ISSN 0874-7431

REVISTA DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS · ABRIL - JUNHO 2019 · ANO 21 – N.º 2 | € 5.00

79
trimestr al

EM DESTAQUE

Prémio Banco Carregosa/SRNOM
			 Pelo terceiro ano consecutivo, Banco Carregosa e SRNOM distinguiram
a investigação clínica realizada em Portugal

			

Dia do Médico

Homenagem aos médicos com 25 e 50 anos de inscrição na OM
Atribuição do Prémio Daniel Serrão e Prémio Corino de Andrade

Às Sextas na Ordem

“Novas fronteiras da sexualidade” e “Delegação de atos médicos
a outros profissionais” foram os temas do 2.º trimestre

XVII Arte Médica e XI Arte Fotográfica

Veia artística dos médicos voltou a estar exposta na SRNOM

Festa de São João na Ordem

A popular festa do Porto em ambiente
animado e descontraído
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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!

27 set

Morte Cerebral e Estado Vegetativo Persistente:
Conceitos inconfundíveis
Dr. António Carneiro Vaz
Prof. Doutor Paulo Santos

25 out

Certificação e Qualidade Clínica
Dr. Fernando Ferreira
Dra. Estela Ramoso Vaz

29 nov

Obstinação Terapêutica
Dra. Elga Freire
Prof. Doutor António Sarmento
Dra. Lurdes Gandra
Dra. Diana Mota

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

António Sarmento / Carlos Mota Cardoso / Ana Correia de Oliveira / Diana Mota
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DESTAQUE
PRÉMIO BANCO
CARREGOSA/SRNOM

A investigação clínica constitui
uma das maiores oportunidades
de desenvolvimento na área das
ciências e tecnologias da saúde
em Portugal. O Prémio Banco
Carregosa/SRNOM surgiu da
vontade das duas instituições
em apoiar e premiar trabalhos
e projetos de investigação. Na
sua 3ª edição, Mariana Monteiro,
Ernestina Santos e Luís Graça
foram os vencedores que
arrecadaram o galardão principal
e as duas menções honrosas,
respetivamente. A entrega
dos prémios realizou-se a 23
de maio, numa cerimónia que
surpreendeu os convidados com
uma conferência do historiador
Joel Cleto intitulada “Sangue,
Hospitais, Arte e Ouro – Assim se
faz(em) as Flores”. pág. 6

14

DESTAQUE
DIA DO MÉDICO

A homenagem e o
reconhecimento marcaram o dia
18 de junho. Na cerimónia do Dia
do Médico, a SRNOM atribuiu
o Prémio Daniel Serrão ao
jovem Fábio Sousa Nunes, que
obteve a melhor média final de
curso das três escolas médicas
do Norte do país, em 2018. Já
o Prémio Corino de Andrade
distinguiu, a título póstumo, a
colaboradora da Ordem dos
Médicos Rosa Soares, que
esteve ao serviço da instituição
durante 35 anos. Também os
médicos que completaram
25 e 50 anos de inscrição na
Ordem dos Médicos foram
agraciados com medalhas
evocativas. Coube ao Bispo do
Porto, D. Manuel Linda, abrir a
sessão com uma palestra sobre
“Bioética e Religiões” pág. 14

34

A noite de 23 de junho voltou
a chamar muitos médicos,
familiares e amigos até aos
jardins da Casa do Médico para um
convívio animado e descontraído.
A Festa de São João na Ordem
continua a preservar a tradição
da típica noite portuense, com
a habitual cascata, manjericos,
sardinhas, fogo de artifício... Uma
noite em que o divertimento está
sempre garantido! pág. 56

CICLO DE
CONFERÊNCIAS
“ÀS SEXTAS NA
ORDEM”

No segundo trimestre de
2019, a iniciativa “Às Sextas
na Ordem” contou com mais
duas sessões, com enorme
sucesso. “Novas fronteiras da
sexualidade” foi o tema tratado
por Júlio Machado Vaz, no dia
5 de abril; “Delegação de atos
médicos a outros profissionais:
quais os limites do razoável?”
foi o assunto debatido por Isabel
Ramos e José Fernando Teixeira
no último dia do mês de maio. O
ciclo de conferências “Às Sextas
na Ordem”– uma iniciativa que
visa promover o diálogo e a
partilha de conhecimento entre
os médicos – tem mais três
encontros agendados até ao
final do ano. pág. 34

62

XVII ARTE MÉDICA /
XI ARTE FOTOGRÁFICA

De finais de abril a meados de
junho a veia artística dos médicos
esteve em exposição no Centro
de Cultura e Congressos
da SRNOM, com as suas
obras de pintura, escultura e
fotografia. A XVII Arte Médica
e a XI Arte Fotográfica são já
marcos incontornáveis na
agenda cultural da SRNOM e
proporcionam sempre uma
excelente oportunidade de
convívio à volta da arte. pág. 62
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EDITORIAL

António Araújo,
Presidente do CRNOM

26

Maria Amélia Ferreira
e Idalina Beirão

Professora da FMUP e professora do
ICBAS apresentam estudo destinado
a avaliar o impacto que a dissertação
/ projeto final de curso teve no
trajeto profissional dos alumni do
Mestrado Integrado em Medicina
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No dia 23 de maio, o Salão Nobre
da SRNOM foi palco da cerimónia
de entrega do Prémio Banco
Carregosa/SRNOM, nesta que é já
a sua terceira edição. O historiador
Joel Cleto contou a história de
uma das mais emblemáticas
ruas do Porto, a Rua das Flores

DIA DO MÉDICO

28

«O acervo humano do SNS»

28

«SNS... O inimigo
está entre nós»

DIRETOR

Artigo de opinião do Prof.  
António Araújo no “JN”. “A
política de recursos humanos
tem sido desastrosa”

António Araújo
CONSELHO EDITORIAL

Alberto Costa
Alberto Pinto Hespanhol
Álvaro Pratas Balhau
Ana Correia de Oliveira
Ana Ferreira Castro
André Santos Luís
António Andrade
António Sarmento
Caldas Afonso
Carlos Mota Cardoso
Dalila Veiga
Diana Mota
Francisco Mourão
Luciana Couto
Lurdes Gandra
Margarida Faria
Nelson Rodrigues
Rui Capucho

Artigo de opinião do Prof.  António
Araújo no jornal “Público”. “Não se
entende porque teimam os decisores
políticos em não refletir acerca dos
problemas reais que o SNS enfrenta”
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No dia 18 de junho, a SRNOM
prestou o habitual tributo a todos
os médicos com a entrega de
medalhas evocativas aos médicos
que completaram 25 e 50 anos de
inscrição na OM. A cerimónia do
Dia do Médico serviu também para
fazer a atribuição do Prémio  Daniel
Serrão a Fábio Sousa Nunes (melhor
classificação final de curso das
escolas de Medicina do Norte) e do
Prémio Corino de Andrade, a título
póstumo, a Rosa Soares, colaboradora
da Ordem dos Médicos durante 35
anos. Convidado especial, o bispo do
Porto, D. Manuel Linda, proferiu uma
palestra sobre “Bioética e Religiões”  

CICLO DE CONFERÊNCIAS
«O NORTE DA SAÚDE»

«O que é, afinal,
prioritário na saúde?»

Opinião do Prof.  António Araújo,  
na rubrica “Discutir o País”, do
Expresso. “O SNS sobrevive à custa
do sacrifício dos seus profissionais”
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Jorge Mira Coelho [1935-2019]
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Responsabilidade Civil dos
Médicos e a transferência do
pagamento da indemnização
devida aos lesados para as
seguradoras (parte I, cont.)

In Memoriam

Por António Santa Comba
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Curso de 1953/59 –
Bodas de Diamante

Por Fernando Reis Lima
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A 3.ª edição da iniciativa promovida
pela SRNOM, desta vez sob o tema
“Hospitais: Quo vadis?”, arrancou
em Bragança, no dia 13 de junho

34

«Às Sextas na Ordem»

38

Receção ao Médico
Interno no Porto
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Carlos Costa Gomes

Recém eleito presidente da
Direção Nacional do Centro
de Estudos de Bioética

Clara Ramalhão

Médica que liderou uma missão
humanitária a Moçambique  
após o ciclone Idai. “Viemos de
alma lavada e coração cheio”

“Novas fronteiras da sexualidade”
e “Delegação de atos médicos a
outros profissionais: quais os limites
do razoável?” foram os temas das
sessões do segundo trimestre

Sessão de boas-vindas realizou-se
a 9 de abril na SRNOM

55

1.as Jornadas de MGF de
Trás-os-Montes

77

Delegações Distritais de Bragança
e Vila Real da APMGF organizaram
evento científico para partilha e
atualização de conhecimentos  

40

Iniciativa da CRIM Norte,
em parceria com a SRNOM,
visou o aprofundamento de
competências para a promoção
de uma formação de qualidade

56 Festa de São João na Ordem
		 A festa da SRNOM continua a preservar
58

Ação de Formação para
médicos internos

“Ética, deontologia e comunicação
médica”, uma das sete áreas de
formação obrigatória do programa da
Formação Geral do Internato Médico  

“Sonhando com um
Hospital Optimista”

A humanização dos cuidados como
estratégia para uma melhoria
integral de todo o sistema de
saúde, em livro da autoria de José
Fonseca Pires e Florent Amión
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Clube de Vinhos Nortemédico

Jantar vínico reuniu vários médicos
e elementos do Fórum de Enólogos

Bridge na SRNOM

Campeonato Regional de Clubes da
Associação Regional de Bridge do
Norte disputado na Casa do Médico

“Idade Média no Ocidente
– Sociedade e Arte”

A arquitetura, pintura e escultura da
Idade Média vistas por Ruy Branco nas
suas “memórias de um viandante”

a tradição da noite típica portuense.
E a repetir o sucesso ano após ano

44

80

“Resgate da Dignidade”

81

“Peniopatia Diabética”

82

Serões de Cinema na Ordem

84

Exposição de pintura e
desenho de João do Vale

«Taça da Ordem»

Rui Coelho e Rui Alves de Castro
foram os grandes vencedores

Obra coordenada por José Martins
Nunes comemora os 40 anos do SNS
Mais recente obra de José La
Fuente de Carvalho foi apresentada
no dia 7 de junho na SRNOM
e aborda os problemas da
sexualidade no doente diabético

CULTURA

46

Assembleia de
Representantes da OM

Aprovadas as contas e o
Relatório de Atividades de 2018.
E ainda um voto de louvor aos
médicos que foram em missão
humanitária para Moçambique

62

XVII Exposição Arte Médica

Entre 30 de abril e 23 de maio, o
talento artístico de muitos médicos
esteve em exposição na SRNOM

“The man who shot Liberty
Valance” e “Oci Ciornie” foram as
películas escolhidas pelos cinéfilos
Pinto Pereira e Belmiro Ferreira

“Tempus fugit + Ombres” deu
nome à mostra de 14 telas e 20
desenhos sobre a fuga do tempo

LEGISLAÇÃO
48
50

MostrEM 2019

Mostra de Especialidades Médicas
decorreu nos dias 3, 4 e 5 de junho

Dia Mundial do Médico
de Família

Em 19 de maio, em Viana do
Castelo, celebrou-se o dia do
“especialista da pessoa”

51

YES Talks – “In the
blink of an eye”

6.ª edição da conferência
debruçou-se sobre os avanços
no tratamento da cegueira  

52

66

69

73

XI Arte Fotográfica

Médicos amantes da fotografia
expuseram os seus registos entre
30 de maio e 19 de junho

9.º Ciclo de Jazz na Ordem

Quarteto de José Pedro Coelho, “Mano
a Mano”, Hot Clube de Portugal e
“Jogo de Damas” subiram ao palco nas
quatro últimas sessões deste ciclo

«Pessoas de Fernando»

Projeto que alia a música aos versos
do poeta foi apresentado na SRNOM

AEFMUP voltou a promover o
contacto com as especialidades
e carreiras médicas  

Jornadas de Terapêutica – ICBAS

54

1.as Jornadas do ACES
Ave Famalicão

XXXI edição voltou a reunir médicos,
docentes, investigadores e alunos

Evento foi dedicado ao
tema da diabetes  

86

89

92

74

Porto Revisitado

Joel Cleto guiou o grupo de médicos
pelas margens do rio Douro: o primeiro
percurso pelas ruas de Massarelos, o
segundo pela zona de S. João da Foz

Diplomas mais relevantes
publicados no segundo
trimestre de 2019
INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

90

MED.Win 5.0
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Livro de Josep M. Ustrell reflete
sobre a relação com o doente
na sua área de especialidade

78

1.º Curso de Orientadores de
Formação de Internato Médico

“Perspetiva Humanística de
la Bioética en Estomatologia
y Odontologia”

Atividades na sub-região
de Viana do Castelo
Agenda do Centro de
Cultura e Congressos
Benefícios Sociais
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Política de saúde – o
fundamental e o acessório

editorial

António Araújo
Presidente do CRNOM

e a equidade dos cuidados de saúde, era
1. No último dia desta legislatura assaberem que terão ao dispor um serviço
sistiu-se a uma aprovação selvática e
que os ajude a prevenir a doença, que os
desenfreada de legislação pelos nossos
eduque e incentive a terem hábitos de
deputados. Em pouco mais de oito horas, aprovaram-se dezenas de leis e revida saudável e que, quando adoecerem,
comendações ao Governo, desde o fim do
lhes serão assegurados serviços ao nível
uso dos plásticos descartáveis à criação
da excelência, questões nem tangencialmente tocadas nesta nova lei de bases da
de (mais) uma Entidade da Transparência, passando por uma nova Lei Laboral
saúde. Também é curioso observar que
e pela desconhecida, mas muito comense fala muito nas PPPs da saúde, mas
tada, Lei de Bases da Saúde. Depois de
não tem havido uma única palavra sobre
mais de um ano de discussão, da elaboas PPPs das autoestradas, sendo que esração de um projeto por um grupo de
tas consomem verbas obscenas do erário
trabalho liderado pela
público, em vias de benefício
ex-ministra Maria de
algo duvidoso.
Quando
Belém Roseira, de avanse deviam
2. As unidades de saúde hospiços e recuos, a Assemenquadrar e
talares do SNS sofrem de três
bleia da República aprograves problemas, que apenas
delimitar os grandes
vou uma lei que muitos
os políticos se recusam a redesafios que se vão
resumiram à menção
conhecer – falta de recursos
colocar ao SNS e ao
ou ausência de referênhumanos, falta e envelhecisistema de saúde
cia às PPPs na gestão
mento de material pesado, e
no nosso país, (…)
de unidades de saúde.
subdimensionamento e enveficamo-nos pela
Quando se deviam enlhecimento das estruturas. O
quadrar e delimitar os
rabugem que as
Sr. Bastonário em boa hora
grandes desafios que se
PPPs provocam nos
decidiu realizar um périplo
vão colocar ao SNS e
quadrantes mais à
pelo país para chamar a atenao sistema de saúde no
esquerda do nosso
ção para o que está mal, mas,
nosso país, como a resobretudo, para sublinhar o
hemiciclo político
forma do SNS, em terque de bom têm estas unidacomo questão
mos de relação entre os
des – o valor, a dedicação e a
central.
cuidados de saúde priabnegação dos seus recursos
mários e os cuidados
humanos. Deste périplo espehospitalares, do papel
ra-se um relatório que irá ser
dos cuidados continuados e os paliativos,
enviado para os decisores interessados
da introdução de novas formas de gestão
na saúde.
e autonomia das unidades de saúde, das
Chegou o verão e, com este, as férias
implicações que terão os novos conceitos
por todos merecidas. Desejo-vos que sede saúde e de doença no século XXI e
jam repousantes e recuperadoras, pois
dos desafios da longevidade; quando se
o futuro vai requerer ainda maior dedidevia priorizar a introdução da inovação,
cação, empenho e resiliência de todos
ficamo-nos pela rabugem que as PPPs
nós, pelo bem e pela saúde de todos os
provocam nos quadrantes mais à esportugueses.
querda do nosso hemiciclo político como
questão central. No fim do dia, o que os
António Araújo
cidadãos gostariam que lhes fosse gaPresidente do Conselho Regional do Norte
rantido era a qualidade, a acessibilidade
da Ordem dos Médicos
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n 23 MAI 2019

CERIMÓNIA DE
ENTREGA DO
PRÉMIO BANCO
CARREGOSA/
SRNOM
3.ª EDIÇÃO

Excelência
na investigação
Aceda ao resumo
da cerimónia em vídeo
diretamente através do código
QR ou vá a www.nortemedico.pt
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PRÉMIO
BANCO CARREGOSA
/SRNOM
2018

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

A

investigação
clínica constitui uma das
maiores oportunidades
de desenvolvimento na
área das ciências e tecnologias da saúde em
Portugal. Nesse sentido, o Prémio Banco
C a r r e go s a /S R NO M
surgiu da vontade das
duas instituições em
apoiar e premiar trabalhos e projetos de
investigação. Esta distinção de âmbito nacional tem um valor
total de prémios de 25
mil euros, distribuídos
da seguinte forma: 20
mil para o projeto vencedor e cinco mil para
duas menções honrosas. Nesta 3ª edição,
Mariana Monteiro,
Ernestina Santos e
Luís Graça foram os
premiados com o galardão e as duas menções honrosas, respetivamente. Os prémios
foram entregues pelo
membros do júri, presentes na cerimónia,
presidido por António
Sousa Pereira, reitor da Universidade
do Porto, e constituído ainda por Henrique Cyrne de Carvalho, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Alexandre Figueiredo,
anestesiologista e considerado o “inven-

Reconhecer
e estimular a
investigação clínica
de excelência em
Portugal é o objetivo
do Prémio Banco
Carregosa/Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
Pelo terceiro ano
consecutivo, as duas
instituições uniramse para distinguir
três projetos de
investigação, desta
vez da autoria de
Mariana Monteiro,
Ernestina Santos e
Luís Graça.

