do conceito de swing e improvisação, e foi o escolhido para inaugurar mais um Ciclo de Jazz na Ordem.
Paulo Gomes é um pianista com um
percurso reconhecido no nosso país e,
ao longo dos últimos vinte anos, colaborou na edição de numerosos trabalhos
musicais, tendo editado alguns álbuns
em nome próprio. Depois de ter atuado
na sexta edição deste ciclo com o grupo
MAP, apresentou-se agora com este trio
formado com José Carlos Barbosa no
contrabaixo e Filipe Monteiro na bateria. “Hoje trazemos música escrita por
mim e um ou outro tema de outros autores, que eu reescrevi e fiz alguns arranjos para esta formação. Tenho muitas
inspirações e ídolos musicais, e iremos
fechar o concerto com um tema inspirado num pianista e compositor do jazz
que eu admiro, Thelonious Monk”, explicou o pianista. A estreia do trio no Salão Nobre da SRNOM resultou também
como uma pré-apresentação do novo
disco, que irá ser lançado em breve, em
que alguns temas foram tocados pela
primeira vez.
Rui Rodrigues inaugurou a sessão
dando as boas-vindas ao público presente e apresentando a iniciativa e os
convidados. “Hoje vamos ter um concerto especial por vários motivos. A liderar esta formação temos o Paulo Gomes, que faz parte da história do jazz
do Porto e do país. Vão-se aperceber
que aquilo que vamos ouvir hoje é um
pouco diferente: é um jazz mais puro,
enquanto música, e não havia melhor
forma de arrancar este novo ciclo de
seis concertos. Espero que desfrutem e
apareçam. Este 9º Ciclo de Jazz deve-se
a vocês e à vossa presença assídua. Para
mim é fácil propor esta iniciativa ao
CRNOM, porque já não é possível fazer
um programa cultural sem ter o ciclo de
jazz incluído”, concluiu o organizador.

Paulo Gomes, Filipe
Monteiro e José Carlos Barbosa iniciaram
então o concerto com o
som dos três principais
instrumentos, numa
mistura que envolveu a
plateia e arrancou muitos aplausos.

15 MAR :: ESCOLA
DE JAZZ DO
PORTO

Sob tutela de Pedro
Barreiros, os alunos da
Escola de Jazz do Porto
subiram ao palco a 15
de março para demonstrar o que se aprende
na “escola mais importante de ensino de Jazz
no norte do país”. Este
é um concerto já habitual no Ciclo de Jazz
na Ordem, mas que
de ano para ano apresenta novos repertórios
e novos intervenientes.
Esta participação na segunda sessão do 9º Ciclo de Jazz constituiu
uma forma de se fazerem ouvir alguns dos
temas mais marcantes
da história do jazz. Divididos em oito combos/projetos musicais,
os alunos da Escola de
Jazz, com idades compreendidas entre os 17
e os 50 anos, fizeram
uma mostra das músicas que têm vindo a
preparar. Os projetos
duram normalmente
seis meses, os combos
podem sofrer alterações e misturam elementos com “mais e
menos competências”
no jazz. “É uma forma de desenvolver
a solidariedade musical e a interação
social. Desta forma, os alunos não procuram integrar o melhor combo, aprendem sim a lidar com várias situações e
com o improviso”, esclareceu o professor Pedro Barreiros, enquanto explicava
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“Este 9º Ciclo
de Jazz devese a vocês e à
vossa presença
assídua. Para
mim é fácil
propor esta
iniciativa ao
CRNOM,
porque já não
é possível fazer
um programa
cultural sem
ter o ciclo de
jazz incluído”
Rui Rodrigues

parte da metodologia utilizada
Escola de Jazz do Porto.
A instituição gerida pela família Barreiros tem tido um
papel fundamental na história do Jazz em Portugal, tendo
contribuído para a formação
de alguns dos maiores valores
musicais da atualidade. Foi
também nos corredores da Escola que se começou a planear
o primeiro curso superior de
Jazz, lecionado na ESMAE, a
Escola Superior de Música e
Artes do Espetáculo, do Instituto Politécnico do Porto. “O
objetivo da escola é fomentar
a produção criativa de cada
pessoa, que pretende aprender
música de uma forma interativa”, acrescentou o coordenador. Assim, o Auditório do
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM recebeu um
reportório variado, visando
complementar a formação de
cada projeto musical. A cada
combo foi atribuído um tema,
seja a relembrar um compositor, músico ou saxofonista, seja
uma época específica, que foi
apresentado ao público antes
de cada atuação. “Na seleção
do tema e das músicas, temos
sempre em conta o panorama
e a realidade do grupo. Tentamos escolher um reportório
complementar àquele que o
aluno já fez, para que seja diferente, e modificamos a abordagem estética”, declarou Pedro
Barreiros. Em jeito de balanço,
o músico e professor da Escola
de Jazz do Porto confirmou que
o objetivo para este ano tinha
sido atingido: “Tivemos oito
estéticas diferentes com músicas e formações diferentes,
resultando num verdadeiro espetáculo de variedades em que viajamos
pelo jazz”.
Também Rui Rodrigues certificou o sucesso da iniciativa e a performance dos
alunos da Escola de Jazz, que “serão o
futuro do jazz em Portugal”. “Percorremos vários cenários do jazz, várias abordagens, com instrumentos que nem

sempre são consensuais, como o violino.
As pessoas já perceberam que o jazz é
multicolor e foi isso que aqui mostramos”, concluiu o organizador do Ciclo
de Jazz na Ordem. n
PRÓXIMAS SESSÕES
26 ABR

José Pedro Coelho
“Passarola Voadora”
10 MAI

“Mano a Mano”
24 MAI

Hot Clube de Portugal
28 JUN

Jogo de Damas
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«DIE SCHÖNE
MÜLLERIN»
DE FRANZ
SCHUBERT
São muitas as salas da
Europa e do Mundo que já
receberam este conjunto
de canções de Franz
Schubert. No passado
dia 1 de fevereiro, foi a
vez do Salão Nobre da
SRNOM acolher “Die
schöne Müllerin” (“A Bela
Moleira”, em português),
trazida pelos Medivoce.
Ana Zão, Pedro Cardoso
e Rui Soares da Costa
interpretaram esta
história, composta por
20 temas, convidando o
público a participar numa
viagem em que a paixão,
o amor e a natureza são o
pano de fundo.

CONCERTO DE CANTO E PIANO
01 FEVEREIRO 2019

Schubertíada
apresentada na
SRNOM
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

gional do Norte, que agradeceu a presença de todos. O cirurgião Rui Soares da Costa
interveio para agradecer o
apoio da SRNOM e fazer
uma introdução prévia da
atuação que se seguiria. “A
SRNOM acolhe esta ‘Schubertíada’ dos Medivoce e
isso é um privilégio para nós.
Esta sala compete com muitas salas por essa Europa e
Mundo fora, onde as apresentações das obras de Schubert são feitas”, concluiu.
Dividido em quatro momentos, enquadrados em duas
partes, este ciclo, que une
a poesia de Wilhelm Müller com a música de Franz
Schubert, contou com a interpretação de Pedro Cardoso na voz e de Ana Zão
e Rui Soares da Costa no
piano, de forma alternada.
“A Bela Moleira” conta a
história de um jovem viajante que, ao passar por um
ribeiro, se apaixona platonicamente por uma bela
moleira. Infelizmente esta
prefere um caçador, vestido
de verde, que lhe oferece um
laço dessa cor. O jovem viajante desenvolve então uma
obsessão pela cor verde, terminando por, desesperado,
suicidar-se no ribeiro.
É o ultrarromantismo levado ao extremo. E esta forma “muito peculiar”
de ver o amor e a natureza garantiu a
Franz Schubert o sucesso da obra desde
a sua estreia. Considerada “uma das
mais belas obras escritas para canto e
piano”, este conjunto de temas tem sido,
ao longo de quase dois séculos, interpretado e gravado várias vezes um pouco
por todo o mundo. “É uma obra que desperta a paixão nos artistas que se dedicam ao seu estudo. Foi esta paixão que
experimentamos e queremos hoje partilhar convosco. Mais do que partilhar,
desejamos transmitir e contagiar-vos
com esta simbiose entre a poesia e a música e com a insólita histórica do rapaz
que sofre de amor pela filha do moleiro”,
resumiu Rui Soares da Costa.

“

Hoje trazemos um programa inteiramente preenchido com um
ciclo de Franz Scubert. É um ciclo muito
belo de 20 canções que contam uma história de romantismo elevado ao último
patamar. É quase um romantismo patético e infantil, mas que se usava naquela
altura. Insere-se numa época histórica
em que as emoções, o amor e a natureza
são levados ao extremo, e estão muito
presentes nesta obra”, começou por explicar Rui Soares da Costa. “Die schöne
Müllerin”, em português “A Bela Moleira”, foi apresentada no primeiro dia
do mês de fevereiro, no Salão Nobre do
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) pelos Medivoce.
A abertura esteve a cargo de Carlos
Mota Cardoso, vogal do Conselho Re-

Ainda antes do concerto, também Ana
Zão corroborou a ideia do colega sobre a
partilha de “música de qualidade” com
o público. “Apesar de ser uma obra algo
densa e difícil do ponto de vista vocal e
pianístico, acaba por ser uma história
que nos transporta e nos faz viver aquela
época como se estivéssemos presentes.
Será uma viagem muito interessante e
dá alguma leveza a algo que poderia ser
mais pesado”, adiantou a médica.
Ao todo, são 20 os temas que compõem
este ciclo musical romântico. Por isso, o
grupo decidiu fazer uma pequena resenha para ler no início de cada peça, de
modo a esclarecer o público acerca da
sequência da obra, ajudando na interpretação das canções e da própria história. “A música não é toda igual, e esta
tem uma carga poética muito densa e
musicalmente também é complicada.
Nestas obras é preciso criar uma sensibilidade especial, um ambiente para poder captar e sentir a música. Espero que
seja uma obra de paixão imediata para
o público e que se deixem levar nesta
viagem”, comentou o ortopedista Pedro
Cardoso. Quem assistiu não controlou
os aplausos ao trio de artistas e elogiou
o percurso trilhado neste “despertar do
amor”. n
PROGRAMA:
Die schöne Müllerin (Op. 25, D. 795)
A Bela Moleira
1ª Parte
1 - Das Wandern (O Passeio)
2 - Wohin? (Para onde?)
3 - Halt! (Alto!)
4 - Danksagung an den Bach
(Agradecimento ao ribeiro)
5 - Am Feierabend (No fim do trabalho)
6 - Der Neugierige (O curioso)
7 – Ungeduld (Impaciência)
8 – Morgengruß (Saudação matinal)
9 - Des Müllers Blumen (As flores do moleiro)
10 – Tränenregen (Chuva de lágrimas)
11 - Mein! (Minha!)
2ª Parte
12 – Pause (Pausa)
13 - Mit dem grünen Lautenbande
(Com a fita verde do alaúde)
14 - Der Jäger (O caçador)
15 - Eifersucht und Stolz (Ciúme o orgulho)
16 - Die liebe Farbe (A cor amada)
17 - Die böse Farbe (A cor odiada)
18 - Trockne Blumen (Flores secas)
19 - Der Müller und der Bach (O moleiro e o ribeiro)
20 - Des Baches Wiegenlied (Canção
de embalar do ribeiro).
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A relação
entre medicina
e religião em
ex-votos

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

LIVRO DE
JOÃO PATRÍCIO

“Memórias de
Medicinas de Ontem:
Antropologia da
Doença – Ex-Votos”
é o título da obra
apresentada no dia
23 de janeiro na
SRNOM. Da autoria
do cirurgião e
professor catedrático
da Faculdade
de Medicina da
Universidade
de Coimbra João
Patrício, o livro
aborda a relação
médico-doente e
foi apresentado por
Fernando Reis Lima e
Walter Osswald.