8
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tor” desta iniciativa, António
Sarmento, vice-presidente
do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) e Maria Cândida
Rocha e Silva, presidente do
conselho de administração
do Banco Carregosa. A cerimónia de atribuição do prémio criado pela SRNOM e
patrocinado pelo Banco Carregosa realizou-se a 23 de
maio e levou um grande número de médicos até ao Salão
Nobre da Casa do Médico.
Este ano, o evento coincidiu
com a cerimónia de encerramento da XVII Exposição
Arte Médica e a entrega de
medalhas aos médicos nela
participantes.

Sangue, Hospitais,
Arte e Ouro – Assim se
faz(em) as Flores

“A modernização a
que se assistia no
século XVIII, dita
a criação de novas
artérias comerciais e
a rua das Flores (…)
torna-se um grande
eixo que convida
muitas empresas e
ourives, tendo ficado
conhecida como a rua
do ouro. (…) Fundada
em 1833, a mais
antiga casa de câmbio
da Península Ibérica
nasceu durante o
Cerco do Porto e é
no final desta guerra
que nasce o Banco
Carregosa.”

UMA ABORDAGEM
HISTÓRICA E
ARTÍSTICA
A sessão de entrega dos prémios desta 3ª edição contou
com uma receção diferente
do habitual. O historiador
Joel Cleto presenteou os convidados com uma conferência, intitulada “Sangue, Hospitais, Arte e Ouro – Assim
se faz(em) as Flores”, em que
destacou uma rua emblemática da cidade do Porto,
que comemorou 500 anos de
existência, a Rua das Flores.
“É uma das ruas mais históricas do Porto, que foi mandada abrir
em 1518 pelo rei D. Manuel. Na época
era uma referência, por ser larga, retilínea, e partia da grande praça da cidade,
o Largo de São Domingos. Esta rua,
Santa Catarina das Flores, capta de imediato a atenção de muita gente e fixam-se aqui muitas famílias aristocratas,
sendo uma das ruas com mais casas brasonadas”, contextualizou sobre o local
onde se instaurou ainda a Misericórdia
do Porto e o seu Museu. Joel Cleto aproveitou para comentar as obras de arte
desse museu e as suas representações,
bem como a ligação à cidade do Porto
e aos hospitais, que eram geridos pela

Joel Cleto

Misericórdia. Com o desenvolvimento
da medicina, também os médicos começam cada vez mais a fazer parte da vida
da cidade e os hospitais ganharam importância, deixando de ser vistos como
albergues e tornando-se instituições de
referência. A modernização a que se
assistia no século XVIII, dita a criação
de novas artérias comerciais e a rua das
Flores, a par da rua de São João, torna-se um grande eixo que convida muitas
empresas e ourives, tendo ficado conhecida como “a rua do ouro”. Nesta altura,
foi também escolhida, para aí se sediar,
por uma das principais casas financeiras do Porto. “Fundada em 1833, a mais

“A casa financeira que deu
origem ao Banco Carregosa
foi criada em 1833, no Porto.
Era uma casa de câmbios,
situada na Rua das Flores, que
iniciou atividade numa altura
em que a cidade fervilhava.
A L.J. Carregosa deve o seu
nome a Lourenço Joaquim
Carregosa, um homem
admirável que, no meio de
tantas dificuldades sentidas
pelo país e pelo Porto, em
especial durante o período
dramático do Cerco, soube
erguer um negócio e dar-lhe
credibilidade e competência,
em plena baixa da cidade.”
Fonte: www.bancocarregosa.com
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antiga casa de câmbio da Península Ibérica, nasceu durante o
Cerco do Porto e é no final desta
guerra que nasce o Banco Carregosa”, revelou o professor. Uma
fotografia da instituição bancária na Rua das Flores foi então
revelada pelo palestrante, o que
surpreendeu os presentes, que
desconheciam tal facto. Joel
Cleto terminou a sua apresentação realçando o papel dos médicos na cidade e na rua “onde está
presente a origem dos hospitais,
ligada à arte, à saúde, ao ouro e
às atividades financeiras”.

QUALIDADE
CIENTÍFICA
Depois desta palestra de abertura que prestigiou a parceria entre o Banco Carregosa e a Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, foi a vez do presidente
do júri, António Sousa Pereira,
saudar as carreiras médicas e
os projetos de investigação clínica, admitindo as dificuldades
enfrentadas para encontrar os
vencedores. “Devo sublinhar a
elevada qualidade científica e
interesse para a promoção da
saúde da generalidade dos projetos a concurso. Creio que a excelência médico-científica revelada
pelos projetos concorrentes é um
reflexo da extraordinária evolução do ensino, da investigação e
da inovação na área das ciências
da vida e da saúde no nosso país. Algumas das descobertas científicas mais
importantes em Portugal, nos últimos
anos, ocorreram nestas áreas, cuja complexidade exige investimentos avultados, tecnologia de ponta, conhecimentos
multidisciplinares e recursos altamente
especializados. Para um país pequeno
como Portugal, é notável a qualidade
da investigação clínica que é desenvolvida no nosso ecossistema de saúde. Um
ecossistema que usa o conhecimento especializado e o potencial humano que
hospitais, faculdades, centros de investigação e desenvolvimento e institutos
de inovação têm, e que tem conhecido
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uma crescente notoriedade internacional na área das ciências da vida e da saúde”, acrescentou. O também reitor da
Universidade do Porto deixou
ainda alguns dados relativos
à produção científica e aos investimentos feitos na investigação e elogiou a iniciativa da
SRNOM e Banco Carregosa,
ao “gerar incentivos para que
os médicos portugueses se
empenhem na investigação
clínica, na inovação em saúde
e no desenvolvimento de terapias, serviços, tecnologias, fármacos com interesse social e
económico”.

PROJETOS
VENCEDORES

“Para um país pequeno
como Portugal, é
notável a qualidade da
investigação clínica
que é desenvolvida no
nosso ecossistema de
saúde. Um ecossistema
que usa o conhecimento
especializado e o
potencial humano que
hospitais, faculdades,
centros de inovação
e desenvolvimento e
institutos de inovação
têm conhecido uma
crescente notoriedade
internacional na área
das ciências da vida e
da saúde”
António Sousa Pereira

Enaltecida a “responsabilidade social” revelada pelo
Banco Carregosa ao patrocinar este incentivo à investi“Podemos e devemos
gação clínica, seguiu-se a enfazer investigação
trega dos galardões. Apesar de
diariamente, em
não ter podido estar presente
qualquer especialidade.
na cerimónia, uma das menAssim podemos
ções honrosas foi atribuída a
melhorar a qualidade
Luís Graça, investigador do
de vida dos nossos
Instituto de Medicina Moledoentes”
cular (IMM) de Lisboa, com
António Araújo
o projeto “Human blood follicular T cells for stratification
of autoimmune patients”. A
equipa liderada pelo professor
da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa descobriu um novo tipo de células regulacontributo do bypass gástrico metabólico
doras no sangue humano, as células T
para o conhecimento e tratamento da
foliculares, que funcionam como indidiabetes”. O galardão distinguiu o trabacadores de doenças autoimunes. “Mylho de quase uma década, desenvolvido
asthenia gravis – Epidemiology on the
pela equipa de médicos e investigadores
north of Portugal, clinical, serological
da Unidade Multidisciplinar de Invesand study of the thymus” deu nome ao
tigação Biomédica (UMIB), sediada no
trabalho de investigação que recebeu a
ICBAS, liderada pela endocrinologista
outra menção honrosa, da autoria de ErMariana Monteiro. Esta técnica inovanestina Santos. O projeto contou com o
dora para tratamento da diabetes e da
apoio da ARS Norte e do ICBAS e envolobesidade, intitulada bypass gástrico
veu vários neurologistas de 13 hospitais
metabólico, foi implementada pelo cido norte do país.
rurgião Mário Nora, também membro
Finalmente, o Prémio Banco Carregosa/
da equipa, e é “significativamente difeSRNOM foi atribuído a Mariana Monrente” do bypass tradicional porque “coteiro com o projeto de investigação “O
loca as células que produzem hormonas
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antidiabéticas numa posição estratégica”. Ao fazer este tipo de cirurgia,
“a anatomia das células
produtoras de hormonas
antidiabéticas no intestino é modificada e, como
tal, potencia a sua libertação para a corrente
sanguínea e aumenta
a probabilidade de remissão clínica da diabetes”, esclarece Mariana
Monteiro.
Após a entrega das distinções, a cerimónia
prosseguiu com a assinatura do regulamento
para a atribuição do Prémio Banco Carregosa/
SRNOM de 2019, dando o
tiro de partida para a sua
quarta edição. O acordo
foi oficializado por António Araújo, presidente
do CRNOM, e pela presidente do conselho de
administração do Banco
Carregosa, Maria Cândida Rocha e Silva, que
evidenciou o papel da
SRNOM, ao reconhecer
os candidatos. “Depois
de ouvirmos esta palestra de Joel Cleto, depois
de atribuirmos os prémios, o clima é de festa
e estamos cá para festejar o sucesso. O sucesso
destes investigadores, o
sucesso da investigação
clínica e dos seus reflexos
na evolução da medicina
e na vida de todos nós”,
acrescentou.

ESTÍMULO
E EVOLUÇÃO
António Araújo iniciou
a sua intervenção agradecendo a colaboração do Banco Carregosa e o empenho de Maria Cândida
Rocha e Silva nas várias etapas do prémio, “desde a sua participação nas reuniões do júri, à discussão e apreciação

dos trabalhos e presença na cerimónia”, revelando que “muito mais do que
patrocinar um prémio, é fazer parte e
aprender”. O presidente do CRNOM
congratulou Joel Cleto pela “palestra
excecional, que juntou a saúde, a atividade financeira e a arte”, e agradeceu a presença de todos os médicos,
principalmente dos “vencedores”. “São
pessoas que se dedicam muito à sua
profissão enquanto médicos, ao ensino
e à investigação. Para sermos médicos
por inteiro, temos que adquirir conhecimentos específicos das nossas especialidades, ter conhecimentos na área
do ensino, para podermos transmitir
aquilo que sabemos aos nossos internos, e ainda na investigação. Podemos
e devemos fazer investigação diariamente, em qualquer especialidade. Assim podemos melhorar a qualidade de
vida dos nossos doentes”, afirmou. Segundo António Araújo, é importante ter
agentes da sociedade civil que apoiem
e patrocinem a investigação, como é o
caso do Banco Carregosa, para que esta
possa ser fomentada. “A investigação
traz conhecimento, o afinar dos nossos atos, a responsabilidade, e tem um
grande impacto na nossa atividade diária. Com estes três trabalhos de excelência, entre cerca de 200 projetos que
o júri teve que analisar, só nos podemos
orgulhar”, acrescentou.
Também o bastonário da Ordem dos
Médicos, Miguel Guimarães, agradeceu “o contributo importante do Banco
Carregosa no estímulo da investigação e
evolução da ciência”. Depois de salientar
o enorme trabalho de avaliação do júri
para selecionar os trabalhos premiados,
destacou a qualidade dos projetos e a
resiliência dos vencedores. “A investigação continua a estar dependente da
sociedade civil e dos privados, mais de
que do setor público. Mas este também
tem a obrigação ética e moral de investir
mais”, sugeriu.
A cerimónia chegou ao fim com a apresentação de um pequeno resumo em
vídeo das obras em exibição na XVII
Exposição Arte Médica, que decorreu
na SRNOM de 30 de Abril a 23 de Maio,
e que, por sua vez, aproveitando aquela
ocasião solene, encerrava com a entrega
de medalhas aos médicos nela participantes (ver páginas 62-65).
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PRÉMIO
BANCOCARREGOSA
/SRNOM
2018
Saiba um pouco mais
sobre os investigadores e
projetos vencedores da 3.ª
edição do Prémio Banco
Carregosa/SRNOM:
1

2

3

4
5

6

7

Resumo do projeto
e equipa de
investigadores
Qual foi o principal
objetivo deste projeto
de investigação?
Durante quanto tempo
se dedicaram ao
projeto?
Com que apoios
contaram?
Qual a importância da
investigação para o
setor da saúde?
Como vê a
investigação clínica
em Portugal?
Qual a importância
deste prémio?

PRÉMIO
Mariana Monteiro
O CONTRIBUTO DO BYPASS
GÁSTRICO METABÓLICO
PARA O CONHECIMENTO
E TRATAMENTO DA
DIABETES
1 A diabetes tipo 2 afeta cerca de um quarto dos
doentes com obesidade. A
cirurgia para a obesidade ou
cirurgia bariátrica, embora fosse desenvolvida para promover
a perda de peso, demonstrou ser ainda
mais eficaz no tratamento da diabetes tipo 2.
No entanto, existem várias técnicas cirúrgicas bariátricas cujos efeitos na diabetes são
altamente variáveis. Este projeto teve por
base uma modificação da técnica cirúrgica de
bypass gástrico, denominada bypass metabólico, empiricamente concebida para otimizar
o tratamento da diabetes tipo 2 em doentes
obesos pelo cirurgião bariátrico Mário Nora. Os
passos seguintes resultaram de uma parceria,
clínica e académica, que caracterizou as modificações da anatomia do sistema neuroendócrino do tubo digestivo e do perfil hormonal
induzidas pela técnica cirúrgica modificada
que apoiaram o seu potencial anti-diabético.
Por fim, quando comparamos doentes obesos
diabéticos tratados cirurgicamente com a técnica de bypass gástrico clássico com o bypass
metábolico, demostramos a eficácia acrescida
do bypass metabólico no tratamento e indução de remissão clinica da diabetes tipo 2 a
longo prazo. Como se pode depreender, na
base de um trabalho que requereu um vasto
leque de competências esteve uma equipa
multidisciplinar com dois polos, um coordenado pelo cirurgião Mário Nora, no Hospital de
São Sebastião do CHEDV, e outro coordenado
por mim, na Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, sediada no Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto.
2 O objetivo deste projeto foi estudar os mecanismos hormonais subjacentes aos efeitos
anti-diabéticos da cirurgia bariátrica para melhorar a eficácia do tratamento de doentes
obesos com diabetes tipo 2.
3 O projeto iniciou há pouco mais de uma
década, quando um cirurgião bariátrico e uma
endocrinologista constituíram a equipa de investigação que desenvolveu este trabalho.
Assim, juntaram esforços pela causa comum
de responder às perguntas que surgiam da clínica e ao desafio de preencher as lacunas encontradas no desempenho do nosso dia-a-dia
a tratar doente obesos com diabetes tipo 2.
4 Para realizar este projeto contamos com
os apoios incondicionais das instituições que
nos acolhem, a começar pelo Hospital de São

Sebastião do CHEDV, no qual os doentes são
submetidos a tratamento cirúrgico da obesidade, e pela Unidade Multidisciplinar de
Investigação Biomédica (UMIB), sediada no
ICBAS, onde são realizadas as análises moleculares que permitiram testar as hipóteses
colocadas e implementá-las com maior
confiança na prática clinica. O apoio da
Fundação para a Ciência e Tecnologia e da Sociedade Portuguesa de
Diabetologia foram também muito
importantes para esta investigação,
através do financiamento de projetos
parcelares que, no seu conjunto, permitiram a execução do projeto mais lato
cujos resultados foram agora apresentados.
5 A investigação é o motor para a inovação e
progresso no setor da saúde, sem a qual ficaremos inevitavelmente condenados à estagnação.
6 Na última década, assistimos a um enorme
progresso no potencial nacional para desenvolver investigação clínica de qualidade. Houve um aumento do número de médicos com
formação avançada, que constituem hoje uma
massa crítica com mais-valia para as instituições que os acolhem e assistimos à criação
de infraestruturas nas instituições de saúde
para promoção da formação e investigação.
Com estes alicerces criados, é importante
aproveitar esta janela de oportunidade para
incentivar mais do nunca a investigação clínica
como atividade geradora de progresso, com
um inquestionável potencial de retorno para o
sistema de saúde e para a população.
7 Ter recebido este prémio foi muito importante para a nossa equipa, que vê nesta distinção o reconhecimento dos pares pelo trabalho
desenvolvido, um incentivo para prosseguir
com confiança redobrada e uma responsabilidade acrescida perante o desafio nunca alcançado de continuar a responder às
perguntas que cada nova descoberta gerar.

MENÇÃO
HONROSA
Ernestina Santos
MYASTHENIA GRAVIS
- EPIDEMIOLOGY ON THE
NORTH OF PORTUGAL, CLINICAL,
SEROLOGICAL AND STUDY OF THE
THYMUS
1 O projeto de investigação “Myasthenia gravis
– Epidemiology on the north of Portugal, clinical,
serological and study of the thymus” foi um projeto multicêntrico que envolveu 13 hospitais do
Norte de Portugal. A equipa de investigação incluiu um ou mais neurologistas de cada um destes hospitais (Henrique Costa, Fernando Silveira,
Goreti Nadais, Hugo Morais, Filipa Sousa, Maria
Ceu Branco, João Martins, Manuela Santos, Ma-
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falda Sampaio, Rui André, Luís Negrão, Andreia
Veiga, Carla Fraga, Augusto Ferreira, Rosa Santos Silva, Marta Freijo, Ilda Matos), para além dos
neurologistas do hospital proponente do estudo,
o Centro Hospitalar Universitário do Porto. Cada
um deles foi responsável por identificar os casos
do seu hospital, recolher a informação clínica e
assegurar as colheitas de sangue. Os anticorpos
dos doentes foram testados na Universidade de
Oxford, sob orientação de duas neuroimunologistas portuguesas, a Prof.ª Isabel Leite e a Prof.ª
Ester Coutinho. Este projeto contou também
com o apoio da ARS Norte, que foi outra aliada
na identificação de casos de Miastenia gravis,
através da identificação das prescrições de piridostigmina realizadas em todos os centros de
saúde no Norte de Portugal, um fármaco praticamente usado só nesta doença. Fizeram parte
da equipa também o epidemiologista Prof. Guilherme Gonçalves, do ICBAS/UP, o patologista
Prof. Carlos Lopes, do ICBAS/UP e os imunogeneticistas Profs. Berta Martins da Silva, Paulo Pinho Costa e Andreia Bettencourt, do ICBAS/UP.
2 O principal objetivo foi conhecer as características epidemiológicas desta doença neuromuscular autoimune no Norte de Portugal. Este
trabalho permitiu termos dados de prevalência
e incidência desta doença pela primeira vez em
Portugal e conhecer as suas características clínicas, e evidenciou que a prevalência e incidência mais alta da doença é acima dos 50 anos (e
sobretudo acima dos 65 anos), mais do que nos
jovens. Isto é o contrário do que era conhecido,
mas está de acordo com o descrito mais recentemente noutras populações a nível mundial.
Outro dos objetivos foi conhecer as diferentes
características imunogenéticas nos vários subgrupos da doença, nomeadamente, naqueles
com início em idade jovem comparativamente
aqueles com início tardio e nos doentes com um
curso refratário relativamente aqueles com um
curso mais benigno.
3 4 O projeto decorreu de 2013 a 2017. Contámos com uma bolsa de investigação no âmbito de projeto de doutoramento, concedida pelo
Centro Hospitalar Universitário do Porto.
5 Penso que a investigação clínica é fundamental. Todos beneficiamos com ela, médicos
e doentes. Há mais motivação no dia-a-dia ao
realizarmos o nosso trabalho, melhoramos os
registos clínicos, habituamo-nos a questionar
mais e a exigir mais, melhoramos as nossas
redes de contactos nacionais e internacionais
e isto faz com que os doentes tenham acesso
mais cedo a novos exames de diagnóstico e a
novos tratamentos.
6 Há muitos médicos excelentes e motivados
para a investigação clínica, a grande limitação
é o tempo. Nas 40 horas de trabalho semanal,
para a maioria de nós não há sequer uma hora
planeada para investigação clínica. E isto é uma
mudança necessária no panorama da investigação clínica em Portugal. Fazer registos em bases
de dados, dedicar-se à sua análise, escrever e

publicar exige muito tempo e dedicação, que
não deveria estar dependente só do tempo “privado e noturno”.
7 Vejo este prémio como um reconhecimento de um trabalho que liderei. E um incentivo a
continuar. Foi extraordinário contar com o apoio
dos colegas neurologistas de outros hospitais e
gostava de continuar o estudo epidemiológico
muito em breve.

MENÇÃO
HONROSA
Luís Graça
HUMAN BLOOD FOLLICULAR T
CELLS FOR STRATIFICATION OF
AUTOIMMUNE PATIENTS
1 2 O projeto consistiu em procurar estudar uma nova população
de células, descoberta em 2011 no
nosso laboratório, as células T foliculares reguladoras, em doenças
autoimunes. Sabíamos, por estudos feitos em animais, que estas
células estão envolvidas no processo
de produção de anticorpos. Fomos então
verificar se em doenças autoimunes, em que
há produção de anticorpos dirigidos contra moléculas do nosso próprio organismo, existe uma
perturbação na regulação da produção destes
anticorpos, que se pode demonstrar por alterações da frequência destas células. Aquilo que
descobrimos foi que as células do sangue de
doentes com este tipo de doenças autoimunes,
nomeadamente com a síndrome de Sjögren,
estão aumentadas, mas apenas numa percentagem de doentes, naqueles que têm uma
infiltração dos tecidos com centros germinais
ectópicos, que são as estruturas onde são produzidos estes auto-anticorpos. Assim, acreditamos que estas células permitem estratificar
os doentes com estas doenças em subgrupos:
um grupo que tem envolvimento dos tecidos e a
produção de grandes ciclos de auto-anticorpos
e outro grupo que não tem estas alterações.
A nossa equipa compreende um conjunto de
médicos, o principal investigador foi Valter Fonseca, que trabalhou nesta investigação enquanto interno doutorado. Colaboramos com reumatologistas, liderados por João Eurico Fonseca e
com a participação importante de Vasco Romão.
3 4 Este projeto decorreu durante quase quatro anos, desde que começamos a fazer os primeiros estudos, recrutamos as populações de
doentes, e depois chegamos aos resultados e
publicamos. Foi apoiado por uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia que acabou
por cobrir parte dos custos. Foi também importante, sobretudo na parte de apoio com bioinformática, contarmos com uma Innovative Training
Networks (ITN), uma ação da União Europeia.
5 Acredito que o setor da saúde está numa
evolução constante. Nos últimos 20 anos, houve

uma revolução na forma como as doenças são
tratadas, com a introdução de medicamentos
inovadores muito eficazes. A evolução do setor da saúde tem dependido muito de avanços
na investigação. Grande parte destes avanços
estiveram relacionados com investigação com
novos fármacos, que frequentemente eram
feitos noutros centros. Eu acredito que a evolução dentro do setor da saúde vai passar, nos
próximos anos, por uma maior identificação de
subgrupos de doentes com características precisas, para deixarmos de tratar todos os doentes
com uma determinada doença da mesma forma
e passarmos a tratar de uma maneira mais personalizada.
6 A investigação clínica em Portugal está a

evoluir significativamente, apesar de não
ter tido um avanço tão rápido como
a investigação biomédica, por
exemplo. Isto porque há uma
complexidade adicional, que
é necessário resolver quando
se trata de investigação clínica. Enquanto que um grupo
de investigação biomédica
faz investigação em problemas
fundamentais, precisa de um laboratório e de acesso a alguns recursos,
na investigação clínica é preciso orquestrar
um conjunto grande de profissionais com funções diferentes. Acima de tudo, são clínicos que
veem os doentes, recrutam e conseguem ter
uma identificação clínica clara dos participantes
no estudo, em que é necessária uma coordenação muito maior. A evolução da investigação
clínica começa agora a dar passos muito significativos e a ser competitiva a nível internacional.
7 Para nós é muito importante, sobretudo, para
quem fez este trabalho e consegue agora ver o
resultado. Na investigação, frequentemente
é necessário acumular dados durante semanas e meses a fio, sem que se consiga ter um
feedback ou retorno daquilo que fazemos. Ver
ao fim deste tempo, um trabalho ser publicado,
seguir todos estes passos relacionados com
a investigação e ser premiado é, sem dúvida,
o feedback que esperávamos. Acaba por ser
um prémio pelo esforço e dedicação de toda
a equipa que foi acumulando dados, fazendo
experiências, sem saber se ia dar resultados
positivos ou não. É uma grande satisfação ver
este trabalho reconhecido. Mas é também muito importante no que diz respeito à visibilidade
na comunidade, acaba por ser um incentivo para
os doentes que participaram neste projeto e até
em estudos futuros ligados à investigação científica. n
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Tributo a todos
os médicos
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«É também por vossa
causa, pelo vosso exemplo,
que eu tenho orgulho em
ser Médico»
Ano após ano, a
cerimónia do Dia
do Médico revelase um momento de
particular simbolismo.
A homenagem e
o reconhecimento
aos médicos que
completaram 25 e 50
anos de inscrição na
Ordem dos Médicos
marcaram o dia 18 de
junho. Neste dia, a
SRNOM atribui ainda o
Prémio Daniel Serrão
ao jovem Fábio Sousa
Nunes, que obteve a melhor média
final de curso das três escolas
médicas do norte do país, em 2018.
Já o Prémio Corino de Andrade
distinguiu, a título póstumo, a
colaboradora da Ordem dos Médicos
Rosa Soares, que esteve ao serviço
da instituição durante 35 anos.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

H

omenagem e reconhecimento
foram as palavras de ordem de
mais um Dia do Médico, que se
assinalou a 18 de junho. À semelhança
dos anos anteriores, o Salão Nobre do
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) encheu-se de ilustres personalidades do mundo da Medicina do norte do país, incluindo antigos
dirigentes do Conselho Regional e sub-regiões. Neste dia especial, dia de reencontro entre antigos colegas de curso e
de reconhecimento da sua longa experiência, a SRNOM atribuiu medalhas
evocativas aos médicos que completaram 25 e 50 anos de inscrição na Ordem
dos Médicos. “São vocês que, pelo tempo
que dedicam aos seres humanos doen-

tes, pelo respeito que têm e que exigem
que se tenha pela ética e pela deontologia, associadas às boas práticas médicas que exercem diariamente, mantêm
viva a Medicina como uma mistura harmoniosa entre ciência e arte. São vocês
que, pela vossa capacidade de integrar
conhecimento e decisão, pela vossa experiência acumulada, pela vossa responsabilidade na formação médica, pela
vossa generosidade personificada no
imenso trabalho quotidiano e na resiliência diária, qualidades demonstradas
ao longo de todos estes anos, contribuem
para dignificar a Medicina e a Saúde em
Portugal (...). A todos os médicos portugueses, o meu mais sincero e profundo
agradecimento pela qualidade da atividade profissional que têm desenvolvido. É, também, por vossa causa, pelo
vosso exemplo, que eu tenho orgulho
em ser Médico”, declarou o presidente
do CRNOM, António Araújo.