C

onsiderada uma
“obra única nos
estudos da Antropologia dos séculos
XX e XXI”, o livro de
João Alberto Baptista
Patrício foi apresentado na Sala Braga do
Centro de Cultura e
Congressos da Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
(SRNOM) no dia 23
de janeiro. “Memórias
de Medicinas de Ontem: Antropologia da
Doença – Ex-Votos”
dá título à obra que é
i nte r p re t ad a c o mo
um “tratado da patologia médico-cirúrgica e uma explicação
profunda do conhecimento médico da
época”. Em representação do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) e do presidente António
Araújo, Carlos Mota Cardoso inaugurou
a sessão, agradecendo a presença de todos e relembrando que a SRNOM está
sempre aberta para a cultura.

“UMA OBRA DE ARTE”
A apresentação da obra esteve a cargo
do Professor Walter Osswald, que a con-

siderou “rica e interessante” e “digna
de uma leitura atenta para criar afinidade com o autor”. “O tema, não sendo
um tema inédito na bibliografia portuguesa, é um tratado médico- sociológico e espiritual sobre os ex-votos. É
indiscutivelmente um contributo fundamental para quem queira entender
o que são ex-votos e conhecer a realidade dos ex-votos portugueses. Este
livro chama muito a atenção para a
sua verdadeira natureza, é a expressão da confiança da pessoa aflita em
algo que a ultrapassa e com que pode
entrar em diálogo, mas nunca poderá
entender, que é o sobrenatural, a divindade. Um ex-voto não é necessariamente uma promessa, mas sim um
agradecimento”, explicou o médico,
elogiando o estilo literário do autor.
Também presente no lançamento do
livro esteve o cirurgião Fernando Reis
Lima que começou por contar alguns
detalhes da história da criação da obra
até à sua concretização e apresentação em Coimbra. “Este livro nasceu há
umas dezenas de anos, o autor percorreu igrejas, museus e ermidas desde o
Minho até ao Algarve e colecionou centenas de ex-votos. É uma obra de arte
que ficará para sempre”, rematou.

EX-VOTOS: (TAMBÉM) A RELAÇÃO
MÉDICO-DOENTE
Cirurgião e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra, João Patrício começou o
seu discurso por agradecer a distinção
conferida, bem como a “permissão de
ser recebido nesta casa”, num testemunho de gratidão aos elementos do
CRNOM. “Este estudo não incide em
ideias religiosas abstratas, mas sim em
doenças, emoções e sentimentos, invoca
curas que foram integradas no conceito
do miraculoso”, explanou o autor sobre
o tema. Após esclarecer que esta investigação foi elaborada com o propósito de
“estar próximo do outro” e “entender e
melhorar as vivências, a forma como é
interpretada a doença, o sofrimento, a
cura, a morte ou a fé”, João Patrício foi
mais longe. “A medicina, antes de ser
arte, ciência ou saber, é uma relação
entre quem sofre e quem pretende conceder alívio. É um diálogo, é a relação
médico-doente”, concluiu. n
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Memórias
que contam
histórias

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

LIVRO DE
JOSÉ TAVARES
FORTUNA

Sem uma ordem
temática, sem
esquemas
organizados, sem um
tema concreto. Assim
é o 13.º livro de José
Tavares Fortuna, um
conjunto de folhas
soltas, de memórias e
histórias do passado
ilustradas. Na noite
de 22 de março, a
SRNOM acolheu a
apresentação de
“Folhas Soltas... aos
90 anos”, uma obra
oferecida ao Fundo
de Solidariedade da
Ordem dos Médicos.

J

osé Tavares Fortuna
é um nome incontornável na medicina e
na sua especialidade de ginecologia e obstetrícia, mas
também uma presença
assídua nas atividades e
eventos promovidos no
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM). “Folhas Soltas... aos 90 anos”
é o título do seu 13.º livro,
onde relembrou o passado,
a família, as viagens e uma
série de “memórias que fazem parte da nossa história”. A obra é composta por
64 textos, sobre variados temas, sempre ilustrados por
múltiplas fotografias do autor, que vê esta arte da imagem como uma paixão.
Em representação do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
(CRNOM), Carlos Mota
Cardoso agradeceu a presença de todos
em mais um evento cultural e elogiou
o autor e o conteúdo da obra “de uma
prosa corrente, suave e espontânea”. O
prefácio da obra ficou a cargo de Inês de
Ornellas e Castro, professora do departamento de Estudos Portugueses da Fa-

culdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa.“Este
é um livro especial porque foi escrito
como um álbum: não há uma ordem
temática exatamente porque são folhas
soltas e vamos folheando, compelidos a
passar mais tempo com o autor”, apresentou. Apesar de não ter esquemas organizados, Inês de Ornellas e Castro assume ter encontrado nesta obra “o fio da
alma que se vai folheando” como o principal fio condutor. Na sua opinião, José
Tavares Fortuna guia-nos pelo “afeto,
amor, amizade, companheirismo, carinho pelos pacientes e um grande humanismo na forma como aborda temáticas científicas e reflexões da sua vida”.
A professora da UNL elogiou ainda a
“grande generosidade” do autor, uma
vez que as receitas da venda do livro são
oferecidas ao Fundo de Solidariedade
da Ordem dos Médicos, e ainda “a dádiva que faz ao partilhar a sua vida e o
seu saber” e a “homenagem aos amigos
médicos”.
Também presente nesta sessão, o cirurgião Fernando Reis Lima deixou
algumas palavras ao colega e amigo, revelando alguns momentos partilhados
com o autor, que considerou “médico,
músico, fadista, poeta, escritor, filósofo,
ensaísta, fotógrafo e viajante”. Visivelmente nostálgico com as recordações,
José Tavares Fortuna agradeceu ao CRNOM a possibilidade de apresentar a
sua mais recente obra na Casa do Médico. “O título do livro refere-se a vários
textos que, ao longo de alguns anos, fui
anotando e depositando no fundo da
minha gaveta”. Para o autor, “em cada
homem há uma história desenhada
nas rugas do tempo e fixada numa espécie de contínuo de vida”, por isso, fez
questão de contar as principais memórias que fazem parte da sua história. A
“amizade sincera” com alguns amigos,
os tempos de formação, o fado, a especialidade de ginecologia e obstetrícia,
as viagens e a família, são alguns dos
temas mais abordados nesta obra. Antes da atuação de um grupo de fados que
trouxe Coimbra até ao Salão Nobre, José
Tavares Fortuna encerrou a sessão com
uma mensagem de gratidão: “Neste dia
de primavera, com as palavras que me
foram dirigidas, sinto o perfume das flores da amizade e da cultura”. n

70 CULTURA

O

livro “Genética
para Todos – De
Mendel à Revolução Genómica do Século
XXI: a prática, a ética, as
leis e a sociedade”, da autoria de Heloísa G. Santos
e André Dias Pereira, foi
apresentado no Salão Nobre da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) no passado dia 26 de março. Em
forma de debate, os autores falaram do futuro da
genética do ponto de vista
LIVRO DE
científico e jurídico, posHELOÍSA G. SANTOS
sibilitando aos presentes
exporem as suas dúvidas
E ANDRÉ DIAS
e ideias.
PEREIRA
O debate foi moderado
por Carlos Mota Cardoso,
em representação do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
(CRNOM), e contou com
a participação de Manuel
Sobrinho Simões, méO PAPEL DA ÉTICA
dico patologista e diretor
do Instituto de Patologia
NO FUTURO DA
e Imunologia Molecular
GENÉTICA
da Universidade do Porto
(IPATIMUP), e de RoHeloísa G. Santos e
salvo de Almeida, memAndré Dias Pereira
bro do Conselho Nacional
levaram até à SRNOM
de Ética para as Ciências
o seu mais recente
da Vida.
livro, “Genética para
A primeira intervenção
Todos – De Mendel à
foi de Rosalvo de Almeida,
Revolução Genómica
que, ao admitir que é indo Século XXI: a
certo o que vai acontecer
prática, a ética, as
na genética no futuro, subleis e a sociedade”,
linhou como “todos temos
no dia 26 de março. A
a consciência de que o que
apresentação contou
se passa hoje na ciência e
com a presença de
na genética é algo que nos
Manuel Sobrinho
preocupa”.
Simões e de Rosalvo
“É raro fazer das perAlmeida como
guntas a nossa razão de
oradores convidados.
ser. Mas este é um livro
de perguntas”, comentou
Manuel Sobrinho Simões,
dando importância à forma como a obra
procura dar ao leitor as ferramentas,
“a partir de preâmbulos e de glossários
muito completos”, para ser criada uma
análise crítica sobre o assunto.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Genética
para todos”

Para a autora Heloísa G. Santos, é importante despertar a curiosidade dos leitores
quanto à legislação relacionada com genética. “Sendo completo, as pessoas podem perceber o que há de jurídico e de
ético em relação à genética em Portugal”,
explicou Heloísa G. Santos.
Como se pode ler na contracapa, o objetivo desta obra é permitir que os leitores
entrem “numa fascinante viagem, desde
a descoberta das células e dos cromossomas até às mais recentes inovações na
área da genética humana.” O livro divide-se em duas partes: a primeira, escrita
por Heloísa G. Santos, intitula-se “De
Mendel à Revolução Genómica do Século XXI” e descreve as generalidades
da genética, os conhecimentos adquiridos através da investigação e da prática,
as características especiais dos testes genéticos e a descoberta do genoma; a segunda, escrita por André Dias Pereira,
intitula-se “Genética Humana: O Olhar
de um Jurista” e aborda os direitos humanos e direitos fundamentais, a eugenia e os riscos do século XXI, o consentimento informado, o sigilo médico e os
desafios da terapia génica e da medicina
personalizada. Por fim, é destacada toda
a legislação relevante sobre a matéria.