A MEDICINA EM PORTUGAL
Na abertura da cerimónia e ao longo do
seu discurso, o presidente do CRNOM
relembrou alguns dos motivos que enaltecem o papel dos médicos portugueses
na sociedade. Neste tributo, destacou
o reconhecimento feito pela SRNOM
a três gerações: os jovens médicos em
início de atividade profissional, com a
atribuição do Prémio Daniel Serrão, e
os médicos que cumprem 25 e 50 anos
de carreira, com a entrega de medalhas
que evocam o tempo dedicado à Medicina e aos doentes. Antes de terminar a
sua intervenção, António Araújo deixou
um desafio a todos os médicos presentes:
“Apesar das más condições de trabalho,
apesar das extensas listas de doentes nas
nossas consultas, apesar das intermináveis horas que nos obrigam a cumprir,
para que o Serviço Nacional de Saúde
subsista, não esmoreçam, não deixem
de ter orgulho em serem Médicos. Continuem a acreditar numa Medicina humanizada, continuem a ser exigentes com a
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“O papel dos
médicos na
sociedade vai
muito além
das aptidões e
competências
técnicas. É na
Saúde que o
humanismo mais
se faz sentir e
temos a obrigação
de o defender.
Vocês têm
deixado marcas
importantes
na sociedade,
porque não são
apenas médicos,
dedicam-se
também a ajudar
e cuidar de
pessoas, a formar
novos médicos,
ao ensino e à
investigação…”
Miguel Guimarães

Medicina que praticam e, consequentemente, com as estruturas administrativas que nos governam, para o bem dos
doentes. Não deixem de acreditar em
Portugal, não deixem de lutar pela vossa
felicidade”, rematou.
O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, aproveitou para enaltecer o trabalho desenvolvido pela equipa
do CRNOM na defesa da qualidade da
medicina e do acesso aos cuidados de
saúde e realçou a presença de vários
dos seus membros, como sinal de valorização do Dia do Médico. “Este é um
Dia do Médico especial porque estamos
numa altura em que o Serviço Nacional
de Saúde comemora 40 anos e a formação médica, a joia da coroa da nossa carreira, completa 50 anos”, recordou. Dirigindo-se aos médicos que assinalavam
25 e 50 anos de carreira, afirmou: “Vocês construíram o SNS, salvam vidas e
tratam doentes. O papel dos médicos na
sociedade vai muito além das aptidões e
competências técnicas. É na Saúde que
o humanismo mais se faz sentir e temos
a obrigação de o defender. Vocês têm
deixado marcas importantes na sociedade, porque não são apenas médicos,
dedicam-se também a ajudar e cuidar
de pessoas, a formar novos médicos, ao
ensino e à investigação”. O bastonário da
Ordem dos Médicos relembrou ainda os
grandes desafios que se colocam atualmente, entre eles a importância de se
preservar a humanização dos cuidados
de saúde, a inovação e a relação médico-doente. Considerado uma das grandes
conquistas da democracia, o estado do
SNS foi outro dos assuntos abordados.
“Temos que lutar por reforçar a capacidade de resposta do SNS e garantir a
defesa de todos os doentes. Temos que
saber integrar a evolução da tecnologia
com a humanização dos cuidados de
saúde”, destacou Miguel Guimarães. A
qualidade da formação, a prevenção da
doença e a importância de “atrair os médicos mais jovens e os mais experientes
para o SNS” foram algumas das estratégias defendidas. “A experiência deve
aliar-se à capacidade de inovação, só
assim conseguimos ter serviços de excelência. É fundamental que tenhamos
um propósito para acreditar que é possível fazer melhor e manter a essência da
Saúde em Portugal”, reforçou.
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E

s te ano, a
cerimónia
do Di a do
Médico contou com
uma conferência
inaugural, proferida por D. Manuel
L i nd a, B isp o do
Porto, subordinada
ao tema “Bioética e
Religiões”. O conferencista agradeceu
“o amável convite”
da SRNOM e aproveitou a oportunidade para demostrar a sua simpatia
pelo mundo da Medicina e abordar o
contributo direto
dos médicos para a
qualidade de vida
dos cidadãos, com
a sua “dedicação,
saber e ajuda”. D.
Manuel Linda iniciou a sua apresentação alertando que
CONFERÊNCIA INAUGURAL
“um religioso falar
D. MANUEL LINDA
para cientistas, que
cultivam a racionalidade científica”,
sobre bioética e religiões poderia parecer “inconcebível”,
mas prometeu tratar o tema de forma
simples.
“A
Medicina,
ao longo de todos
“As religiões não
os
tempos,
regeu-se
por
determinados
são a única fonte de
princípios
éticos.
Nos
anos
60, com a
moralidade (…) temos
criação da palavra ‘bioética’, encontrapessoas e correntes
mos uma primeira separação entre o
de pensamento que
antes e o depois. Até àquele momento, a
dão um contributo
medicina regia-se pelos grandes valores
forte a este campo
das tradições religiosas em que se insee colocam o médico
ria. Entretanto, com uma conjugação de
como o verdadeiro
fatores, começou a haver uma espécie
de secularização e de autonomia entre
missionário
a Medicina e as dimensões religiosas”,
contemporâneo que
afirmou. Aqui, abordou os direitos hufaz ações heroicas”.
manos individuais e a ética médica,
citando alguns pensadores sobre as religiões, bem como o facto de estas proporcionarem uma “forma diferente de
olhar o mundo e compreender a vida,
não alcançada pela filosofia, pela lei ou
pelo direito político”.

«Bioética
e Religiões»
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MODELOS ATUAIS DE MORALIDADE
Na opinião de D. Manuel Linda, predomina a “bioética filosófica-realista”, que
decorre em simultâneo com a “secularização da sociedade”, que deixou de
ser totalmente religiosa e passou a ser
mais autónoma. Mas também fez notar
que “as religiões não são a única fonte
de moralidade” e que, por isso, “temos
pessoas e correntes de pensamento que
dão um contributo forte a este campo”,
dando alguns exemplos que colocam o
médico como “o verdadeiro missionário
contemporâneo que faz ações heroicas”.
Durante a sua intervenção, o Bispo do
Porto refletiu ainda sobre alguns critérios de uma “bioética que servisse a humanidade”: uma ética de responsabilidade, que saiba conjugar o presente e o
futuro e que saiba integrar a pessoa no
seu ambiente natural, ou seja, uma “ética
ecológica”; uma ética que tenha um critério e que seja uma “ética pública” e
uma “ética planetária”.

CONTRIBUTO ÉTICO DAS RELIGIÕES
“As religiões estão convencidas de que
podem dar algum contributo porque a
religião é universal, coloca a pessoa no
centro, lida naturalmente com a dimensão ética, alcança os estratos superiores
e o povo mais anónimo, fornece sentido
para as grandes questões da existência e
está a renascer. O que está em crise não
são as religiões, mas sim as religiões institucionais”, declarou D. Manuel Linda.
Na sua perspetiva, pode existir uma “colaboração para enriquecimento mútuo”
entre a bioética de natureza mais racional, filosófica ou legal e o contributo humanístico das religiões, ou seja, a “ética
secular” pode coexistir com a “ética de
cariz religioso”. O Bispo do Porto abordou ainda a manifestação da moralidade
para explicar as diferenças entre ética e
religião e o contributo positivo da bioética. “Esta relação entre a bioética e as
religiões deve fazer com que as religiões
se humanizem e a bioética também se
adeque à dimensão da dignidade da pessoa que servimos. Sabemos que o vosso
saber, capacidade intelectual e vontade
de servir as pessoas também contribuirá
fortemente para esta abertura de dois
mundos que são chamados a encontrar-se”, terminou, dirigindo-se aos médicos
presentes.
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PRÉMIO CORINO
DE ANDRADE
ROSA SOARES
Após os discursos inaugurais, seguiu-se a atribuição do Prémio Corino
de Andrade. Este prémio, de âmbito
nacional, foi instituído em 2002 pela
SRNOM e destina-se a galardoar pessoas coletivas ou singulares não médicas que se tenham notabilizado pela
prestação de serviços relevantes à
Medicina e aos médicos portugueses.
Nesta sessão, referente ao ano de 2018,
o galardão distinguiu a título póstumo
a colaboradora da Ordem dos Médicos

Rosa Soares, que esteve ao serviço da instituição durante 35
anos. “Foram 35 anos de uma
completa dedicação, particularmente no apoio e secretariado de vários bastonários.
Com o seu trabalho e dedicação inexcedíveis, constituiu-se
numa referência e num exemplo para todos aqueles que, direta ou indiretamente, tiveram
o prazer de com ela trabalhar.
Com a sua simplicidade, dinamismo, disponibilidade e
vivacidade constituiu-se um
esteio da nossa instituição,
dando um importante contributo, ao longo de mais de
três décadas, para o seu bom
funcionamento e para que se
alcançassem muitos dos seus
objetivos”, destacou António
Araújo, em nome de todos os
médicos.
Presentes na cerimónia, os
filhos de Rosa Soares receberam o prémio com uma evidente emoção. “A Ordem dos
Médicos era para ela a sua
casa, o seu porto de abrigo, conhecia todos os cantos, todas
as pessoas, sempre disposta a
ajudar e a colaborar. Dedicou-se a esta casa a 200%, mesmo
estando fora do seu local e horário de trabalho (...) Foi no
dia em que nos despedimos dela pela última
vez que pudemos assistir à dimensão da
sua grandiosidade
nesta casa. Ver tantas caras conhecidas,
colegas, ex-colegas,
médicos, bastonários, todos aqueles que de alguma
forma tiveram contacto, quer a nível
pessoal ou profissional, todos quiseram marcar presença no último adeus.
Sabemos que a nossa mãe foi parte importante da história desta casa e a sua
dedicação culmina agora com a atribuição deste prémio, o qual recebemos com
lágrimas nos olhos, voz embargada, mas
de coração cheio. Sabemos que a nossa
mãe também transborda de alegria”,
agradeceu a filha, Patrícia Sobrinho.

DISCURSO DO
PRESIDENTE DO CRNOM,
ANTÓNIO ARAÚJO
Dia do Médico. 18 Junho 2019

«Não
esmoreçam,
não deixem de
ter orgulho em
serem Médicos»

H

oje comemoramos o dia do Médico,
o último deste nosso mandato.
Neste dia 18 de Junho, a Secção
Regional do Norte presta, mais uma vez,
uma homenagem simbólica aos médicos
portugueses.
Homenagem que se devia prestar diariamente a estes profissionais de saúde,
que tão abnegadamente pugnam pela
qualidade da Medicina portuguesa, que se
esforçam e lutam contra um sem número
de adversidades, desde as diretamente
ligadas ao exercício da sua atividade profissional até às impostas por lógicas administrativas tantas vezes irracionais e
consumíveis do nosso tempo. Homenagem que passa na voragem do tempo do
dia-a-dia e na multiplicidade desses afazeres, que passa por termos habituado a
sociedade de que, contra tudo e, por vezes,
contra muitos, conseguimos prestar dos
melhores cuidados de saúde, mesmo com
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filho desta craveira e dedicação. A ti
prejuízo da nossa saúde,
Neste dia 18 de
Fábio, espero que sejas muito feliz
das nossas relações sociais
Junho, a Secção
e, especialmente, com preRegional do Norte na tua vida pessoal e profissional
e, através de ti, permite-me enviar
juízo do tempo que temos
da Ordem dos
os nossos mais sinceros parabéns
para as nossas famílias.
Médicos presta
a todos os jovens mestres em
Por tudo isto, devemos
uma homenagem
medicina.
ter um momento, um dia
simbólica
Hoje vamos, ainda, entregar o préde reflexão sobre o nosso
aos médicos
lugar na sociedade, sobre
mio Corino de Andrade relativaportugueses.
o nosso contributo para o
mente a 2018. O prémio Corino de
Homenagem que
sistema nacional de saúde,
Andrade é um prémio de âmbito
sobre o que defendemos e
nacional, instituído pela SRN, que
se devia prestar
sobre como o praticamos.
se destina a galardoar pessoas,
diariamente a
Importa, pois, aproveitar
estes profissionais singulares ou coletivas, e no priesta ocasião para prestar
meiro caso obrigatoriamente não
da saúde, que tão
o nosso tributo a todos os
médicas, que se tenham notabiliabnegadamente
médicos, e digo todos, porzado pela prestação de serviços repugnam pela
que vamos fazê-lo atralevantes à Medicina e aos médicos
qualidade
portugueses. Permite, também,
vés do reconhecimento de
da Medicina
preservar e invocar a figura de métrês gerações – os jovens
portuguesa.
médicos, em início de atidico, cientista e grande humanista
do Prof. Corino Andrade. Uma das
vidade profissional, com a
figuras mais importantes da neuroatribuição do Prémio Daniel
Serrão, e os médicos que
logia portuguesa do século XX, foi o
cumprem 25 e 50 anos de atividade, com a enprimeiro cientista a identificar a paramiloidose
como entidade nosológica e fundou, ao lado de
trega de condecorações que invocam o tempo
Nuno Grande, o Instituto de Ciências Biomédedicado à medicina e aos doentes.
Ao atribuir o prémio Daniel Serrão ao aluno que
dicas Abel Salazar, tendo sido o seu primeiro
terminou no ano letivo 2017/2018 com melhor
diretor. O Prémio Corino de Andrade de 2018
média nos cursos de Medicina da região norte,
foi atribuído a Rosa Soares.
estamos simultaneamente a evocar a memóMuitos de vós nunca ouviram falar, mas a D.
Rosa Soares dedicou a sua vida à Ordem dos
ria de um homem de qualidades excecionais,
Médicos. Foram 35 anos de uma completa
que marcou a Medicina portuguesa pelos
dedicação, particularmente no apoio e seprincípios éticos e humanísticos que sempre
defendeu, que nos ensinou a compreender o
cretariado de vários bastonários. Com o seu
ser humano na sua completrabalho e dedicação inexcedíveis,
constituiu-se numa referência e
xidade, na sua heterogenum exemplo para todos aqueneidade idiossincrática, e a
Um dia de
respeitar os limites entre a
les que, direta ou indiretamente,
reflexão sobre o
dialética evolutiva do cotiveram o prazer de com ela tranosso lugar na
nhecimento médico e a sua
sociedade, sobre o balhar. Com a sua simplicidade,
prática quotidiana. Daniel
dinamismo, disponibilidade e vinosso contributo
Serrão foi um homem do
vacidade constituiu-se um esteio
para o sistema
Porto mas que transcendeu
da nossa instituição, dando um
nacional de
essa regionalidade para se
importante contributo ao longo de
saúde, sobre o
tornar uma das personalimais de três décadas, para o seu
que defendemos
bom funcionamento e para que se
dades mais transversais da
e sobre como o
alcançassem muitos dos seus obsociedade portuguesa, que
praticamos.
marcou o seu tempo, que é
jetivos. Hoje, queremos deixar-lhe
ainda o nosso tempo, pelo
o nosso muito obrigado à família,
seu carácter, pela sua culem nome de todos os médicos, pelo
trabalho desenvolvido na Ordem dos Médicos.
tura e conhecimento, pela sua forma de estar e
Os colegas que perfazem 25 e 50 anos de
de se relacionar. É, assim, com um sentimento
carreira profissional representam, nesta cede reconhecimento e orgulho que atribuiremos, hoje e mais uma vez, o prémio com o seu
rimónia, todos os médicos portugueses. São
nome, desta vez ao jovem Fábio Sousa Nunes,
vocês que, pelo tempo que dedicam aos seres
aluno da Faculdade de Medicina da Universihumanos doentes, pelo respeito que têm e que
exigem que se tenha pela ética e pela deontodade do Porto – atualmente a realizar a formação geral no Hospital São João –, a quem desejo
logia, associadas às boas práticas médicas que
as maiores felicidades. À tua família, os meus
exercem diariamente, mantêm viva a Medicina
mais sinceros parabéns – é um orgulho ter um
como uma mistura harmoniosa entre ciência e
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arte. São vocês que, pela vossa capacidade de
integrar conhecimento e decisão, pela vossa
experiência acumulada, pela vossa responsabilidade na formação médica, pela vossa
generosidade personificada no imenso trabalho quotidiano e na resiliência diária, qualidades demonstradas ao longo de todos estes
anos, contribuem para dignificar a Medicina e a
Saúde em Portugal. É graças ao vosso elevado
conhecimento e capacidade de resistência, à
vossa proficiência e humanismo, à vossa dedicação e ao vosso empenho, que continua
a ser possível manter o Serviço Nacional de
Saúde num nível de elevada qualidade, apesar de todas as restrições financeiras, apesar
do aumento da complexidade informática,
tantas vezes desajustada da realidade clínica e
dos sistemas de hardware e de conectividade
instalados, apesar de cada vez termos menos
tempo para o fulcro da nossa atividade – que
é o doente. Perdoem-me o atrevimento, mas
permitam-me extrapolar para, em nome dos
doentes, em nome de toda a sociedade portuguesa, deixar-vos aqui, através de vós, a todos
os médicos portugueses, o meu mais sincero
e profundo agradecimento pela qualidade da
atividade profissional que têm desenvolvido.
É, também, por vossa causa, pelo vosso exemplo, que eu tenho orgulho em ser Médico.
Uma palavra para aqueles que, entretanto, já
faleceram. Hoje, na nossa memória individual
e coletiva, vocês estão connosco, pelo exemplo, pelos valores, pelo estatuto que nos deixaram em herança.
Mas… estamos a celebrar um dia de festa e de
comemoração, pelo que me vão perdoar, mas
não falarei de política. Sobre esta não existe
matéria de comemoração, bem pelo contrário.
Prefiro deixar-vos aqui um desafio. Apesar das
más condições de trabalho, apesar das extensas listas de doentes nas nossas consultas,
apesar das intermináveis horas que nos obrigam a cumprir, para que o Serviço Nacional de
Saúde subsista, não esmoreçam, não deixem
de ter orgulho em serem Médicos, continuem
a acreditar numa Medicina Humanizada, continuem a ser exigentes com a Medicina que
praticam e, consequentemente, com as estruturas administrativas que nos governam para
o bem dos doentes. Não deixem de acreditar
em Portugal.
Não deixem de lutar pela vossa felicidade.
Muito obrigado pela vossa presença e pela
vossa atenção.
António Araújo
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PRÉMIO DANIEL
SERRÃO
FÁBIO SOUSA NUNES
O jovem recém graduado que obteve
em 2018 a melhor classificação final de
curso das três escolas médicas do norte
do país recebeu o Prémio Daniel Serrão,
patrocinado pelo Banco Santander Totta,
no valor de 1250 euros. Fábio Sousa Nunes, natural de Vila Nova de Famalicão, recebeu o prémio que distingue a
qualidade da formação pré-graduada.
O gosto pelas ciências, particularmente
pela biologia e química, fez com que em
2012 ingressasse na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).
Concluiu o Mestrado Integrado de Medicina com a média de 18,67 valores e
atualmente frequenta a formação geral
no Centro Hospitalar e Universitário de
São João (CHUSJ). No início do seu discurso, revelou que em 2012 via o médico

como “o técnico especializado
no corpo humano e na doença”
e partilhou a sua visão atual.
“Um médico deve ser cientificamente bom, um médico deve
saber diagnosticar e curar, mas
acima de tudo, um médico deve
saber tratar (...) O que nos torna
médicos é o cuidar, é o dar esperança quando os fármacos não
nos dão a cura. É dar o apoio
quando tudo o resto parece falhar”. Fábio Sousa Nunes abordou a medicina “baseada no
cuidar”, a “preocupação com os
doentes”, que deve caracterizar
um profissional de saúde e relatou ainda alguns episódios em
que se sentiu verdadeiramente
médico. “Ser médico é ser preocupado. E certamente que esta
preocupação nos irá consumir
muito ao longo da vida, mas
também nos dará a satisfação
de ajudar a aliviar o sofrimento
humano. Afinal de contas,
mesmo sendo difícil, esta foi
a vida que nós escolhemos e
é a vida que queremos viver”,
confirmou. A terminar, o premiado quis deixar “um agradecimento profundo ao médico
que me ensinou – a mim e muitas gerações de médicos – que
o importante é este cuidar e não o curar
por si mesmo”, referindo-se a Tiago Henriques Coelho, cirurgião pediátrico que
faleceu em dezembro de 2017.

HOMENAGEM
25 E 50 ANOS DE INSCRIÇÃO NA OM
Após os momentos mais solenes com
a atribuição dos prémios de reconhecimento, chegara a hora da entrega das
medalhas evocativas aos médicos que
completaram 50 e 25 anos de inscrição
na Ordem dos Médicos. Vários membros do CRNOM fizeram pessoalmente
essa entrega de medalhas a mais de uma
centena de médicos, considerados os “representantes da medicina portuguesa”.
António Araújo encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e convidando-os a desfrutarem do Porto d’Honra
servido na galeria do Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM. n

Entrevista a
Fábio Sousa Nunes
PRÉMIO DANIEL SERRÃO

(nortemédico) – Durante o seu processo de formação, quais foram os
principais objetivos e ambições?
Que avaliação faz da sua formação?
(Fábio Sousa Nunes) – Desde cedo
na minha formação que fui contactando com médicos que eram excelentes no que faziam. Particularmente, adquiri interesse pela tríade
médico-investigador-professor, pelo
que o desenvolvimento destes três
parâmetros foram o meu objetivo
ao longo deste curso. Volvidos quase
sete anos, penso que consegui cumprir estes objetivos:
1. Sou agora médico e acredito que
obtive uma formação universitária
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adequada para entrar neste
novo mundo, que se rege pelo
contacto com as pessoas, particularmente as mais frágeis e
que vêm a nós como doentes;
2. Como investigador, faço
parte de um grupo de investigação no Departamento de Fisiologia e Cirurgia da Faculdade
de Medicina da Universidade
do Porto e penso que, como
equipa, temos feito alguns trabalhos dos quais nos podemos
orgulhar;
3. Finalmente, tive a oportunidade de iniciar funções como
docente de Fisiologia, ainda
como estudante do 4º ano do
Mestrado em Medicina, e tive
o prazer de trabalhar com uma
equipa altamente motivada e que me permitiu não apenas ensinar,
mas também tentar
melhorar o modo como
ensinamos. Por exemplo, estamos agora a terminar um processo de
remodelação do modelo
das aulas, em direção a
um modelo mais “problem-based teaching”,
de modo a seguir as orientações já seguidas noutras escolas médicas internacionais de
renome. Acima de tudo, penso
que o cumprimento destes três
objetivos apenas foi possível
graças ao facto de ter sido integrado em equipas altamente
motivadas e com excelente espírito de
grupo, o que possibilitou que os dias de
trabalho menos felizes fossem sempre a
exceção.

aos doentes. Por outro lado, não podemos ignorar o número crescente de médicos formados em Portugal e que após
seis anos de curso não têm oportunidade
de continuar a sua formação, pela incapacidade de resposta do número de vagas para a formação específica. Aliás, o
que mais me espanta é que isto que está
a acontecer agora foi altamente previsível. Já em 2012, quando entrei neste
curso, nos alertaram para uma matemática simples: entram mais alunos no
curso de Medicina do que aqueles que o
sistema pode depois absorver como médicos internos da especialidade. E passados 7 anos, o resultado – mais uma vez
completamente previsível – é o crescimento exponencial de médicos que todos os anos são forçados a ter um ano de
paragem forçada para repetir um único
exame ou a emigrar para poderem fazer aquilo
que deveria ser
básico: o direito
à continuação da
sua formação. O
problema já foi
identificado há
muito tempo e as
soluções – simples
– já foram propostas. O facto de continuarmos neste
precipício simplesmente não faz mais
sentido. Neste momento, o facto de haver médicos indiferenciados representa
apenas o cúmulo do que é a ineficiência
do sistema administrativo português.
Mas talvez aquilo que nós entendemos
como ineficiente seja mesmo a agenda
propositada de quem nos administra.
Talvez o objetivo seja mesmo a possibilidade de, no futuro, existir à disposição
de quem governa uma mão-de-obra indiferenciada, barata, que possa criar uma
“pseudo-medicina” baseada nos números (por exemplo, tempos de espera das
urgências), ao invés de uma medicina
baseada no cuidado. E mais tarde iremos também ver as consequências destas “inações” na deterioração do SNS.

“É
importante
proteger
quem protege
a saúde das
pessoas.”

Como vê o futuro dos jovens médicos
em Portugal?
Face ao currículo exigido aos jovens médicos que ingressam na formação específica, logo se depreende que o objetivo
é que cada nova geração seja melhor
preparada para lidar com este campo
em rápida evolução que é a Medicina.
Portanto, do ponto de vista técnico-científico, penso que podemos estar confortáveis com aquilo que serão os nossos
médicos, no que concerne ao cuidado

Acredita que é possível fazer uma carreira médica de qualidade em Portugal?
Em Portugal ainda se formam dos melhores médicos europeus. A justificação
para esta frase é simples: podemos ver
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nos nossos colegas recém-especialistas
que fazem o exame europeu da especialidade, que frequentemente ocupam um
lugar cimeiro entre os colegas europeus.
Isto só vem provar que em Portugal se
formam médicos muito bons. Para além
disto, existe alguma liberdade e incentivo para os médicos portugueses fazerem estágios no estrangeiro, onde possam ir para um centro de referência
numa determinada área e obterem a
casuística e treino necessários para que
possam melhorar o seu nível de cuidados
em Portugal. No entanto, tenho ainda de
fazer um aparte acerca da problemática
do “burnout”, ou seja, da exaustão, física,
mental e emocional na Medicina. Trata-se de um problema já muito abordado
“lá fora” e que aqui em Portugal começa
a ser cada vez mais reconhecido. A verdade é que os médicos também podem
ser doentes e talvez isto não seja ainda
devidamente apoiado. São cada vez mais
as tarefas burocráticas, as ineficiências,
a pressão para a construção curricular e
os horários desajustados que no seu conjunto aproximam a classe médica para
o abismo da exaustão. E isto é mau, não
só para os médicos que vivem com esta
exaustão, mas também para o cuidado
dos doentes que sofrerá quedas na qualidade. É importante proteger quem protege a saúde das nossas pessoas. Fica o
apelo para que possamos trabalhar mais
no sentido de encontrar um equilíbrio
mais saudável para o que se exige de um
médico.
No Dia do Médico, a Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos distingue-o com o Prémio Daniel Serrão. Que
significado atribui a este prémio?
Sinto-me obviamente honrado ter sido
agraciado com um prémio com o nome
do Professor Daniel Serrão e esta será
uma responsabilidade que terei de levar
comigo durante toda a minha carreira.
Pese embora não tenha tido o prazer de
ter tido aulas com o Professor Daniel
Serrão, a sua memória e a sua dedicação
não são esquecidas. É importante não esquecer de quem nos fez bem. E, por isso,
que este prémio seja uma lembrança
simbólica para os recém-formados, de
que devemos continuar o trabalho do
Professor Daniel Serrão e assim prestar-lhe uma justa homenagem. n
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A Saúde em
Portugal

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

BRAGANÇA
INAUGUROU
O 3.º CICLO DE
CONFERÊNCIAS
“O NORTE DA
SAÚDE”.

3.º CICLO DE
CONFERÊNCIAS
“O NORTE DA
SAÚDE”
Hospitais:
Quo vadis?

O Ciclo de
Conferências “O
Norte da Saúde” está
de volta ao calendário
das iniciativas
promovidas pela
SRNOM. Sob o tema
“Hospitais: Quo
vadis?”, a primeira
sessão desta 3ª
edição realizou-se
no dia 13 de junho,
em Bragança. O
presidente do
CRNOM, António
Araújo, abordou o
estado da saúde
em Portugal e os
constrangimentos
associados.

13 JUN :: BRAGANÇA

E

m colaboração com o Conselho Sub-Regional de Bragança,
a Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM) inaugurou mais um Ciclo de Conferências
“O Norte da Saúde”. O auditório Paulo
Quintela, em Bragança, acolheu a primeira conferência desta 3.ª edição do
ciclo – este ano dedicado ao tema geral
“Hospitais: Quo vadis?” – na noite de
13 de junho. “Este é já o terceiro ciclo
destas conferências desenvolvidas pela
SRNOM, uma iniciativa louvável no
sentido da descentralização, em que debatemos algumas das principais questões que enfrentamos, desde a organização e gestão das unidades de saúde até
aos problemas económicos”, declarou o
presidente do Conselho Sub-Regional
de Bragança da Ordem dos Médicos, António Andrade, ao inaugurar a sessão.
Sob o tema “A Saúde em Portugal”, o
presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM),
António Araújo, trouxe uma apresentação focada na população e nos doentes,
nas unidades de saúde, na inovação e nos
recursos humanos. Neste sentido, apresentou vários dados que davam conta
que a população portuguesa “tem vindo
a diminuir e a envelhecer”, mas que a
expetativa de vida é maior, “apesar do
nível de qualidade de vida mais baixo”
em relação à média da União Europeia.
As doenças do aparelho circulatório e
respiratório e os tumores malignos serão as três grandes causas de morte no
futuro, “mas muito mais do que aquilo
que nos mata, é aquilo que nos causa
doença, e as doenças degenerativas e
crónicas têm aumentado muito”, reforçou António Araújo. Apesar de termos
uma população mais envelhecida e que
necessita de mais cuidados de saúde, o
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número de hospitais públicos e de camas tem vindo a
diminuir, com taxas de ocupação elevadas, revelando
que as instituições estão “sobrelotadas”. Comentando a
distribuição dos cuidados de
saúde primários, o presidente
do CRNOM assegurou que
ainda assim “temos bons médicos e profissionais de saúde
e os indicadores são excelentes, no que diz respeito às taxas de hospitalização evitável,
por exemplo”. Em relação aos
gastos em saúde, o presidente
do CRNOM comparou alguns
dados atuais relativamente ao
período pré-troika e revelou
que “estamos a gastar menos
em medicamentos no regime
ambulatório”. No entanto,
também os investimentos são
menores e atualmente “as famílias gastam mais do seu
bolso para terem cuidados de
saúde”.

INVESTIMENTO E
INOVAÇÃO
Ao contrário do que se possa
pensar, “o SNS tem um défice
muito grande de médicos”
atendendo ao número de habitantes do nosso país, pelo
que António Araújo considera que “é preciso repensar o
Serviço Nacional de Saúde, os
investimentos, a relação entre
os cuidados públicos e privados, se são de complementaridade ou não, e percebermos o
que queremos dar aos nossos
cidadãos. Para isso, precisamos de investimento, porque
a saúde está subfinanciada e
não é viável pensar em novas soluções
quando não temos dinheiro”. Investimentos esses que passam pelos equipamentos hospitalares, uma vez que muitos estão “obsoletos e colocam em risco
os doentes”, bem como toda a estrutura
hospitalar. Para o também diretor do
serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP),
a inovação em saúde não pode igualmente ser esquecida: “devemos estar

atualizados e acompanhar os tratamentos, terapias e técnicas mais recentes.
Temos que pensar em modos de financiamento para a inovação, se não torna-se incomportável, porque são encargos
muito elevados para a sociedade”. Neste
sentido, deu exemplos de alguns tratamentos oncológicos e de técnicas mais
avançadas que ultrapassam já a quimio
e a imunoterapia.
Antes de abrir o debate à plateia, António Araújo comentou ainda a pressão
exercida sobre os médicos, os casos de
burnout e a importância dos recursos
humanos. “É fundamental fixar médicos no interior do país, mas torna-se
ainda mais difícil quando os concursos não acompanham e não abrem as
vagas requeridas. É necessário criar
uma política de recursos humanos. Devemos pensar nas pessoas e não só nos
números – os profissionais devem ter a
oportunidade de desenvolver projetos
de vida, para que estejam satisfeitos na
sua atividade profissional”. De um modo
geral, concluiu, “é muito difícil, hoje em
dia, fixar-nos no SNS”, dirigindo-se aos
médicos presentes.
António Andrade e Afonso Ruano, diretor do serviço de Ortopedia da Unidade
Local de Saúde do Nordeste (ULSNE),
foram os primeiros a comentar os números e o estado atual do setor da
saúde, considerando que “foi apresentado um panorama muito abrangente”.
Dada a sobrelotação dos hospitais e as
necessidades cada vez mais exigentes
da população idosa, o ortopedista sugeriu a criação de uma unidade geriátrica, constituindo um projeto de internamento que integra os cuidados aos
doentes. “A melhoria conseguida com
os cuidados integrados leva a um menor
custo, que passa muito pela gestão de
recursos”, acrescentou. António Araújo
voltou a intervir para falar da questão
da autonomia hospitalar, uma vez que
“as unidades hospitalares estão subfinanciadas e não há nenhum grau de autonomia para melhorar os cuidados de
saúde prestados à população”. A plateia
analisou o estado atual dos concursos e
das colocações e considerou importante
refletir sobre os números apresentados
e o funcionamento dos serviços em que
trabalham, sem esquecer a referida importância de fomentar a investigação. n

24 ENTREVISTA

Só com o apoio alargado, poderia
almejar presidir a esta instituição,
a mais antiga de reflexão e ação
bioética em Portugal. Considero
ainda que esta eleição é fruto do
reconhecimento de todo o meu trabalho realizado na instituição, na
investigação, na universidade e na
sociedade.