OS AUTORES
Heloísa G. Santos é Geneticista Clínica e doutorada em Genética Médica pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL).
Primeira Diretora do Serviço de Genética Médica do Hospital de Santa Maria (2000-2004).
Sócia Honorária e atual presidente da Comissão
de Bioética da Sociedade Portuguesa de Genética Humana, da qual foi fundadora e a primeira
presidente. Membro da British Society for Genetic Medicine, da European Society of Human
Genetics e da Tuberous Sclerosis Association
(honorário). Recebeu o Prémio Nacional de Genética em 2001.
André Gonçalo Dias Pereira é Mestre e Doutor
em Direito Civil pela Universidade de Coimbra.
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Diretor do Centro de Direito
Biomédico da mesma universidade. Presidente
da Comissão de Ética da AIBILI. Membro da Comissão de Bioética da Sociedade Portuguesa de
Genética Humana. Fellow do European Centre
of Tort and Insurance Law (Viena). É membro
do Conselho Nacional de Ética para as Ciências
da Vida. n

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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EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA

Fernando
Moreira

“OLHAR,
SENTIR E
REFLETIR”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A natureza no seu
estado mais puro
foi apresentada em
forma de fotografia
na galeria da SRNOM.
Manuel Fernando
Moreira inaugurou
a exposição “Olhar,
Sentir e Refletir” no dia
11 de janeiro e desafiou
os médicos e o público
em geral a meditar
nas sensações e na
criação dos elementos
naturais.

É

a segunda vez que Manuel Fernando Moreira expõe o seu trabalho na galeria do Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). A
primeira exposição que trouxe até à Casa
do Médico correu bem, “pois este é um local reconhecido” e “considero interessante
divulgar as fotografias neste espaço”, revelou, em entrevista à Nortemédico. Com o
título “Olhar, Sentir e Refletir”, esta mostra incidiu sobre a natureza, com fotogra-

fias a retratar plantas, cascatas, paisagens e o nascer e o
pôr do sol, as ocasiões em que
o fotógrafo mais gosta de trabalhar devido às cores, efeitos
e reflexos luminosos dos elementos naturais.
Manuel Fernando Moreira assumiu que esta paixão pela fotografia “existe desde criança”
e que nunca deixou de captar
os momentos mais importantes, mas foi a partir de 2010
que teve um novo impulso.
“Trabalhava numa entidade
ligada à pintura, à arquitetura
e às artes gráficas em geral,
onde obtive alguns conhecimentos. Quando me reformei
decidi levar este projeto mais
a sério e, desde essa altura, tenho-me dedicado a dar aulas
e workshops de fotografia e a
fazer algumas exposições”,
acrescentou o fotógrafo que já
expôs em Braga, Santo Tirso e
outros concelhos do norte do
país.
Para esta exposição, reuniu 13
fotografias com moldura e um
dossier com outras imagens
para que o público pudesse
“observar a natureza no seu estado mais puro”. “Gosto muito
de fotografar a arquitetura,
edifícios antigos, espaços interiores. Acredito que até uma
janela já envelhecida marca
a fotografia pela sua antiguidade, como se ganhasse vida”,
explicou Manuel Fernando
Moreira. No entanto, para esta
mostra resolveu apresentar
um trabalho diferente, inspirado na natureza, principalmente na beleza das flores e das plantas.
“Debrucei-me sobre a criação e proponho
que reflitam na conceção dos elementos
naturais e meditem naquilo que estão a
ver”, desafiou o fotógrafo. Dado o mote,
o público presente na inauguração analisou cada fotografia ao pormenor e elogiou
o trabalho do artista, interessando-se em
saber mais sobre o processo e as técnicas
utilizadas. A exposição “Olhar, Sentir e
Refletir” esteve patente na SRNOM de 11
a 25 de janeiro. n
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EXPOSIÇÃO DE
PINTURA

Texto Catarinha Ferreira › Fotografia Medesign

Catarina
Amaro

“DYNAMIT”
ESTREOU NA
SRNOM
“Dynamit” foi o
nome escolhido
por Catarina
Amaro para a sua
primeira exposição
sobre a expressão
humana. As cores,
as composições de
desenho e texto, os
elementos naturais
e as formas do corpo
humano marcaram
esta mostra que
esteve patente na
SRNOM de 1 a 15 de
fevereiro.

D

urante o ensino secundário optou
pela vertente de Humanidades e agora
frequenta a licenciatura em Línguas e
Relações Internacionais. Mas a paixão
pelas artes e pela
pintura existe desde
muito pequena, inspirada pelo bisavô e
pelo pai. E Catarina
Amaro apresentou “Dynamit”, a sua
primeira exposição, patente no bar e
corredores do Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM), no dia 1
de fevereiro. “É a primeira vez que estou
a expor as minhas obras, muito marcadas pela cor, pelo corpo e expressão

humana. O nome Dynamit relaciona-se com esta forma de expressão”, justificou.
Para esta estreia, selecionou alguns trabalhos desenvolvidos
com tintas acrílicas, óleos e aguarelas, e elaborou algumas composições com rascunhos. “Como
passo muito tempo a treinar,
utilizo muito a caneta e a maioria das minhas obras estão em
cadernos ou em diários gráficos.
Recorto os próprios desenhos dos
cadernos e colo, resultando num
conjunto de pequenos retratos
do processo criativo”, explicou a
autora. Além dos desenhos, Catarina Amaro completa as suas
composições com textos escritos
por si sobre diversas temáticas.
“São as minhas obras favoritas
porque reúnem mais elementos: revelam o meu lado artístico
e contam histórias. Tenho alguns desenhos que fiz em locais
que passei ou países que visitei,
e outros em que estou simplesmente a experimentar técnicas”,
confidenciou.
As suas obras são fortemente
marcadas por explosões de cor,
que se relacionam com elementos mais naturais, como as flores,
mas também com a forma humana. Para Catarina Amaro, “o
corpo tem uma forma muito definida, permite vários contrastes e
jogos de luz e sombra”. As representações dos corpos na Arte Antiga, a Vénus de Milo, Frida Kahlo
e o surrealismo de Salvador Dalí
são as suas maiores inspirações.
“A Catarina pinta desde sempre
e esta coleção estava guardada no
quarto. Ela gosta de pintar coisas
diferentes, muitas vezes senta-se
num canto e começa a riscar, a
desenhar, a fazer esboços para
depois fazer as composições.
Não está na área artística nem nunca
estudou artes, mas provavelmente vai
ter que seguir por essa via, porque tem
uma grande paixão”, contou a mãe, Elisa
Proença, médica pediatra. Também a
agora mais “artista” admite que gostava
de fazer uma formação especializada na
área. n
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EXPOSIÇÃO DE
PINTURA

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

João Bigaíl

“PORTO
SINGULAR”
De 1 a 15 de fevereiro, a
galeria da SRNOM recebeu
representações da cidade
do Porto, através das
aguarelas de João Bigaíl. A
exposição “Porto Singular”
reuniu 32 obras artísticas
que misturam a aguarela
clássica e o expressionismo
moderno. O autor foi aluno
de Júlio Resende na Escola
Superior de Belas Artes
e atualmente dá aulas na
Universidade Sénior das
Antas e em Espinho, onde
transmite esta técnica.

O

s retratos do maestro André
Rieu, da Madre Teresa de Calcutá e de uma incógnita criança
de três anos eram obras que saltavam à
vista de qualquer um, ao entrar na galeria do Centro de Cultura e Congressos
da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM). Para João Bigaíl, os retratos têm um significado especial e alguns estão mesmo expostos
em cidades europeias como Londres e
Madrid. Começou por fazer o retrato do
seu neto e de outras crianças, no total de
cerca de 400, entre eles o da Princesa
Leonor, filha dos reis de Espanha, dos
quais recebeu uma carta de agradecimento pelo trabalho oferecido, através
do Consulado Espanhol no Porto.
Mas no dia 1 de fevereiro, foram as aguarelas sobre a cidade do Porto que mere-

ceram maior destaque. “Porto Singular” foi o nome dado à segunda
exposição trazida à Casa do Médico
por João Bigaíl.
Nascido em Campanhã, mudou-se para Espinho, mas estudou na
Escola Superior de Belas Artes, no
Porto, mantendo uma forte ligação
à cidade. Afirma que o gosto pela
pintura já nasceu consigo, e após
alguns anos dedicado à vida militar e à sua própria empresa, voltou
às artes. Atualmente é professor de
Artes Plásticas na Universidade
Sénior das Antas e dá aulas na sua
área de residência, na Junta de Freguesia de Espinho, e no seu atelier.
Começou por pintar a óleo e a carvão, mas quando descobriu a aguarela, explorou a técnica de forma livre e independente, transmitindo a
sua versatilidade nas aulas.
“Gosto muito da cor, e a técnica fornece-nos uma gama infindável de
cores que transmitem melhor a realidade daquilo que quero representar. Com a aguarela, consigo mostrar efeitos como a neblina, o pôr do
sol, o nevoeiro, os lençóis de água
ou o movimento da água do rio”, explicou João Bigaíl. As pontes que ligam as cidades do Porto e Vila Nova
de Gaia, as zonas típicas como Miragaia, Foz, escadas dos Guindais, Sé
do Porto, Serra do Pilar e a Ribeira
foram algumas das representações
presentes nesta mostra. As formas
e as cores das casas tradicionais, as ruas
estreitas, o elétrico, os barcos rabelos e a
estação de São Bento não foram esquecidas nesta exposição que levou 32 obras
ao Centro de Cultura e Congressos da
SRNOM.
Inspirado por fotografias antigas, o autor passa as imagens para a tela através
da aguarela clássica e tem introduzido
ainda o expressionismo moderno, uma
técnica que permite uma maior liberdade. No seu processo criativo, admite
fazer uma aguarela de modo relativamente rápido, mas também se perde nos
pormenores e só dá a obra por terminada quando esta está do seu agrado. O
reconhecimento pelo seu trabalho tem
incentivado João Bigaíl a apresentar exposições de forma regular, tanto em Portugal como no estrangeiro. n