ENTREVISTA
A CARLOS COSTA
GOMES

Compromisso e
responsabilidade
Carlos Costa Gomes foi
recentemente eleito presidente
da Direção Nacional do Centro de
Estudos de Bioética, a primeira
instituição dedicada ao estudo e à
reflexão sobre questões bioéticas
em Portugal, fundada em 1988.
Em entrevista à «nortemédico»,
o professor e investigador traçou
alguns objetivos para este
mandato e comentou o estado
atual da bioética em Portugal.
Texto Catarina Ferreira

nortemédico – Explique-nos como surgiu
esta nomeação.
Carlos Costa Gomes – A minha eleição
para presidente do CEB decorre de um
processo natural. Durante o último mandato, exerci a função de secretário-geral
e tornei-me membro já em 2008. O conhecimento e o aprofundamento, quer
do ponto de vista organizacional e de
funcionamento, quer no âmbito da atividade realizada e aquela que será necessária realizar no âmbito da bioética
em Portugal foram, sem dúvida, fatores
decisivos para a minha disponibilidade
para assumir a função de presidir à direção nacional do CEB. Por outro lado,
creio que o acolhimento e aceitação por
parte dos membros dos CEB em relação
à minha candidatura foi determinante.

O que representa este cargo?
Devo dizer que o imenso significado de presidir a esta instituição
passa, sobretudo, por aquilo que
ela representa em Portugal, mas
também pela herança e o legado
dos antecessores. Este é para mim
o maior “património bioético” do
CEB, que se tem caraterizado pela
proteção e defesa da vida humana,
desde o seu início até ao seu término, sempre com base nos dados científicos e éticos. Do mesmo
modo, assumo o cargo com um
grande sentimento de alegria e satisfação, temperado pela enorme
responsabilidade inerente à função que é a de representar o Centro de Estudos de Bioética. Fica o
compromisso do meu inesgotável
trabalho e da minha infindável
dedicação. Por fim, abraço esta
missão com confiança, no sentido
e no espaço que lhe é próprio por
direito e por um compromisso que
lhe é devido.
Qual será a sua principal missão e
prioridades?
Pretendo que o CEB se assuma como a
primeira e mais influente instituição de
bioética em Portugal, junto das instituições de ensino superior e secundário,
de saúde, sociais e sociedade civil; reforçar a presença na comunicação social e
participação em debates sobre temáticas bioéticas; reforçar a dinamização e
revitalização dos polos do CEB a nível
nacional, incluindo Madeira e Açores;
melhorar, do ponto de vista científico, a
Revista Portuguesa de Bioética e procurar a sua indexação; assegurar a gestão
administrativa e financeira e promover
a captação de fontes de apoio para o desenvolvimento do plano de ações, que
passam pela organização de seminários,
conferências, debates, publicação de artigos em revistas, publicação de artigos

de opinião, e outras ações de caráter (in)
formativo.
Como vê a bioética em Portugal?
Com a criação do CEB, em 8 de dezembro de 1988, deu-se o início da institucionalização da Bioética em Portugal,
integrando na sua génese três grandes
áreas do conhecimento: tecnocientífica,
jurídica e ética/teológica, áreas que entre
si procuravam conjugar o humanismo e
o personalismo. Estávamos no alvor do
nascimento da bioética em Portugal. Todavia, mais recentemente, em meados
da década de 90, surge a multiplicação
de instituições de bioética, fundadas, na
sua maioria, por membros do CEB, sobretudo em universidades, que vieram imprimir um novo desenvolvimento à bioética portuguesa. Hoje, vejo com alguma
apreensão que a bioética é cada vez mais
praticada à maneira de uma disciplina jurídica, sociológica, politóloga e biopolítica,
subordinada às dimensões contextuais,
sociais e políticas, relativizando e convertendo, não raras vezes, os valores éticos
e morais em valores culturais. A minha
esperança, na linha de pensamento dos
pais da bioética em Portugal, é que esta
permaneça reflexiva, mesmo que complique a vida, revelando prós e contras
das escolhas e das regulamentações. Na
minha perspetiva, a bioética deve manter uma relação com a verdade, que ela
não possui, mas cujo desejo a habita e a
inspira, levando ao problema essencial de
uma reflexão ética no contexto da ciência
moderna, aquele que vem desde o início
da criação do CEB – a da unidade do homem. A bioética em Portugal deve contribuir para a instauração de um humanismo e personalismo, frente aos desafios
desconhecidos e perigos inéditos para o
futuro da condição humana. n
CARLOS COSTA GOMES: Professor e investigador do
Instituto de Bioética, Universidade Católica Portuguesa
(IB-UCP). Doutorado em Bioética. Investigador Principal
do Projeto: “O Contributo do Pensamento Bioético de
Daniel Serrão no âmbito da Bioética em Portugal”; Investigador do CEGE – Research Centre in Management
and Economics - Católica Porto Business School,UCP;
Professor Adjunto convidado da Escola Superior de
Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa; Coordenador do Programa de Mestrado em Bioética do IB-UCP;
Membro do Conselho Científico do IB-UCP; Presidente
da Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde Norte
da Cruz Vermelha Portuguesa; Presidente da Comissão de Ética do Instituto de Neurociências e Psicologia
do Porto (IPNP); Membro da Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias Castelo Branco
(ESALD).
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uma equipa de intervenção
junto das comunidades mais
isoladas. No PNG, existe já
um projeto de preservação
da fauna e da flora que incorpora diferentes valências
e projetos de cariz humanitário, designadamente na
área da saúde. Assim, o PNG
criou um Departamento de
Desenvolvimento Humano
que tem como grande preocupação a prestação de cuidados básicos de saúde com
recurso a brigadas móveis
que integram o Sector de
Saúde Comunitária. Todos
os dias implementam ações
em comunidades isoladas
onde vivem, num registo
quase tribal, cerca de 200
mil pessoas.

MOÇAMBIQUE – CICLONE IDAI

Missão médica
humanitária

“A mesma
linguagem de
afetos”

de 2019 e na sequência do ciclone tropical Idai, recebemos um pedido de ajuda do Parque Nacional da Gorongosa (PNG) para constituir

Texto Catarina Ferreira

O projeto e a equipa – Após
o apelo oficial tentamos perceber o que podíamos fazer
e qual o suporte logístico necessário. Com a consciência
de que não possuíamos perfil para intervir numa fase de
resgate, decidimos por uma
intervenção no pós-crise.
O planeamento logístico
A passagem do ciclone Idai pela cidade
das brigadas móveis para
apoio das populações ficaria
da Beira, em Moçambique, provocou uma
a cargo do PNG e a equipa
grande devastação e mobilizou várias equipas
médica portuguesa demultidisciplinares. Após o pedido de ajuda lançado
senvolveria uma atividade
pelos responsáveis do Parque Nacional da Gorongosa,
preventiva para minimizar
Clara Ramalhão, médica neurorradiologista no
o sofrimento imediato das
Porto, e a sua Associação MAssALA não ficaram
populações. Neste sentido,
indiferentes e avançaram para o terreno.
criou-se o Movimento “Ajudar Moçambique” e a MAssALA integrou esta diClara Ramalhão nasceu em
nâmica de ajuda e coordenação da ação Médica.
Moçambique e apesar de
Formou-se uma equipa multidisciplinar, com
ter feito toda a formação em
experiência no terreno em missões desta natuPortugal, sempre teve vonreza, constituída por Gabriela Saldanha, médica
tade de voltar à sua terra natal
de Saúde Pública, Luís Malheiro e Sueila Martins
com um projeto profissional.
Silva, médicos de Infeciologia, João de Almeida,
As suas ligações ao setor da
Cirurgião plástico, António Ferreira, Cirurgião
saúde deste país têm sido crescentes e levageral, Lino André Silva e Ana Isabel Carvalho, na
ram ao desenvolvimento de projetos de apoio
área de enfermagem, e Clara Ramalhão, coordeà formação clínica e de intervenção humanitánadora do projeto. Elaboramos um plano de ação
ria, como é o caso do “Plano Nacional Moçame definimos objetivos rigorosos, procurando
bicano de Rastreio e Tratamento das Crianças
fazer as previsões do equipamento e material
com Papilomatose Laríngea”. Foi assim que
médico necessários para a nossa intervenção. A
nasceu a MAssALA, Associação de Médicos no
tónica do projeto teve como linha de orientação
Abraço a Moçambique, que recebeu o estatuto
o tratamento e prevenção das doenças infeciode ONG em 2017 pelo Instituto Camões.
sas mais prevalentes como a malária, a cólera
ou gastroenterites e patologias traumáticas e
cirúrgicas decorrentes da catástrofe.
Sentido de missão – No final de Março
A entrega – Partimos no dia 12 de maio para
Maputo, depois para a Beira e finalmente para
o PNG. Na base, em Chitengo, fomos recebidos

“O mesmo empenho e rigor
profissional pelo bem maior:
a humanidade”

Elementos da equipa que integraram a Missão (da
esquerda para a direita): Clara Ramalhão, António Ferreira,
João de Almeida, Luís Malheiro, Gabriela Saldanha, Sueila
Martins Silva, Lino André Silva e Ana Isabel Carvalho.

pelo staff do Parque que havia preparado um
plano de ação bem estruturado, revelador de
grande profissionalismo – a que estamos gratos–, para intervenção junto das comunidades a
visitar, entre os distritos de Gorongosa e de Nhamatanda. Todos os dias saíamos bem cedo, em
brigadas terrestres ou helitransportadas, com
o material necessário e previamente preparado
na noite anterior.
Estas populações estavam há muito tempo sem
qualquer contacto com o mundo exterior. Apesar
do sofrimento associado à devastação causada
pelo ciclone Idai, de terem perdido tantos entes
queridos e de se encontrarem fragilizados pela
doença, recebiam-nos de braços abertos, por
vezes com cânticos e danças de agradecimento,
antes mesmo de iniciarmos a nossa intervenção
de apoio. A “sala de espera” era a clareira central
da aldeia. Tentávamos organizar fileiras para o
atendimento e improvisávamos “consultórios”
com o material possível existente. (...) A pobreza
é extrema, os pés estão descalços sobre a terra
vermelha e ninguém fala português, apenas o
dialeto local. Assim, na impossibilidade de comunicação direta foi necessário recorrer a tradutores, que de forma exaustiva, colaboravam
com cada um de nós. (...) Quando voltam? – perguntaram agradecidos no final. “Talvez um dia”,
foi a resposta dada, não sem alguma amargura.
Coração cheio – No fim da operação, conseguimos realizar mais de 1200 atendimentos. Falamos disto com muita emoção porque esta foi a
missão de uma vida. Foi uma experiência que
marcou cada um dos elementos da equipa e seguramente que ficamos no coração de cada uma
daquelas pessoas. Toda a equipa tinha a mesma
vontade de dar e ajudar, todos falamos a mesma
linguagem de afetos. Chegamos muito cansados, mas muito felizes. Viemos de alma lavada
e coração cheio.
Agradecimento: Estamos gratos a todas as instituições e
organizações que contribuíram de forma importante para
o sucesso da nossa Missão Médica. Realçamos ainda que
esta Missão Médica teve o total apoio do Governo Moçambicano e do Consulado de Moçambique no
Porto. n
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ENTREVISTA
MARIA AMÉLIA FERREIRA
(FMUP) E IDALINA BEIRÃO
(ICBAS) LIDERAM UM
ESTUDO QUE TEM COMO
OBJETIVO PRINCIPAL
AVALIAR O IMPACTO QUE A
DISSERTAÇÃO / PROJETO
FINAL DE CURSO TEVE NO
TRAJETO PROFISSIONAL
DOS ALUMNI DO
MESTRADO INTEGRADO
EM MEDICINA.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Por um
ensino
superior de
qualidade
(nortemédico) – Qual o
principal objetivo deste
projeto?
Idalina Beirão – Após mais
de uma década da implementação do processo de
Bolonha e, consequentemente, da implementação
da UC de Dissertação no
final do percurso académico dos estudantes de
Medicina, importa saber o
impacto da mesma na formação dos médicos, bem
como a sua perceção sobre
a relevância da mesma e
quais as oportunidades de
melhoria a implementar.
Maria Amélia Ferreira –
Isto é, de que modo é que
este novo setor de formação é diferenciador
para o trajeto profissional de todos os que, desde
2007/2008, completaram
a sua formação pré-graduada no âmbito
das alterações e do novo figurino pedagógico introduzido pelo processo de Bolonha na formação médica.

“Avaliar o impacto da Unidade
Curricular de Dissertação no
percurso académico e profissional
dos médicos e objetivar
oportunidades de melhoria, para
responder aos novos desafios que
se irão colocar à prática clínica
do futuro” é o grande objetivo
deste estudo. Desenvolvido em
conjunto pelas duas escolas
médicas da Universidade do
Porto, Faculdade de Medicina e
Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar, com a colaboração
da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM),
os resultados deste projeto serão
apresentados já no próximo
ano letivo. Em entrevista à
«nortemédico», Maria Amélia
Ferreira e Idalina Beirão,
representantes das instituições,
revelaram mais detalhes sobre o
estudo.
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Como surgiu esta parceria entre a Faculdade de Medicina e o Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar da
Universidade do Porto?
MAF/IB – A Universidade do Porto
oferece formação pré-graduada em
Medicina nestas duas Instituições. O
“outcome” partilhado é constituído, em
cada ano, pelos mestres em Medicina
da Universidade do Porto. Um estudo
deste tipo tem impacto a nível da Universidade, de que são parte estas instituições e onde podem ser globalmente
estabelecidas diretivas de melhoria futura. É ainda o sinal da cooperação e
criação de interfaces interinstitucionais
que têm um objetivo partilhado: assegurar a qualidade da formação médica
pré-graduada.

encontro dos objetivos da declaração de
Bolonha, é necessário entender as experiências dos estudantes e os fatores que
têm efeito na sua aprendizagem. Com
este estudo pretende-se avaliar, através
da perceção dos estudantes, a evolução
da UC, que se constitui no trabalho de
investigação de final do curso, no sentido de garantir uma estreita ligação
entre o ensino e a investigação, num ensino superior de qualidade.
IB – O ensino da Medicina e de cada
Unidade Curricular em particular devem ser alvo de avaliação e de processos de melhoria contínua, no âmbito de
investigação-ação em educação médica.
É agora o tempo adequado para fazer
a avaliação da implementação desta

E

Qual a importância da investigação para estes estudantes?
MAF – A integração da investigação no curso de Medicina é considerada uma componente chave
no desenvolvimento de médicos
competentes. Isto permitirá aos
futuros médicos não só fazerem
as perguntas certas, mas também
serem capazes de utilizar as competências de investigação para desenvolver o raciocínio científico
no exercício da prática clínica.
Acresce que muitos destes ex-estudantes já desenvolvem a sua atividade profissional nas mais variadas especialidades médicas. É
também importante perceber de
que modo é que a realização do traSRNOM ASSOCIOU-SE AO
balho de Dissertação teve influênESTUDO CONDUZIDO PELA
cia nos seus trajetos profissionais.
FMUP E ICBAS
IB – Uma das orientações para a
“Sinal da cooperação e criação de interfaces
formação pré-graduada em Mediinterinstitucionais que têm um objetivo
cina é o contacto precoce e a intepartilhado: assegurar a qualidade da
gração dos estudantes em projetos
formação médica pré-graduada”
de investigação. Com este trabalho
iremos avaliar o interesse do estudante na investigação, o contributo
da mesma para o seu desenvolvimento
UC, no sentido de a adequar às rápidas
profissional, as dificuldades sentidas
transformações que ocorrem na formana sua realização e as sugestões de
ção médica e do perfil dos estudantes de
melhoria.
Medicina/futuros profissionais.
O que deveria mudar nesta Unidade
Curricular?
MAF – Ao longo de uma década, as escolas médicas foram adaptando e aperfeiçoando esta UC. Contudo, e indo ao

De que forma se poderia aumentar a
qualidade da formação?
MAF – A Investigação cria as bases de
aquisição do pensamento científico, que
é fundamental para a criação do racio-

cínio crítico, competência crucial para o
exercício da Medicina. Também propicia a aquisição de outras competências
transversais e transformadoras, como a
gestão do conhecimento, a educação interprofissional, trabalho em equipa e o
desenvolvimento dos princípios de integridade científica.
IB – No âmbito deste estudo, uma maior
e mais precoce integração dos estudantes em equipas de investigação seria
uma mais-valia.
O estudo conta ainda com o apoio da
Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos. Em que sentido?
IB – A população alvo é constituída por
alumni que finalizaram o curso de Medicina (Mestrado Integrado em Medicina) entre 2007/2008 e 2017/2018
nas duas escolas médicas. O acesso
aos participantes e recolha dos dados será feita com o apoio da Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, através da base de dados
de registo na Ordem e respeitando o
Regulamento Geral de Proteção de
Dados. Nesse sentido, enviará um
e-mail a todos os médicos a solicitar
o preenchimento de um questionário online anónimo.
MAF – A Ordem dos Médicos é
parceira no objetivo de promoção
da qualidade na formação médica.
Deste modo, permitir o acesso aos
colegas já em atividade profissional
e que vivenciaram esta Unidade
Curricular é uma associação lógica
à Universidade.
O perfil de ensino das instituições
de formação médica devia ser
alterado?
MAF/IB – O ensino da Medicina
tem sido alvo de mudanças e de
adaptação à realidade demográfica,
social e tecnológica, que tem vindo
a condicionar o quadro de referência da educação médica, e às necessidades emergentes da sociedade. É um processo vivo de mudança, já em curso nas
escolas médicas, que têm sabido adequar-se através de uma formação com
base em competências que permitam
a aprendizagem ao longo da vida, num
mundo em rápida mudança, dos futuros
profissionais. n
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‘O ACERVO
HUMANO DO
SNS’
ARTIGO DE OPINIÃO DO
PROF. ANTÓNIO ARAÚJO, NO
SUPLEMENTO “PERSPETIVAS”,
DO JORNAL “PÚBLICO”
[ABR 2019]
Deixem-me sublinhar (e recordar a
alguns responsáveis) que o melhor do
Sistema Nacional de Saúde (SNS) são
os seus profissionais de saúde.
É axiomático afirmar que sem o
envolvimento ativo, a resiliência
diária e a abnegação incessante
destes profissionais, a saúde
e o SNS não passariam de uma
sombra do que são hoje.
http://perspetivas.pt/wp-content/uploads/2019/04/33_persp_completa.pdf

A

s atividades de educação contínua e o
firme empenho em projetos de desenvolvimento das suas áreas de conhecimento são apanágio destes homens e mulheres,
que compõem o grupo de profissões que mais se
dedica ao cidadão.
Mas, apesar de se continuar a ouvir, cada vez
mais debilmente, que temos o melhor serviço de
saúde do mundo, não se vislumbra o empenho
esperado, por parte da tutela, quer no investimento estrutural e em recursos humanos, quer
no reconhecimento destes.
Mais, não se entende porque teimam os decisores políticos em não refletir acerca dos problemas reais que o SNS enfrenta. Deixem-me,
a este propósito, ter a veleidade de citar apenas
três exemplos.
Dos 21 ACeS que compões a ARS Norte, atualmente, apenas dois têm médicos como diretores
executivos, sendo extremamente difícil arranjar presidentes para os Conselhos Clínicos. Não
se criam condições que facilitem aos médicos
a aquisição das competências necessárias à
alta direção de instituições de saúde, nem se
advoga que esses cargos sejam devidamente
remunerados, de forma a que não venham a auferir um vencimento menor do que aquele que
se obtém com o trabalho assistencial normal. As
candidaturas para estes cargos não são públicas
nem abertas, na maior parte dos casos, apenas
tendo em consideração as filiações partidárias.
Não existe, para os profissionais de saúde, uma
carreira de gestão em saúde, para que os que

sintam apetência para esta área não sejam desmotivados pela ocasionalidade
do cargo, com repercussão direta e negativa na carreira e no vencimento.
Recentemente, foi divulgado que das
300 vagas abertas em hospitais e centros de saúde do continente no último
concurso, para médicos especialistas,
apenas 165 foram preenchidas. Este é
um problema antigo e recorrente, que
se tem vindo a acentuar nos últimos
anos. Não se ouviu até hoje qualquer
pensamento construtivo a este propósito, registando-se apenas afirmações
vazias de sentido e bom senso, como a
proferida por um governante, afirmando
que tal era culpa da respetiva Ordem
profissional. No entanto, abrem-se concursos que não respondem aos anseios
de quem procura colocação nem aos de
quem dirige os serviços. Existe cada vez
menos incentivo para projetos de desenvolvimento profissional e cada vez
mais se aprofunda o abismo que separa
o valor da retribuição das responsabilidades exigidas. Não se conseguindo
implementar medidas reais de combate
à interioridade, os cuidados de saúde
prestados a essa população representarão um
problema ainda mais substancial dentro de meia
dúzia de anos.
Em março, soube-se que o Estado Português
estava a preparar mais uma injeção obscena
de capital num banco (850 milhões de euros).
Uns dias antes, um relatório da Comissão Europeia veio revelar que o governo irá diminuir
a despesa com a saúde e com a educação em
118 milhões de euros. Algo não está bem e faz-me confusão – sendo a saúde e a educação
as áreas prioritárias para a esmagadora maioria
dos portugueses, porque está o nosso governo
a tirar dinheiro a essas valências e a colocá-lo
num banco? As unidades de saúde necessitam
de contratos-programa e orçamentos ajustados
à realidade, e necessitam de autonomia (com algum controlo, para evitar “derrapagens”) para
realizar os investimentos estruturais e em recursos humanos necessários.
Por tudo isto, é importante que os bons exemplos sejam mostrados, quer para os tornar
públicos quer para acarinhar quem, apesar de
todos estes constrangimentos, tenta ensinar,
modernizar e inovar. Se a tutela não o faz, que
seja a sociedade civil a fazê-lo. Se já não temos
o melhor sistema de saúde do mundo, podemos, pelo menos, orgulhar-nos de ter profissionais de saúde de grande qualidade humana
e profissional.
António Araújo
Presidente do CRNOM

‘SNS...
O INIMIGO
ESTÁ ENTRE
NÓS’
ARTIGO DE OPINIÃO DO PROF.
ANTÓNIO ARAÚJO, NO “JN”
[07 JUN 2019]
“The enemy within” não existe apenas
na ficção do canal FOX. Infelizmente,
o pior inimigo do Serviço Nacional de
Saúde é interno e tem um rosto, o de
Marta Temido, ministra da Saúde.

D

esde que tomou posse, a ministra não
teve qualquer iniciativa legislativa que
favoreça o SNS, não conseguiu lidar com
as greves das várias classes profissionais e não
respondeu a nenhuma das suas expectativas.
A política de recursos humanos tem sido desastrosa e, nalgumas áreas, inexistente. Desastrosa, quando abre um concurso para colocação
de jovens especialistas que não responde aos
anseios dos serviços e que condiciona a sua escolha daqueles. Como explicar que face à grande
falta de médicos, e reconhecendo-se que há
serviços muito carenciados, não se abram as
vagas que solicitam? E noutros casos se abram
mais vagas do que as pedidas, em serviços não
carenciados? Só se encontra explicação plausível no desconhecimento e desinteresse da ministra relativamente à realidade do SNS.
À atuação catastrófica na elaboração do mapa
de vagas junta-se o facto de se continuar com
administrações de hospitais em gestão por períodos inexplicavelmente prolongados, alguns
há mais de dois anos. A imagem que se transmite
é a de que não há capacidade nem vontade para
acabar com o caciquismo instalado, afugentando os candidatos válidos.
Inexistentes têm sido também a valorização e
o reconhecimento do trabalho abnegado e resiliente que os profissionais de saúde exercem
em prol dos cidadãos, gerando um descontentamento crescente em quem se entrega à árdua
tarefa de manter à tona um SNS claramente à
deriva.
Esta ministra, pelas suas atitudes e pela ausência de liderança e de objetivos, é claramente o
pior inimigo do SNS!
António Araújo
Presidente do CRNOM
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‘O QUE É,
AFINAL,
PRIORITÁRIO
NA SAÚDE?’

Onda
que permanece
para sempre

OPINIÃO DO
PROF. ANTÓNIO ARAÚJO, NA
RUBRICA “DISCUTIR O PAÍS”,
DO EXPRESSO

Jorge Manuel Campos de Mira Coelho
[1935-2019]

[1 JUL 2019]

O

SNS sobrevive à custa do sacrifício
dos seus profissionais. Em qualquer
organização prestadora de serviços, o
elemento diferenciador e a sua mais-valia são
a qualidade e o equilíbrio dos seus recursos
humanos (sobretudo adequação da quantidade versus necessidade, da idade e funções
desempenhadas). O garante dessa qualidade e
do número necessário de profissionais de saúde
será a sua captação e manutenção no SNS, e que
estas sejam por opção / devoção e não por obrigação. Para isso é prioritário que o número de
vagas abertas seja ajustado às reais necessidades dos serviços e atender às características
que estes especifiquem. É também fulcral que
as unidades de saúde permitam desenvolver
projetos profissionais, de forma a que cada trabalhador se possa sentir realizado e valorizado
na organização que representa.
António Araújo
Presidente do CRNOM

H

IN MEMORIAM

https://expresso.pt/sociedade/2019-07-01-O-que-e-afinalprioritario-na-saude-?fbclid=IwAR05bAPik46K6EMaXZGapZyrMBcs2jc6jW18HuIX2JqT-tUi4UfM36XNKc

oje é hora de lembrarmos
o Doutor Jorge Manuel
Campos de Mira Coelho,
que nos deixou no passado dia
7 de março, no mesmo mês em
que nasceu, na Figueira da Foz, a
20 de Março de 1935. Para quem
teve o privilégio de o conhecer
sabe que possuía uma genialidade e criatividade à frente do
seu tempo. Teve um percurso
muito rico deixando um legado
importante para todos nós, tendo
vivido sempre ligado à Ciência e
à Arte.
Licenciou-se em Medicina pela
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1959.
Especializou-se pela Ordem dos
Médicos em Psiquiatria e Pedopsiquiatria. Foi um dos pioneiros no desenvolvimento da especialidade de Psiquiatria
da Infância e Adolescência, tendo contribuído de forma decisiva para a autonomia
da especialidade em relação à Psiquiatria
de adultos e para a formação dos novos
pedopsiquiatras. Promoveu o desenvolvimento do Centro de Saúde Mental Infantil
e Juvenil do Porto, incidindo o seu trabalho
como terapeuta, investigador e formador
fundamentalmente na área da Psicoterapia
de grupo, numa abordagem inovadora, baseada na relação interinconsciente e na Interimagem, conciliando muitas vezes a arte
e a terapia .
Para além do desenvolvimento de diferentes formas de abordagem terapêutica e
de terapias de grupo ,que permitiram ajudar
imensos jovens ,criou alicerces para um
trabalho pioneiro de articulação com a Comunidade, numa perspetiva de verdadeira
prevenção em Saúde Mental. Deu um novo

olhar à forma de ver e perceber a criança na
relação com o meio, procurando entender
as suas diferentes formas de comunicar, o
que abriu caminho para uma psicoterapia
diferente em que o sentir nem sempre se
exprime pela palavra.
A dualidade entre a arte e a medicina acompanhou-o desde sempre, manifestando
desde jovem o seu talento e originalidade
artística. Em colaboração com outros estudantes artistas, entre os quais o seu amigo
Mário Silva, fundou, em Coimbra, em 1957,
o Círculo de Artes Plásticas, que presidiu e
dinamizou até 1960 e participou em várias
exposições coletivas ao longo da sua vida.
Realizou, em 1960, o primeiro monumento
em betão armado no Jardim da então Escola
Técnica da Figueira da Foz, no âmbito da homenagem aos Descobrimentos. Obteve
prémios de escultura e desenho, e participou em várias exposições com as suas
obras originais ,desde o desenho, tendo relevo as suas ondas num só traço que davam
forma aos sentimentos ,até às esculturas
em madeira e pedra, nas quais se nota a
sua vivência em África, onde viveu durante
alguns anos, juntamente com a sua esposa .
Espírito rebelde ,original e criativo, sempre
seguiu o caminho em que acreditava,
guiado pelos Princípios Humanistas que nos
transmitiu e pela sua sensibilidade .
O seu inconformismo, avidez pelo conhecimento e pela beleza das formas, humor e
sentido critico, estiveram sempre presentes
na sua obra e nas nossas vidas.
Personalidade ímpar, deixou-nos uma
“onda” de saudade que permanece para
sempre.
As filhas,
Alda Mira Coelho
Manuela Mira Coelho n
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RESPONSABILIDADE
CIVIL DOS MÉDICOS
E A TRANSFERÊNCIA
DO PAGAMENTO DA
INDEMNIZAÇÃO DEVIDA
AOS LESADOS PARA AS
SEGURADORAS
PARTE I (cont.)