75

EXPOSIÇÃO DE
PINTURA

Lia Ferreira
“ON PINA”, A DANÇA EM
PINTURA E DESENHO
O movimento, a dança
e a arte estiveram de
mãos dadas entre os dias
15 e 29 de março. O hall
e a galeria da SRNOM
receberam a exposição
de pintura, desenho e
ilustração de Lia Ferreira,
inspirada pelos bailados
coreografados por Pina
Bausch. “On Pina” deu
nome a esta mostra que
explorou a figura humana
e temas do imaginário.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

U

m retrato de
Pina Bausch
inspirou Lia
Ferreira a representar
nas suas obras as tão
conhecidas danças e
coreografias daquela
artista. O fluir do movimento e a beleza da
figura humana estão na
essência da exposição
“On Pina”, apresentada
no hall e galeria do Centro de Cultura e Congressos da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) entre 15 e 29 de março.
Lia Ferreira esteve sempre ligada às artes, tendo frequentado aulas de pintura
da professora Zé Vieira. Acabou por se
formar em design de moda, onde conseguiu conciliar o desenho e o explorar da
figura humana com o mundo da produção e o teatro.

Nos últimos anos, sentiu vontade de voltar à pintura, que tinha ficado “adormecida”. “Gosto essencialmente de pessoas,
da figura humana, embora também desenhe outras coisas. Gosto de retratar
as pessoas de modos diferentes, quer
em cenas emblemáticas do cinema,
quer noutros contextos. A beleza por
si só não me interessa, muito menos a
estereotipada, por isso procuro
sempre elementos diferentes,
que me despertem a vontade de
retratar por não se enquadrarem naqueles estereótipos de
beleza que o cinema e a televisão nos passam”, confidenciou.
Para a exposição na SRNOM,
inaugurada na tarde de 15 de
março, Lia Ferreira selecionou
algumas obras integradas na
coleção “On Pina”, inspirada
nos bailados coreografados por
Pina Bausch. “As coreografias
dela são maravilhosas e estão na
origem da maioria dos trabalhos
expostos aqui. Retratei situações
retiradas dos seus bailados, com
novas roupagens em termos de
cor e alteração de elementos.
Encontro sempre influências e
transmito o fluir do movimento
na dança” explicou a artista.
“Play”, “Welcome Love”, “Happiness”, “Let’s Dance” e “Fallen (in
Love)” eram os nomes de alguns
dos mais de 60 quadros exibidos.
Quando pensou a exposição,
Lia Ferreira procurou mostrar
alguma diversidade, mas com
elos de ligação que a tornassem
coerente. Para além da pintura,
“trouxe desenho, em tinta e traço
fino, em que trabalho a mancha
sobre papel, retratos e ilustrações
de temas do imaginário, seja do
cinema, da música, da televisão,
que fazem parte do audiovisual
e estão no nosso imaginário”. As personagens reconhecidas de filmes e séries,
mais atuais ou mais antigas, foram também retratadas pela artista, em papel e
tela. A pintora e ilustradora está prestes
a inaugurar o seu atelier para dedicar-se
a novas técnicas e mostrar o seu trabalho
através de open days artísticos. n
Mais informação sobre a artista em https://www.liaferreira.online/
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“50 ANOS DE
ESCULTURA”

EXPOSIÇÃO DE
ESCULTURA

António
Passarinho

Autodidata no mundo
da arte, com obra já
reconhecida, António
Rafael Passarinho,
antigo consultor de
Urologia no Hospital
Curry Cabral, ainda
não tinha exposto na
SRNOM. No dia 15 de
março, inaugurou “50
Anos de Escultura”,
uma mostra do seu
percurso.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A

lguns colegas
artistas afirmam que a sua
dedicação à escultura se
deve à atividade cirúrgica. Já os colegas médicos sustentam que a
inovação que trouxe à cirurgia urológica se deve
ao exercício criativo na
escultura. Conhecido
pela sua atividade de
urologista no Hospital
Curry Cabral, em Lisboa, e pela sua atividade
sindical no Sindicato Independente dos Médicos
(SIM), António Rafael
Passarinho é um médico
que também é escultor.
Foi na sua terra natal,
no Sardoal, vila do distrito de Santarém, que descobriu a sua
vocação para a arte de moldar peças.
Foi lá que observou durante anos a técnica de moldagem do barro dos oleiros e
se deixou inspirar por desenhos do pai,
que também tinha aptidão para as artes.
Quando teve que escolher uma área de
formação, António Passarinho ficou dividido entre Belas Artes e Medicina, tendo
acabado por seguir a última “para poder
ajudar pessoas”. “Foi o grande motivo da
minha escolha. Mas sempre continuei

a fazer esculturas – em ferro, mármore
e mais recentemente em madeira, para
simplificar. Gosto de fazer coisas diferentes e simples”, assumiu.
Para esta estreia na Casa do Médico,
António Passarinho trouxe 29 esculturas, consideradas esculturas de interior,
onde representa o amor, a dança e os
afetos. “50 Anos de Escultura” mostrou
parte do seu percurso e a sua inspiração
na dança, através da filha, que praticava
ballet. “Tenho cerca de 400 esculturas,
espalhadas pelo campo, pelas minhas
oficinas e casas em Évora, no Sardoal e
em Lisboa. Desde que me reformei, já fiz
mais de 170”, contou o urologista. Em entrevista à Nortemédico, revelou algumas
curiosidades relativamente ao processo
criativo das suas obras, como a obtenção
de formas singulares e tons que chamam
a atenção e tornam a peça ainda mais interessante. É o caso do azul grilo que ornamentou a “Torre Fenestrada”, uma das
suas peças mais elogiadas.
António Passarinho considera-se “um
reciclador”, uma vez que aproveita pedaços de madeira que encontra durante os
seus passeios pelo campo para transformar em obras de arte. “Trabalho muito
com madeira de oliveira, alguma de sobreiro, pinheiro ou acácia. Tenho dezenas de oliveiras no Sardoal, árvores milenares, aproveito esses recursos para
dar forma às esculturas ou para as bases,
que são muito importantes e são sempre
trabalhadas para sustentar e embelezar a
peça”, explicou.
“Dignificar a vida, valorizar a diferença
e amar a arte e a cultura” é o principal
lema de António Passarinho, o qual lhe
foi “muito útil” tanto na Urologia como na
escultura, em que procurou “fazer sempre coisas diferentes”. Escultor autodidata que se define como “figurativo não
realista e simbólico”, encontrou pontos
em comum entre a Arte e a Medicina.
Membro da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) e da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos
(SOPEAM), foi distinguido com o prémio
Celestino Gomes de 1998 e 2002, na área
de escultura, atribuído pela SOPEAM.
Realizou várias exposições nos hospitais de Lisboa, obteve diversas menções
honrosas e foi distinguido internacionalmente. n
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EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA

Conde Falcão
“PALCO DA VIDA”
Através da lente de Conde
Falcão, a exposição de
fotografia “Palco da Vida”
permitiu uma fantástica
viagem por vários países do
mundo. O “coronel fotógrafo”
inaugurou esta mostra na
SRNOM, no dia 15 de março.
O superior domínio dos
segredos da câmara escura
levaram-no a conquistar já
cerca de 400 prémios e a ver
os seus trabalhos publicados
em prestigiadas revistas
nacionais e internacionais.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A

ntónio Conde Falcão é coronel
de Cavalaria reformado mas há
muito mantém um profundo
interesse pela fotografia. Foi a partir de
1971, em Moçambique, que passou a fotografar com uma certa regularidade e
a desvendar os segredos da câmara escura. Os problemas sociais e o elemento
humano, em geral, sempre foram os
seus temas preferidos. A cultura e as
pessoas de África, palco das suas três
comissões militares, marcaram a sua
sensibilidade para esta arte.
No dia 15 de março, inaugurou a exposição “Palco da Vida”, apresentada
em três subtemas: “Amor”, “Gentes do
Mundo” e “Sono”. O objetivo era que os
visitantes percebessem o seu género, e

aqui reuniu cerca de 45 fotografias,
escolhidas entre as mais de 15 mil
que tirou ao longo da vida. Na abertura da exposição, fez questão de explicar a origem de cada fotografia,
o contexto histórico e social e até
algumas curiosidades sobre o momento em que a captou. O “Banho
Macua, presenciado pelo autor em
Cabo Verde, é um desses exemplos,
e foi publicada em várias revistas e
“correu o mundo”. Com este “Palco
da Vida”, Conde Falcão contou um
pouco da sua história de vida, as
inspirações, as viagens. Nepal, Índia, Tailândia, Egito, Cabo Verde,
Brasil e China são alguns dos países retratados pelo fotógrafo, que
incluiu também alguns momentos
captados na cidade do Porto, como
o “Amor D’Ouro” entre um casal
que passeava na Ribeira, ou “A Espera” de um jovem na Estação de
São Bento.
“A base da minha fotografia é o
preto e branco, eu sempre fiz câmara escura, numa altura e que
eramos muito poucos a fazer fotografia de laboratório. Exigia muita
dedicação, determinação, algum
esforço e inovação fazer coisas
novas. Analogicamente, nessa altura já fazia coisas que agora só o
Photoshop permite”, revelou, enquanto explicava o artificialismo
e o raio de luz criado em alguns
trabalhos. Porém, também trabalha a cor, de modo a fazer “sobressair o que quero”, até porque “por vezes
isso é essencial”. O “coronel fotógrafo”,
como é conhecido, é um autodidata que
utiliza com frequência técnicas como o
alto contraste, múltiplas exposições com
ampliador, viragens parciais e máscaras
diversas.
Conde Falcão conta com vários trabalhos
publicados em revistas nacionais e internacionais e colaborou com a Câmara
Municipal do Sardoal na recuperação do
espólio fotográfico daquele concelho, de
onde é natural. Nos concursos nacionais
e internacionais em que já participou,
obteve cerca de 400 prémios, dos quais
se destacam cinco medalhas de ouro no
Salão Internacional do Algarve, um dos
melhores salões mundiais. n
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CENTRO DE
CONVÍVIO DA
SRNOM – CASA LUZ
SORIANO
Desde o final de 2018 e
início deste ano, o Centro
de Convívio tem recebido
a visita de muitos médicos,
inscritos nos workshops
disponibilizados pela
SRNOM. Nas manhãs de
sábado, têm a oportunidade
de aprofundar os seus
conhecimentos de inglês, e
às segundas e terças-feiras,
ao final do dia, podem
aprender as regras do
xadrez ou os sistemas de
jogo do bridge, conhecido
como o “xadrez das cartas”.
Venha também conhecer
estas modalidades,
experimente e inscreva-se
nestes momentos de lazer
e aprendizagem.

INGLÊS

WORKSHOPS NA SRNOM

Momentos
de lazer e de
aprendizagem
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Eu considero que, hoje em dia,
todas as profissões precisam do
inglês, todas sem exceção. Por
isso aceitei a proposta da SRNOM
para integrar esta iniciativa que
possibilita aos médicos fazerem
uma atualização do seu inglês”.
Quem o diz é Sital Nandakumar,
professora de língua inglesa, com
uma vasta carreira no ensino.
Assim, a partir de Outubro foram criadas duas turmas: uma
de nível elementar, para aqueles
alunos em que o inglês “falha” e
querem aprender; e outra de nível
intermédio, para aqueles que já
têm bases e pretendem aprofundar conhecimentos. As aulas realizam-se aos sábados de manhã e
pautam-se pela grande interação
com os alunos. “São aulas dinâmicas, em que os alunos podem conversar
entre eles, socializar, para mais tarde
poderem interagir com o mundo sem
qualquer receio. Privilegiamos muito o
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“Já tinha bases de
inglês, mas sentia
uma lacuna na
comunicação.
É fundamental
saber apresentar,
expor temas em
inglês, e tinha essa
dificuldade. Queria
aprofundar mais
os conhecimentos,
principalmente ao
nível da oralidade
(…). As aulas são
muito dinâmicas e
abordam temas do
dia-a-dia, úteis a
nível profissional e
pessoal”
Sandra Prazeres

desenvolvimento da oralidade, inseridos
num contexto social. Noto que muitas
vezes os alunos não têm confiança em
si próprios. A ideia é trabalhar essa confiança, porque é possível desenvolver o
inglês”, conta a professora.
Sandra Prazeres, médica oftalmologista,
frequenta o nível intermédio e salienta
que as aulas têm superado as suas expetativas. “Já tinha bases de inglês, mas
sentia uma lacuna na comunicação. É
fundamental saber apresentar, expor temas em inglês, e tinha essa dificuldade.
Queria aprofundar mais os conhecimentos, principalmente ao nível da oralidade, para saber transmitir ideias e expressar-me corretamente. As aulas são

muito dinâmicas e abordam temas do
dia a dia, úteis a nível profissional e pessoal. Gosto do companheirismo, de sentir que estou a melhorar e, sobretudo,
que estou a perder o receio de falar em
público. Ganhei mais confiança e, nos
últimos encontros, tenho-me esforçado
para participar mais e treinar o inglês”,
revelou a aluna. O feedback não poderia ser mais positivo e até os alunos do
nível elementar mostram-se satisfeitos,
porque já conseguem “estabelecer uma
conversação”.
Além das aulas, Sital Nandakumar está
já a preparar a segunda edição do Curso
de Apresentação, mais específico e direcionado para médicos que pretendem

treinar exposições orais em congressos
ou outros eventos internacionais. Como
fazer apresentações em inglês de forma
eficaz e eficiente, abrangendo a linguagem corporal e a preparação dos “powerpoint” e outras ferramentas necessárias
fazem parte do conteúdo deste curso de
10 aulas que já conta com alguns alunos
interessados e inscritos.

XADREZ

A partir do mês de fevereiro, a SRNOM
voltou a disponibilizar workshops de
xadrez aos seus associados, convidando-os a visitar e a participar nas atividades da Ordem. As aulas de iniciação
acontecem ao final da tarde de segunda-
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“Sempre quis
aprender a jogar
xadrez porque
é um jogo que
apela muito ao
raciocínio, à
concentração, tem
ação e estimula
a aprendizagem.
Estas aulas
representam um
momento em que
desligo do resto das
responsabilidades.
É um final de dia
diferente em que
nos divertimos
e aprendemos
algo novo, a
ideia é aprender
o máximo que
puder”
Marco Santos

-feira e às terças-feiras
realizam-se as aulas de
desenvolvimento. As
duas turmas são orientadas por Rui Guimarães, professor há 20
anos, credenciado pela
Federação Portuguesa
de Xadrez. “O xadrez
é como uma ciência e
cada aluno está num nível diferente. O xadrez
tem este aspeto fascinante, que quanto mais
sabemos do jogo, mais
queremos saber. Só não
é uma modalidade com
mais adeptos porque
não é tão fácil de perceber a beleza do jogo
desde o início, não é tão
visual. No xadrez tudo
se passa dentro da cabeça do jogador,
tem mais lógica, e quem olha nem sempre percebe a sua essência. É um jogo
de muitas emoções, mas o jogador não
transparece”, revelou. Quem conhece

mantém um interesse crescente e
Rui Guimarães afirma ter alunos
muito dedicados e curiosos, desde
os mais avançados aos mais jovens
que estão agora a aprender as principais regras do jogo.
As aulas deste “mini-curso de xadrez”, que termina em julho, estão
divididas numa parte mais teórica
e outra mais prática, em que fazem
jogos e aplicam as regras. O professor procura sempre inovar nos
conhecimentos para que os alunos
saibam executar planos de jogo, estratégias e táticas e, sobretudo, para
que se sintam mais confiantes e
reconheçam as diferentes fases do
jogo e as jogadas de um mestre de
xadrez. Marco Santos, especialista
em Cirurgia Geral, “sempre quis
aprender a jogar xadrez porque é
um jogo que apela muito ao raciocínio, à concentração, tem ação e estimula a aprendizagem. Estas aulas
representam um momento em que
desligo do resto das responsabilidades. É um final de dia diferente em
que nos divertimos e aprendemos
algo novo, a ideia é aprender o máximo que puder”, afirmou.
Com 12 alunos nas duas turmas, Rui
Guimarães gostaria de receber mais
pessoas interessadas e até promover alguns encontros de xadrez, fomentando o
convívio dos clubes. Para isso, deixa um
convite: “Que venham experimentar –
mesmo que não saibam jogar, mesmo
que só tenham curiosidade em perceber os mecanismos do xadrez. Começamos por dar três regras básicas, com as
quais já podemos formar ideias e planos
de jogo, mostrando porque o xadrez é tão
fascinante e onde está a estratégia. Esta
é uma das modalidades mais praticadas
em todo o mundo e, ao contrário do que
a maioria das pessoas pensa, não é um
jogo de elite intelectual, é um jogo com
muita criatividade para todas as faixas
etárias e sexos”.

BRIDGE

Foi também durante o primeiro trimestre de 2019 que as aulas de bridge ganharam nova vida na SRNOM. Conhecido
como o “xadrez das cartas”, e apesar de
ter federação, ranking, torneios e classificações, este jogo “não é só competição
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“A base do bridge
é fazer o máximo
que puder
com a menor
informação.
Como as regras
são limitadas,
temos que saber
interpretar
o parceiro e
estabelecer um
contrato ao
nível mais alto,
dependendo
das cartas que
dispomos. Um
bom jogador
com um jogo
relativamente
fraco é capaz de
fazer um bom
contrato”
Carlos Matos

e pode ser jogado em casa,
com a família e os amigos,
uma vez que estimula o
convívio e tem uma vertente social”. Quem o diz
é a professora Filomena
Falcão, credenciada pela
Federação Portuguesa de
Bridge, que todas as terças-feiras à noite recebe os
sete alunos inscritos nas
suas aulas. Como o bridge
é um jogo que requer estudo e prática, recomenda
alguns exercícios para os
alunos fazerem em casa
e aprenderem os sistemas de jogo. Já as aulas
são compostas por uma
vertente teórica, com explicações inspiradas no
sistema francês, o mais
aconselhado para iniciados, e outra vertente mais prática, que inclui os jogos e
a aplicação de técnicas.
Apesar de não estar tão divulgado em
Portugal como em outros países, Filo-

mena Falcão acredita que este
é um jogo diferente e muito
completo, que também atrai
os mais jovens. “Sinto que os
alunos estão interessados e
são assíduos. Convido quem
tenha curiosidade a vir assistir
e experimentar uma aula, sem
qualquer compromisso. Este é
um jogo especial, que apela ao
raciocínio, à memorização, à
estratégia e à concentração”,
explicou a professora.
O cirurgião Carlos Matos e a
fisiatra Isabel Sampaio participaram no primeiro curso de
bridge da SRNOM, voltaram a
inscrever-se este ano e sentem
que já evoluíram e respondem
cada vez melhor a cada jogada.
Carlos Matos é praticante
desde os 20 anos, sempre jogou com a família, mas sentia
que “caía nos mesmos erros e
fazia sempre as mesmas jogadas”, por isso quis desafiar-se
e ter aulas, para “ter orientação
e obter maior rendimento”. “A
base do bridge é fazer o máximo que puder com a menor
informação. Como as regras são limitadas, temos que saber interpretar o parceiro e estabelecer um contrato ao nível
mais alto, dependendo das cartas que
dispomos. Um bom jogador com um
jogo relativamente fraco é capaz de fazer um bom contrato. É necessário ler
nas entrelinhas e fazer o máximo com o
mínimo de informação, porque não convém dar a informação toda ao adversário. Essas regras têm princípios comuns,
mas é importante jogar com quem saiba
muito para evoluir”, confessou o aluno,
que tem como objetivo principal “jogar
bem, numa competição saudável em que
também convivemos”.
As formações estão disponíveis para todos os médicos e familiares de médicos
que tenham interesse nestas atividades.
Pode obter mais informações junto da
SRNOM, através do endereço de email
glessa@nortemedico.pt. n
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■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 1/2019 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo o reforço da resposta do
Serviço Nacional de Saúde ao nível dos cuidados
continuados. [DR n.º 1/2019, Série I de 2019-0102]

■■DESPACHO n.º 695/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Nomeia o Coordenador Nacional para a reforma
do SNS na área dos Cuidados de Saúde Primários
[Henrique Manuel da Silva Botelho] e sua Equipa
de Apoio. [DR n.º 10/2019, Série II de 2019-01-15]

■■DELIBERAÇÃO n.º 5/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de Vogais do Conselho Clínico e
de Saúde do ACES do Ave - Famalicão. [DR n.º
2/2019, Série II de 2019-01-03]

■■DESPACHO n.º 696/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Cria um Grupo de Trabalho para estudar os diferentes modelos organizativos no funcionamento dos Serviços de Urgência, tendo em vista a
apresentação de uma proposta de otimização da
prestação de cuidados urgentes/emergentes.
[DR n.º 10/2019, Série II de 2019-01-15]

■■DELIBERAÇÃO n.º 6/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES do Cávado I - Braga [Rui
Manuel Campos Macedo Gonçalves]. [DR n.º
2/2019, Série II de 2019-01-03]
■■DELIBERAÇÃO n.º 7/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de Vogais do Conselho Clínico e
de Saúde do ACES Douro II - Douro Sul. [DR n.º
2/2019, Série II de 2019-01-03]
■■PORTARIA n.º 3/2019 – Saúde
Procede à primeira alteração à Portaria n.º
352/2012, de 30 de outubro, que regula o procedimento de licenciamento e de atribuição de
alvará a novas farmácias, a transferência da localização de farmácias e o averbamento no alvará e
os custos a suportar pelos requerentes pela prática de atos previstos nesta portaria ou no Decreto-Lei n.º 307/2007, bem como pela emissão de
certidões. [DR n.º 2/2019, Série I de 2019-01-03]
■■DELIBERAÇÃO n.º 14/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogais do Conselho Clínico e de
Saúde do ACES Douro I - Marão e Douro Norte.
[DR n.º 3/2019, Série II de 2019-01-04]
■■DESPACHO n.º 176-D/2019 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes
do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Ministra da Saúde
Designa a Comissão Nacional de Coordenação da
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com dois coordenadores, indicados por cada
um dos ministérios. [DR n.º 3/2019, 1º Supl, Série
II de 2019-01-04]

■■DESPACHO n.º 697/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Cria um Grupo de Trabalho para a definição de
uma estratégia de preparação e resposta para
Eventos de Massa e respetiva operacionalização,
na salvaguarda da saúde pública. [DR n.º 10/2019,
Série II de 2019-01-15]
■■PORTARIA n.º 17/2019 – Finanças, Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social e Saúde
Portaria que estabelece os preços dos cuidados
de saúde e de apoio social prestados nas unidades de internamento e de ambulatório da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI). [DR n.º 10/2019, Série I de 2019-01-15]
(revoga a Portaria n.º 10/2019)
■■DESPACHO n.º 824/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Nomeia Manuel Gonçalo Cordeiro Ferreira como
presidente da Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente (CNSMCA).
[DR n.º 14/2019, Série II de 2019-01-21]

■■AVISO n.º 1/2019 – Negócios Estrangeiros
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de ratificação à Convenção do Conselho da Europa relativa à Contrafação
de Medicamentos e Infrações Semelhantes que
envolvam Ameaças à Saúde Pública, aberto à assinatura em Moscovo, em 28 de outubro de 2011.
[DR n.º 4/2019, Série I de 2019-01-07]

■■DESPACHO n.º 865/2019 – Saúde - Gabinete
da Ministra
Designa o licenciado Carlos Alberto de Jesus Nunes, em regime de substituição, para exercer o
cargo de Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. [DR
n.º 15/2019, Série II de 2019-01-22]

■■DECRETO-LEI n.º 8/2019 – Presidência do
Conselho de Ministros
Regulamenta a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis para fins medicinais. [DR n.º 10/2019, Série I de
2019-01-15]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 9/2019 – Assembleia da República
Eleição de um membro para o Conselho Nacional
de Procriação Medicamente Assistida [Professora
Doutora Helena Pereira de Melo]. [DR n.º 15/2019,
Série I de 2019-01-22]
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■■DESPACHO n.º 1076/2019 – Saúde - Direção-Geral da Saúde
Criação do Grupo de Trabalho para a revisão das
Circulares Normativas sobre interrupção Medicamentosa da Gravidez, n.º 9_21.6.2007 e sobre
organização dos serviços para implementação
da Lei n.º 16/2007, de 17 de abril. [DR n.º 21/2019,
Série II de 2019-01-30]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
n.º 23/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos,
E. P. E [António Taveira Gomes]. [DR n.º 22/2019,
Série I de 2019-01-31]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
n.º 22/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa a presidente do conselho diretivo da
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
[Márcia Raquel Inácio Roque] [DR n.º 22/2019,
Série I de 2019-01-31]
■■PORTARIA n.º 44-A/2019 – Saúde
Regula o regime de preços das preparações e
substâncias à base da planta da canábis para fins
medicinais. [DR n.º 22/2019, 1º Suplemento, Série
I de 2019-01-31]
■■DESPACHO n.º 1174-B/2019 – Finanças e
Saúde - Gabinetes da Ministra da Saúde e do
Secretário de Estado do Orçamento
Determina o número de unidades de saúde familiar (USF) de modelo A a constituir e o número
de USF que podem transitar do modelo A para o
modelo B no ano de 2019. [DR n.º 23/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-02-01]
■■DECRETO REGULAMENTAR n.º 2/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece as regras para a fixação da prestação
a atribuir na situação de pré-reforma que corresponda à suspensão da prestação de trabalho
em funções públicas. [DR n.º 25/2019, Série I de
2019-02-05]
■■DESPACHO n.º 1353/2019 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina as substâncias ativas e produtos
comparticipados ao abrigo do regime excecional
previsto na Portaria n.º 76/2018, de 14 de março,
que estabelece a comparticipação do Estado nas
tecnologias de saúde relativas a prematuros extremos. [DR n.º 27/2019, Série II de 2019-02-07]
■■PORTARIA n.º 49/2019 – Finanças e Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Portaria que aprova os valores dos coeficientes
de revalorização das remunerações anuais. [DR
n.º 28/2019, Série I de 2019-02-08]
■■PORTARIA n.º 50/2019 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria que define o fator de sustentabilidade e

idade normal de acesso à pensão de velhice. [DR
n.º 28/2019, Série I de 2019-02-08]

■■DECRETO-LEI n.º 25/2019 – Presidência do
Conselho de Ministros
Estabelece o regime remuneratório aplicável à
carreira especial de técnico superior das áreas de
diagnóstico e terapêutica, bem como as regras
de transição dos trabalhadores para esta carreira.
[DR n.º 29/2019, Série I de 2019-02-11]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
n.º 30/2019 – Assembleia da República
Planeamento de recursos humanos no sector da
saúde. [DR n.º 41/2019, Série I de 2019-02-27]

■■DECRETO REGULAMENTAR n.º 3/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Regulamenta a composição, competência e funcionamento da Comissão Nacional de Revisão da
Lista das Doenças Profissionais. [DR n.º 30/2019,
Série I de 2019-02-12]
■■DESPACHO n.º 1704/2019 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes
do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Ministra da Saúde
Designa os membros da Comissão Nacional de
Coordenação da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados. [DR n.º 33/2019, Série II
de 2019-02-15]
■■DESPACHO n.º 1757/2019 – Saúde - Gabinete
da Ministra
Designa para o cargo de diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto V - Porto Ocidental, pelo período de três
anos, a mestre Carla Maria Morais Ferraz. [DR n.º
35/2019, Série II de 2019-02-19]
■■DECRETO-LEI n.º 29/2019 – Presidência do
Conselho de Ministros
Estabelece a atualização da base remuneratória
da Administração Pública. [DR n.º 36/2019, Série
I de 2019-02-20]
■■DESPACHO n.º 2007/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Constitui um Grupo de Trabalho para estudar os
diferentes modelos organizativos no funcionamento dos Blocos Operatórios, tendo em vista a
apresentação de uma proposta de otimização da
prestação de cuidados. [DR n.º 41/2019, Série II de
2019-02-27]

■■DESPACHO n.º 1939/2019 – Negócios Estrangeiros (…), Saúde (…)
Determina a criação do Conselho Dinamizador
para a Salvaguarda e Promoção da Dieta Mediterrânica (CDDM). [DR n.º 41/2019, Série II de
2019-02-27]

■■PORTARIA n.º 72-A/2019 – Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde
Procede à primeira alteração à Portaria n.º
17/2019, de 15 de janeiro, que fixa os preços a praticar nas unidades de internamento e de ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados. [DR n.º 43/2019, 1º Suplemento, Série
I de 2019-03-01]
■■DELIBERAÇÃO n.º 255/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do Presidente do Conselho Clínico
e de Saúde do ACES do Grande Porto II – Gondomar [Helena Maria Pinto de Carvalho] [DR n.º
49/2019, Série II de 2019-03-11]
■■DELIBERAÇÃO n.º 253/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do Presidente do Conselho Clínico e
de Saúde do ACES do Ave-Famalicão [Frederico
José Machado da Costa Salgado de Abreu] [DR
n.º 49/2019, Série II de 2019-03-11]
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■■DELIBERAÇÃO n.º 254/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação dos vogais do conselho clínico e de
saúde do ACES do Grande Porto VIII - Espinho/
Gaia. [Diário da República n.º 49/2019, Série II de
2019-03-11]
■■DESPACHO n.º 2580/2019 – Saúde - Gabinete da Ministra
Constituição de uma comissão de comemoração do 40.º aniversário do SNS, a qual integrará representantes de três gerações distintas de
trabalho e dedicação ao SNS na área da saúde
pública. [DR n.º 51/2019, Série II de 2019-03-13]

■■DESPACHO n.º 2945/2019 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Determina que os serviços e estabelecimentos
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) apenas
podem adquirir os dispositivos médicos objeto
de codificação pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.
P. (INFARMED, I. P.), e que constem da respetiva
base de dados. [Diário da República n.º 55/2019,
Série II de 2019-03-19]
■■PORTARIA n.º 95-A/2019 – Saúde
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 337C/2018, de 31 de dezembro de 2018, que estabelece o regime de comparticipação do Estado
no preço dos tratamentos termais prescritos
nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 63/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-03-29]

REGULAMENTO n.º 297/2019 – Ordem
dos Médicos
Proposta de Regulamento dos Tempos
Padrão das Consultas Médicas. (Consulta pública
prévia). [DR n.º 63/2019, Série II de 2019-03-29]
A relação médico-doente desempenhou, desde
sempre, um papel central na história da Medicina
e é um dos conceitos que tem merecido maior
reflexão ao longo dos tempos. De uma perspetiva
inicialmente paternalista, evoluiu para uma visão
mais participativa e incentivadora da autonomia
do cidadão enquanto elemento central para o sucesso das decisões diagnósticas e terapêuticas
adotadas.
Esta evolução traduziu-se numa relação mais
humanizada e focada na importância da dimensão social da vida humana, com respaldo em
documentos estruturantes como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que completou
70 anos em 2018, ou na Carta dos Direitos do
Doente, datada de 1973 e publicada pela Associação Americana de Hospitais.
Hoje, temos enormes desafios pela frente e a legitimidade e as obrigações ético-deontológicas
que estão na base da nossa profissão são permanentemente ameaçadas pelo poder político
e económico. O papel humanista do médico corre
o risco de ser transformado num instrumento utilitário, com impacto irreversível na dignidade das
pessoas e na sua integridade ética, profissional e
pessoal.
A evolução dos sistemas de saúde, públicos, sociais ou privados, com consequências na forma
massificada como são difundidos os cuidados de
saúde, traz vários riscos para esta relação e obriga a que, em plena era tecnológica, seja reinventada a forma como médico e doente continuam a
ser os principais protagonistas em ambiente de
consulta.
Estas alterações merecem, da parte dos médicos,
um exercício ainda mais desafiante da responsabilidade que a nossa profissão encerra. No plano
individual e coletivo temos de saber enfrentar os
desafios do presente e do futuro, sempre com
audácia, firmeza e conhecimento.
Tal como está inscrito no plano de atividades do
Bastonário e do Conselho Nacional da Ordem
dos Médicos para o triénio 2017/2019, é indispensável centrar a atividade médica no doente
e na exigência de qualidade da Medicina. E defender o património da relação médico-doente
sustentada num primado humanista, nas boas
práticas e nos valores éticos e deontológicos da
profissão médica. Não é aceitável exercer Medicina de acordo com imposições externas e hostis
a estes princípios. Os médicos devem ser os primeiros advogados dos doentes e seus genuínos
provedores.
Humanizar os cuidados de saúde é também uma
obrigação de todos, que começa na adoção de
comportamentos que salvaguardem a educação
e a ética universal. É preciso tempo para nutrir e
reforçar esta relação, sendo absolutamente necessária a definição e aplicação de um conjunto

de regras que permitam enquadrar, garantir e
preservar uma duração adequada para a interação entre o médico e o doente, evitando os múltiplos artifícios perturbadores que diariamente
a enfraquecem. Adquire especial relevo, neste
sentido, a pressão burocrática, tecnológica e administrativa cada vez mais presente no sector da
saúde.
A proteção do ambiente e das condições em que
se desenvolve a atividade médica - seja no setor
público, privado ou social - é o primeiro passo
necessário e urgente para uma valorização profissional que tem ficado comprometida com a
manipulação, deturpação e generalização abusiva de alguns incidentes críticos, muitas vezes de
causa organizacional, levando à desqualificação
e exposição pública negativa, a que os médicos
têm sido submetidos nos últimos anos.
Não será certamente um acaso que muitas das
atuais queixas relacionadas com os serviços de
saúde refiram de forma crescente a falta de tempo no atendimento ou os atrasos nas consultas,
marcadas com intervalos acríticos e impraticáveis quando se pretende extrair efetivo valor daquele momento.
Paralelamente, as exigências impostas pelas
administrações, ao nível das remunerações, das
condições de trabalho e do aumento da produção, com tempos reduzidos para a consulta e
uma crescente sobreposição de tarefas, contribuíram para aumentar a síndrome de burnout
entre os profissionais e diminuir a segurança clínica, com efeitos nefastos para médicos, doentes
e para o sistema de saúde como um todo.
A evidência científica assegura que a relação médico-doente, cultivada e nutrida nas condições
ideais, tem impacto direto e positivo na adesão
à terapêutica, nos resultados obtidos, na redução do sofrimento e aumento do bem-estar, podendo mesmo reduzir a necessidade de recurso
a procedimentos e meios complementares de
diagnóstico e terapêutica mais ou menos invasivos.
É desta forma que a Ordem dos Médicos estabeleceu este compromisso para o mandato em curso, procurando determinar e defender a aplicação
de tempos padrão para as consultas, de acordo
com as recomendações técnicas dos Colégios
das Especialidades e das Secções das Subespecialidades. (…)
Assim, em cumprimento do n.º 2 do artigo 9.º do
Estatuto da Ordem dos Médicos e do artigo 101.º
do Código do Procedimento Administrativo, a
presente proposta de regulamento é submetido
a consulta prévia, através da sua publicação no
site nacional da Ordem e na 2.ª série do Diário
da República, convidando-se os interessados
a apresentar, no prazo de 30 dias a contar da
presente publicação, quaisquer sugestões à proposta de regulamento que, deste modo, se torna
pública: (…); (ver texto completo em https://dre.
pt/application/conteudo/121722074; as contribuições devem ser enviadas diretamente para o
seguinte endereço de correio eletrónico: consultapublica@ordemdosmedicos.pt)

A sua
«nortemédico»
também é digital
PODE CONSULTÁ-LA COMODAMENTE A PARTIR DO SEU TELEMÓVEL, TABLET OU COMPUTADOR.
COMO EM PAPEL, MAS SEMPRE “À MÃO”.
 No sentido de acompanhar a evolução tecnológica, a SRNOM está a inquirir os médicos que ainda recebem a revista «nortemédico»
em formato de papel sobre a possibilidade de a passarem a receber apenas em formato digital. Ao prescindir do formato em papel, os
leitores deixam de receber a revista através do correio postal e a mesma ser-lhes-á disponibilizada através de um link, enviado por
email, a partir do qual é possível fazer o download e a sua visualização no computador ou dispositivos móveis. Se pretender aderir só
tem de fazer-nos chegar essa indicação, por email ou por correio postal.

SIM Pretendo abdicar da «nortemédico» em formato de papel e passar a recebê-la
apenas em formato digital/e-book.

1.

Indique:

NOME:

N.º CÉDULA:

EMAIL:

2.

Envie
para:



EMAIL:
SECRETARIA@NORTEMEDICO.PT

OU



CTT:
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
RUA DELFIM MAIA, 405
4200-256 PORTO
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Atividades

Centro de Cultura e

Sub-Região de Viana do Castelo

ACONTECEU
REUNIÕES CIENTÍFICAS

■ 21 SET - 28 OUT
Sessões Científicas
Insulinoterapia

■ 18 JAN - 28 FEV
Exposição
“Luz, cor e saúde”
Foi inaugurada no
dia 18 de janeiro a
exposição “Luz, cor e
saúde”, da autoria da
artista plástica Adriana
Henriques, na galeria da
Sub-Região de Viana
do Castelo da Ordem
dos Médicos. Segundo
a artista, a exposição
com muita luz e cor foi
criada, desenhada e
direcionada para toda a
comunidade hospitalar.
“Esta exibição foi feita
em homenagem a
todos os que sofrem
e também aos que
salvam diariamente
vidas”, explicou Adriana
Henriques.
As enérgicas e coloridas
telas são baseadas
em tons quentes e no
estudo das emoções
adaptadas a um
ambiente hospitalar. A
mostra esteve patente
até dia 28 de fevereiro.

No âmbito da 4ª
edição da Formação
Avançada para Internos
de Medicina Interna
e de Medicina Geral e
Familiar, realizou-se
no dia 1 de março, no
auditório da sede da
Sub-Região de Viana do
Castelo da Ordem dos
Médicos, uma sessão
subordinada ao tema
“Insulinoterapia”.
Durante esta tarde
formativa, Ana Maia,
Diretora do Serviço
de Endocrinologia e
Nutrição da Unidade
Local de Saúde do
Alto Minho (ULSAM),
e Laura Fajar, médica
especialista em
Endocrinologia e
Nutrição na ULSAM,
fizeram uma exposição
científica abordando
o tratamento dos
diabéticos com insulina.
Laura Fajar apresentou
a palestra intitulada
“Diabetes no mundo”,
seguindo-se Ana Maia
com temas pertinentes
de insulinoterapia.
A sessão terminou com
um teste de avaliação
para os formandos.

03 JAN Reunião da Direção
da AIMGF da zona Norte
09 JAN Reunião do

Grupo Balint
12 e 13 JAN Curso de

Receção aos Internos
de Medicina Interna
18 JAN 28.ª Edição do Ciclo de

Reuniões Inter-hospitalares
de Pediatria do Norte
18 JAN Tertúlia sobre o
tema “A morte é um dia
que vale a pena viver”
23 JAN Reunião do Conselho

Nacional de Ética
25 e 26 JAN Curso para

■ 7 DEZ / 14 DEZ
Exposição de
fotografia
«Janelas Prá
Cidade»
Realizou-se no
dia 23 de março,
na Sub-Região de
Viana do Castelo da
Ordem dos Médicos,
a inauguração
da exposição de
fotografia “Janelas Prá
Cidade” da autoria de
Miguel Louro, médico
assistente graduado
em Medicina Geral e
Familiar, com o grau
de consultor Médico
especialista em
Medicina no Trabalho.
Por paixão, é fotógrafo
e expõe agora o seu
trabalho mais recente
focado na cidade de
Braga, onde reside.
A exposição teve a
curadoria de Adriana
Henriques, que elogia a
humanidade e talento
do médico e fotógrafo.
“Miguel Louro gosta
da humanidade.
Correu o mundo em
busca dela. Percorreu
um longo caminho
para aqui chegar,
entre descobertas
e encontros com
outras civilizações.
O encantamento e a
paixão pela fotografia,
fundamentam a sua
arte, uma arte com
vida”, elogiou.

Internos de Formação
Específica de Cirurgia Geral
26 JAN Reunião da

Associação Portuguesa de
Leucemias e Linfomas
06 FEV Reunião do

Grupo Balint
07 FEV Reunião da Comissão

Organizadora das Jornadas
Médicas Maia/Valongo
08 FEV 28.ª Edição

do Ciclo de Reuniões
Inter-hospitalares de
Pediatria do Norte
11 FEV Reunião da
AIMGF da zona Norte
14 a 16 FEV 5.ª Edição do

Congresso Internacional
de Esclerose Múltipla

26 MAR Assembleia Geral

da Associação Portuguesa
de Cirurgia Ambulatório
26 MAR Reunião da Comissão
de Ética da Davita
28 MAR Reunião da

Associação Portuguesa
de Osteoporose
28 e 29 MAR I Fórum de

Pediatria do Centro Hospitalar
Universitário de São João
29 MAR Reunião
Plenária do Conselho
Nacional de Procriação
Medicamente Assistida
03 ABR 1.º Curso de
Orientadores de
Formação do Internato
Médico da zona Norte
04 ABR 3.ª Tertúlia “Recursos

Humanos em Saúde” para
profissionais de Saúde
05 ABR 28.ª Edição do Ciclo de
Reuniões Inter-hospitalares
de Pediatria do Norte
06 ABR Reunião Científica
sobre Oligossacáridos
08 ABR Reunião da

AIMGF da zona Norte
09 ABR Formação obrigatória

de Formação Geral – Ética,
Deontologia e Comunicação
09 ABR Reunião da Direção
da EPSO (European
Partnership for Supervisory
Organisations in Health
Services and Social Care)

18 FEV Reunião da
Associação Médica
de Gaia e Espinho

10 ABR Reunião do

22 e 23 FEV Reunião anual
do grupo de trabalho
da Doença Inflamatória
Intestinal da ESPGHAN

infeções sexualmente
transmissíveis

Grupo Balint
13 ABR VII Jornadas sobre

08 MAR 28.ª Edição
do Ciclo de Reuniões
Inter-hospitalares de
Pediatria do Norte
12 MAR Reunião da
AIMGF da zona Norte
13 MAR Reunião do
Grupo Balint
21 MAR Reunião da

Comissão de Ética da Davita
22 MAR Formação

sobre Gestão de
Recursos em Saúde
23 MAR Reunião da Direção
da Sociedade Portuguesa
de Endoscopia Digestiva

9.º CICLO DE JAZZ
Paulo Gomes Trio e a
Escola de Jazz do Porto
inauguraram esta iniciativa.
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Congressos
VAI ACONTECER
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
11 a 25 JAN Exposição de

Fotografia por Manuel Moreira
01 a 15 FEV Exposição de

Pintura por Catarina Amaro
01 a 15 FEV Exposição de

Desenho por José Bigail
15 a 29 MAR Exposição de

Escultura por António Passarinho
15 a 29 MAR Exposição

de Fotografia por António
Conde Falcão

22 FEV Ciclo de Conferências “Às

Sextas na Ordem” – “História
Clínica: Ciência ou Arte?”
28 FEV Reunião do Conselho

Superior da Ordem dos Médicos
21 MAR Clube de Vinhos

Nortemédico - Fórum de
Enólogos - Apresentação
25 MAR Assembleia Regional do

Norte da Ordem dos Médicos
28 MAR Ciclo de conferências

REUNIÕES CIENTÍFICAS
29 ABR Assembleia

28 JUN 9.º Ciclo de Jazz
– “Jogo de Damas”

de Representantes da
Ordem dos Médicos

Outros eventos:

03 MAI Reunião

atribuição do Prémio Banco
Carregosa/SRNOM e sessão
de encerramento da XVII
Exposição Arte Médica

Plenária do Conselho
Nacional de Procriação
Medicamente Assistida
03 e 04 MAI Curso e Reunião
do Núcleo de Acessos
Vasculares da SPACV

SRNOM/APAH – “Como
integrar inovação em Saúde”

08 MAI Reunião do

29 MAR Ciclo de Conferências

16 MAI Examination FEBVS

Grupo Balint

23 MAI Cerimónia de

31 MAI Ciclo de Conferências
“Às Sextas na Ordem” –
“Delegação de atos médicos
a outros profissionais: quais
os limites do razoável?”
18 JUN Dia do Médico com
homenagem aos médicos
com 25 e 50 anos de
inscrição na OM e atribuição
do Prémio Daniel Serrão

“às Sextas na Ordem” – “Cancro:
Doença ou Consequência”

(Fellow of the European
Board of Vascular Surgery)
21 MAI Formação obrigatória

e desenho por João do Vale

05 ABR Ciclo de Conferências
“Às Sextas na Ordem” – “Novas
Fronteiras da Sexualidade”

de Formação Geral– Ética,
Deontologia e Comunicação

23 JUN Festa de S. João

Concertos e Cinema:

09 ABR Receção ao Médico

24 MAI 28.ª edição do Ciclo de
Reuniões Inter-hospitalares
de Pediatria do Norte

Conselho Superior da
Ordem dos Médicos

15 a 29 MAR Exposição de Pintura

e Desenho por Lia Ferreira
05 a 26 ABR Exposição de pintura

05 JAN Concerto de Reis

pelos alunos de música do
Pallco, Performing Arts
School & Conservatory
01 FEV Concerto “Shubertíada”

com a apresentação da
obra para canto e piano
“Die Schöne Müllerin”
08 FEV 9.º Ciclo de Jazz –
“Paulo Gomes Trio”
01 MAR Concerto de Carnaval

pelos alunos de música do
Pallco, Performing Arts
School & Conservatory
15 MAR 9.º Ciclo de Jazz –

Escola de Jazz do Porto
21 MAR Serão na Ordem com o

filme: Uma escolha pelo Professor
Hélder Pacheco “The Remains
of the Day”, James Ivory, 1993
12 ABR Serão na Ordem com o

Interno – Ano Comum e 1.º
Ano de Formação Específica

Lançamento de Livros:
23 JAN Lançamento do livro

“Memórias de Medicina
de Ontem – Antropologia
da Doença – Ex-votos” da
autoria de João Patrício
22 MAR Lançamento do livro

“Folhas soltas aos 90 anos” da
autoria de José Tavares Fortuna
26 MAR Lançamento do livro

“Genética para todos: De Mendel
à Revolução Genómica do Século
XXI – a prática, a ética, as leis e a
sociedade” da autoria de Heloísa
G. Santos e André Dias Pereira
12 ABR Lançamento do livro

“Perspectiva Humanística de
la Bioética en Estomatologia/
Odontologia” da autoria
de Josep Ustrell

filme: Uma escolha pelo Dr. José
Pinto Pereira “The Man who shot
Liberty Valance” John Ford, 1962
11 JAN a 02 MAR 11.º Curso de Pós-

Graduação em Antimicrobianos
( sextas-feiras e sábados)

01 JUN Reunião da

Associação Luso-Galaica
de Endocrinologia,
Diabetes e Metabolismo

Lançamento de Livros:
14 MAI Lançamento do livro
“Hospital Optimista” da
autoria de José Fonseca Pires
19 MAI Lançamento do livro

“Idade Média no Ocidente
– Sociedade e Arte” da
autoria de Ruy Branco

03, 04 e 05 JUN MostrEM

2019 (Mostra das
especialidades médicas)
12 JUN Reunião do Grupo Balint

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:

XVII ARTE MÉDICA

[30 Abr – 23 Mai]

XI ARTE FOTOGRÁFICA

[30 Mai – 19 Jun]

Concertos e Cinema:

Outros eventos:

entrega do Prémio Bial de
Medicina Clínica 2018

sábado com a Dermatologia”
– Formação Pós-Graduada
em Dermatologia

“Às Sextas na Ordem” –“ O
significado de ser médico”

Arte Fotográfica – inauguração
dia 30 de Maio e sessão de
encerramento dia 19 de Junho

do Curso de Pós- Graduação
em Infeção VIH/SIDA

18 FEV Cerimónia de

01 JUN Congresso “Um

28 JUN Ciclo de Conferências

30 MAI a 19 JUN XI Exposição

18 MAR a 04 JUN 11.ª edição

Sextas na Ordem” – “Psiquiatria:
Normalidade versus Doença”

25 MAI Sessão Clínica sobre
dor para médicos fisiatras

30 ABR a 23 MAI XVII
Exposição Arte Médica
– inauguração dia 30
de Abril e sessão de
encerramento dia 23 de Maio

Cursos:

11 JAN Ciclo de Conferências “às

25 MAI Ação de Formação
em Codificação Clínica

27 JUN Reunião do

ÀS SEXTAS NA ORDEM
Iniciativa da Comissão de Atividades
Culturais e de Lazer da SRNOM
para “abordar grandes temas que
interessam a todos os médicos”.
Consulte o programa.

26 ABR 9.º Ciclo de Jazz
– “José Pedro Coelho –
Passarola Voadora”
10 MAI 9.º Ciclo de Jazz

– “Mano a Mano”
24 MAI 9.º Ciclo de Jazz –
“Hot Clube de Portugal”

FESTA DE S. JOÃO NA
ORDEM – 2019
[23 Jun]
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BENEFÍCIOS SOCIAIS ACORDADOS COM A SRNOM
A SRNOM tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. Na sequência das listas que têm vindo a ser publicadas (ver números
anteriores desta Revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas atualizações, com os respetivos 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

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

Rótor

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.

Concessionário Nissan
Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, Assistência, Peças
condições especiais
Manutenção e mecânica automóvel
Rua Campo Lindo, 328 · Porto
Tel. 22 509 0027
descontos até 30%
APOIO DOMICILIÁRIO

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.

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%*

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

EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO

Protocolo entre o Centro Hípico do Porto e
Matosinhos (sito no lugar de Gonçalves, Leça
da Palmeira) e a Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
Beneficiários: todos os médicos inscritos na
SRNOM e respectivo agregado familiar
isenção de pagamento de jóia de inscrição,
no valor de 1.500,00 euros.
desconto de 10% na compra de blocos de
aulas de equitação.

Protocolo
Ordem dos Médicos

A receita certa
para si

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.

Para mais informações contacte
protocolos@santander.pt

Ande para
todo o lado.
Nós tratamos
da proteção.
oferta

1 trotinete
elétrica
campanha válida
até 30/06/2019

saúde+
casa ou vida
linha de apoio exclusivo a Médicos
217 943 027 | 226 081 627
dias úteis, das 8h30 às 19h00
medicos@ageas.pt
www.ageas.pt/medicos

Contacte um Mediador Ageas Seguros
ou aceda a www.ageas.pt/campanha-trotinete
para conhecer mais detalhes da campanha.

PUB. (04/2019). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida
e das condições da campanha em www.ageas.pt/campanha-trotinete.
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 7.500.000 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.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

www.coloradd.net

save the date

22.º
CONGRESSO
NACIONAL DE
MEDICINA
o médico líder na saúde
e na sociedade
PORTO

26 · 27 · 28 SET
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SRNOM

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