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

C

ontudo, a doutrina e a jurisprudência têm
considerado que fazer recair sobre o lesado
a prova da atuação ilícita do médico, entendida esta enquanto violadora das leges artis1, consubstancia a chamada prova diabólica, tal como se
pode ler no sumário relativamente ao ónus da prova e da ilicitude em Direito Médico, que consta do
Acórdão do STJ, em que foi relator Rodrigues dos
Santos, de 15-10-2009, processo 08B1800:
“I – Em regra, a responsabilidade contratual e a
responsabilidade extracontratual preenchem integralmente o campo da responsabilidade civil
do médico no exercício da sua profissão, sendo
irrelevante que o mesmo tenha a seu cargo uma
obrigação de meios ou de resultado.
II – Ao médico, seja qual for a sua obrigação, esteja
ou não vinculado por contrato, exige-se que cumpra as leges artis com a diligência normal de um
médico médio (reasonable doctor).
III – Aplica-se à responsabilidade contratual médica a presunção de culpa contida no art. 799.º,
n.º 1, do CC, presunção esta que fica ilidida com a
demonstração pelo médico do cumprimento diligente das leges artis.
IV – Recai sobre o paciente o ónus da prova do
vínculo contratual, da existência de factos demonstrativos do incumprimento ou cumprimento
defeituoso do médico, dos danos (e sua extensão),
do nexo causal entre a violação das regras da arte
e tais danos e da preterição do dever de informação, por parte do médico, ao paciente com vista à
obtenção do seu consentimento esclarecido.
V – Perante a dificuldade natural da prova de um
facto por parte do paciente, o mais que pode acontecer é fazer-se uso da máxima iis quae dificcillioris sunt probationis, levioris probationes admittuntur (para maiores dificuldades na prova, menos
exigência na sua aceitação).
As chamadas Leges Artis, emergem de um conjunto de regras fixadas pelos
profissionais de medicina, expressas no Código Deontológico da Ordem dos Médicos, em declarações de princípios emanadas de Organizações Internacionais
e Nacionais de Médicos, e das chamadas “guidelines” resultantes de protocolos
de actuação e de reuniões de consenso e dos pareceres das comissões de Ética, in Acórdão do STJ de 01-10-2015, processo n,º 2104/05TBVZ.P.S1, acedido em
www.dgsi.pt

1

VI – Contributo relevante para a compreensão e
solução desta problemática, é o Estatuto do Paciente, que, no passado recente se consolidou, nas
vertentes de dignidade, visibilidade e parceiro total
e igual, no binómio paciente - médico, sobretudo
após o estabelecimento da doutrina do consentimento informado ou informed consent, donde
resultou a vinculação do paciente ao dever de colaboração com o médico e o direito de obter deste
o dever de prestar toda a informação sobre a natureza, características, técnicas a usar no exercício do
acto médico, alternativas e riscos.
VII – A tese que advoga uma alteração das regras
legais gerais do regime da efectivação da responsabilidade civil, designadamente, no segmento da
repartição do ónus da prova, em caso de responsabilidade civil médica, para além de carência de
apoio legal, de falta de suporte na realidade hodierna do exercício da medicina e no actual estado de elevação do estatuto do paciente tem, pelo
menos, duas principais consequências negativas:
um forte abalo na confiança e certeza do direito e
uma sequente e quase inevitável prática de uma
medicina defensiva.”
Ainda relativamente ao ónus da prova, mesmo na
responsabilidade extracontratual, a jurisprudência
tem sido pródiga em inverter o ónus da prova da
culpa, ao considerar que o exercício de certas áreas
da medicina constituem uma atividade perigosa
pelos meios empregues e que devem ser analisados em cada caso concreto, podendo haver, nestes
casos, inversão do ónus da prova, nos termos do
n.º 2 do artigo 493º do Código Civil, como se pode
ler no Acórdão do STJ de 26-4-2016, processo n.º
6844/03.4TBCSC.L1.S1, em que foi relator Silva
Salazar:
“Tal não obsta, certamente, a que haja atos médicos que possam, pela sua natureza ou pela dos
meios utilizados, ser considerados perigosos para
os fins deste dispositivo, o que terá de ser determinado em cada caso concreto face às consequências que previsivelmente poderá provocar e
ao respetivo grau de periculosidade. São apontadas como tais as hipóteses de emprego de um
bisturi elétrico, que envolve, em virtude da sua
alimentação com energia elétrica, uma série de
perigos, a de danos decorrentes da utilização de
uma incubadora com termóstato estabilizador da
temperatura, a de danos derivados de tratamento médico com ondas curtas ou raios X, ou de um
tratamento dentário com broca, ou de uso de aparelhos de ressonância magnética, de anestesia,
de hemodiálise. Tudo situações em que a especial
perigosidade resulta da natureza dos meios utilizados, a elas se podendo acrescentar a transfusão
de sangue, caso em que a especial perigosidade
também se encontra ligada à própria natureza da
atividade.”
Do atrás afirmado deduz-se que a culpa pode ser
ilidida pelo médico, demonstrando que cumpriu
as leges artis. Ao cumprir este desiderato o médico está também a infirmar o requisito da ilicitude.
Assim, em Direito Médico podemos afirmar que
o conceito de ilicitude e de culpa andam de mãos
dadas.
Deste modo, a ilicitude de um ato médico traduzir-se-á, na responsabilidade extracontratual, por

uma violação de um direito absoluto2 ou na violação de norma a proteger interesses do doente.
A ilicitude concretiza-se quando há violação das
leges artis devendo ser avaliada de forma objetiva, ou seja, em confronto, com os conhecimentos
médicos da altura e de acordo com o caso concreto
em apreço.
Na responsabilidade contratual, a censura da conduta médica advirá do incumprimento ou cumprimento defeituoso de alguma das obrigações
emergentes do contrato tácito celebrado entre o
médico e o doente. Aqui, surgem as principais dificuldades para os médicos, porque pensam, e bem,
que cumprindo com o método médico quanto aos
princípios orientadores do diagnóstico e do tratamento, fornecendo ao doente os dados necessários e suficientes através do consentimento informado, jamais poderiam ser demandados em juízo
por incumprimento ou cumprimento defeituoso do
referido contrato. Mas, não é esta a realidade da situação atual pelos motivos atrás apontados.
Assim, quer a violação de deveres principais, quer
de obrigações laterais ou acessórias, de normas
legais, do princípio da boa fé, quer pelo médico quer pelo doente, podem ser fundamento de
uma obrigação de indemnização pelos danos que
causarem3.
Dogmaticamente, todo o raciocínio é coerente e
não contestável. Porém, nem a doutrina nem a
Ordem dos Médicos, enquanto associação pública profissional, concretizaram qual o conteúdo
exato do contrato estabelecido entre as partes,
sabendo-se apenas que existe um contrato que,
de acordo com a lei, não necessita estar reduzido
a escrito, mas que obriga ambas as partes a um
cumprimento pontual (ponto por ponto) das suas
cláusulas.
Relativamente ao conteúdo deste contrato, a doutrina e a jurisprudência têm assumido que a obrigação do médico pode ser de meios ou de resultado, consoante a especialidade médica ou até de
acordo com o ato médico praticado.
Assim, por regra, o médico está adstrito a uma
obrigação de meios, isto é, está obrigado a atuar
com diligência e prudência tendo em vista obter
um dado resultado ao doente, mas sem garantir
que tal resultado seja obtido. Como exemplo, podemos dizer que o médico se obriga a utilizar todos
os meios ao seu alcance, nomeadamente os mais
eficientes e eficazes, para fazer uma mastectomia
por cancro da mama, mas não se obriga a garantir
a cura da doente.
Por outro lado, o médico pode estar sujeito a uma
obrigação de resultado, quando este se compromete a realizar um ato que proporciona ao doente
um determinado efeito.
Para um melhor entendimento sobre os conceitos,
refere a este propósito Pedro Romano Martinez
(Responsabilidade civil por acto ou omissão do
médico – Responsabilidade civil médica e seguro
de responsabilidade civil profissional, in Estudos de

Nos termos do artigo 483º, n.º 1 do Código Civil, sendo que a violação do direito
absoluto é uma interpretação restritiva da norma, doutrinal e jurisprudencial, unânime, mas que não corresponde aos termos literais do artigo: “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.”
3
Artigo 798º do Código Civil.
2
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Homenagem ao professor Doutor Carlos Ferreira
de Almeida, vol. II, pp. 476-477, 2011, Almedina)4:
“Como se indicou, a distinção entre prestações
de meios e de resultado – sem pôr em causa a
sua utilidade para enquadramento das situações
jurídicas – tem na sua base um discutível cariz
conceptualista.
Tendo em conta a boa fé – princípio geral de todo
o Direito com especial relevo nas obrigações – em
toda a prestação há um resultado a atingir. Recorde-se que, nos termos do art. 762º, nº 2, do CC, no
cumprimento da obrigação, o devedor deve proceder de boa fé. Por isso, o médico, tendo em conta
a boa fé no cumprimento, assume uma obrigação
de resultado: fazer bem o diagnóstico, realizar a
cirurgia com perícia, etc. Seria estranho que se
pudesse afirmar que o médico só deve atender a
um interesse instrumental do paciente, sem cuidar das consequências. Acresce que há diferentes
tipos de prestação de meios, dificultando a sua
autonomização para efeito de fixação de um regime; assim, será diferente a prestação do médico
que faz um tratamento de uma doença rara ou se
está a extrair um dente ou a fazer uma operação
estética”. Depois, o autor faz refletir essa distinção
na apreciação da culpa, indicando que “em todas
as obrigações há um resultado a atingir; mas atendendo ao tipo de vinculação e à boa fé, pode haver
diferentes consequências em termos de resultado, nomeadamente na apreciação da culpa. Assim, admite-se que numa obrigação de resultado
o julgador seja especialmente exigente na apreciação da causa externa que afasta a presunção
de culpa, enquanto, sendo a obrigação de meios,
possa ter maior condescendência perante os factos invocados pelo devedor para afastar a culpa”.    
No entanto, a jurisprudência tem tido uma imaginação fértil, criando, por exemplo, para a cirurgia de
cariz estético uma nova figura jurídica, a de quase
resultado, conforme se pode ler no acórdão do STJ,
processo n.º 544/09.9YFLSB, de 17-12-2009, em
que foi relator Pires da Rosa:5
“1 – Em cirurgia estética se a obrigação contratual do médico pode não ser uma obrigação de
resultado, com o médico a comprometer-se “em
absoluto” com a melhoria estética desejada, prometida e acordada, é seguramente uma obrigação
de quase resultado porque é uma obrigação em
que “só o resultado vale a pena”.
2 – Aqui, em cirurgia estética, a ausência de resultado ou um resultado inteiramente desajustado
são a evidência de um incumprimento ou de um
cumprimento defeituoso da prestação por parte
do médico devedor.
3 – Ao médico compete, por isso, em termos de
responsabilidade contratual, o ónus da prova de
que o resultado não cumprido ou cumprido defeituosamente não procede de culpa sua, tal como o
impõe o nº 1 do art. 799º do CCivil.
4 – Ao médico não basta, para cumprir esse ónus,
a prova de que o tipo de intervenção efectuada importa um determinado risco (eventualmente aceite pelo paciente); é necessário fazer a prova de que
In Acórdão TRL n.º 189/10.0YXLSB.L1-1, de 9-5-2017, relatora Isabel Fonseca,
acedido em www.dgsi.pt
Conceito que foi retomado, mais recentemente por Maria Clara Sottomayor, no
acórdão do STJ n.º 1263/06.3TVPRT.P1S1 de 02-06-2015, acessível em www.
dgsi.pt

4
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a sua conduta profissional, o seu rigoroso cumprimento das “leges artis”, foi de molde a poder colocar-se o concreto resultado dentro da margem
de risco considerada e não dentro da percentagem
em que normalmente a intervenção teria êxito.”
Porém, a jurisprudência tem “evoluído” no sentido
de não saber, ou não querer entender o que é o risco6 em medicina, sobretudo quando o médico está
sujeito a uma obrigação de resultados (análises
clínicas, imagiologia, colonoscopias de rastreio e,
para alguns, também a cirurgia estética). Aquando
de uma complicação, alguns juízes têm considerado que quando a mesma é grave, esta não está
incluída no conteúdo do contrato e, como tal, consideram que houve incumprimento do mesmo, ou
seja, que a ilicitude se encontra provada. Vai, neste
sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
de 27-03-2017, processo n.º 7053/12.7TBVNG.P1,
em que foi relator Jorge Seabra: “Se a prestação de
serviços médicos se reconduz à realização de um
exame – colonoscopia –, sem fins curativos ou terapêuticos, é de considerar verificado o pressuposto da ilicitude quando a lesão sofrida (perfuração
cólica) seja em altíssimo grau estranha ao cumprimento do fim do contrato (probabilidade inferior
a 1%) e a sua gravidade resulte desproporcionada
quando comparada com os riscos normais para o
lesado, inerentes àquela concreta intervenção ou
acto médico”.
Salvo melhor opinião, esta é uma deliberação contra legem, sem suporte na lei, correspondendo
a uma responsabilidade objetiva, tal como a que
se aplica aos acidentes de viação. O que se pode
retirar deste Acórdão, é que nos registos clínicos
tem de constar o que o médico fez para evitar a
perfuração do cólon – entramos aqui na prova diabólica para o médico – ou como é que a perfuração
ocorreu, se foi detetado aquando da realização da
colonoscopia e quais as circunstâncias que contribuíram para que aquela ocorresse.
Ora, nas situações médico-cirúrgicas de baixo
risco, este pensamento jurisprudencial já foi extrapolado para casos em que ocorreram eventos
adversos graves, tendo como consequência a
condenação de médicos, apenas pela gravidade da
complicação ocorrida.
Ainda neste acórdão é referido que nem o consentimento informado é um factor excludente da
ilicitude: “nas sobreditas circunstâncias, o consentimento informado do doente (o conhecimento de
risco de perfuração cólica) não exclui a ilicitude do
acto médico, pois que o consentimento não abrange a lesão física perpetrada”.
Como já se deduz da tese defendida no último parágrafo transcrito, um outro pressuposto da ilicitude é a inexistência de um consentimento informado, livre e esclarecido. Contudo, sempre se dirá que
o consentimento informado visa não violar o direito
de autodeterminação do doente e a sua liberdade,
em que só se pode agir sobre o seu corpo quando
este estiver devidamente informado dos procedimentos e dos riscos, em que o médico se aperceba
que o doente entendeu o sentido e alcance da informação prestada e que consinta a ação médica. É
6
“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 de diagnóstico ou terapêutico”, João Lobo
Antunes, Ouvir com outros olhos, Gradiva, pág. 108, 2015.

tudo muito interessante do ponto de vista dogmático, mas ainda não se conseguiu que os experts
jurídicos dessem o seu contributo na elaboração
de um consentimento informado.
O quantum de informação a prestar ao doente é
muito difícil de determinar. Se para além das explicações orais fornecidas ao doente, se dá um documento com várias folhas a assinar como prova do
consentimento informado e esclarecido, por regra
a doutrina e a jurisprudência considera que estamos perante um contrato de cláusulas gerais vs
contrato de adesão7, que os doentes não leem ou
não conseguem entender o seu alcance, pelo que
consideram que o consentimento não é válido.
A matéria do consentimento informado, poderá
ser alvo de outros artigos, já que há necessidade
de diferenciar os casos em que o médico tem uma
obrigação de meios ou de resultado, embora esta
qualificação pareça começar a perder apoiantes
quer na doutrina quer na jurisprudência.
n CONCLUSÃO
Para um médico ser responsabilizado civilmente
têm de ter cometido um ato, ilícito (violador das
leges artis), com culpa, ou seja, censurável porque
violou o método médico e cujo comportamento
concreto não seria o adotado por um médico médio, diligente e com a mesma formação, que provocou um dano corporal e em que existe um nexo
de causalidade entre o ato e o dano. Também pode
ser condenado por violação de normas protetoras
dos doentes, nomeadamente no que diz respeito à
existência de um consentimento informado válido.
Porém, no caso do médico ser funcionário público
a Lei aplicável é a da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado8, sendo que só responde
perante culpa grave. Em caso de culpa leve a responsabilidade é exclusivamente do Estado (em
sentido lato).
Quanto ao consentimento informado, acórdãos
recentes dos tribunais superiores têm entendido,
sobretudo quando está em causa uma obrigação
de resultados, que mesmo com o conhecimento
do doente da possibilidade de ocorrência de um
evento adverso, em caso de este se verificar, não
ser um factor excludente da ilicitude (é o caso das
perfurações cólicas após colonoscopias de rastreio
de cancro). O médico terá de provar as circunstâncias que determinaram o evento adverso, devendo
as mesmas estar consignadas no processo clínico.
Estamos perante uma situação de prova diabólica
para os médicos, já que a ocorrência de um evento
adverso pode acontecer cumprindo as leges artis
e, por regra, não diagnosticado de imediato, por
ser imprevisível, ou melhor, por ter um baixo grau
de probabilidade de ocorrer e poder não dar sinais
clínicos que verifiquem a sua ocorrência. Como
é óbvio, se o médico previsse que iria ocorrer um
evento adverso grave não realizaria o exame ou a
cirurgia.
(Continua no próximo número)

Contratos como os que se celebram com as Companhias de Seguros e os Bancos
Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro
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Curso de 1953/59

Bodas de Diamante

F

Fernando Reis Lima
CHEFE DE SERVIÇO DE CIRURGIA
APOSENTADO DO HSJ

Não é displicente nem
manifesto de vaidade,
festejar sessenta
anos de formatura.
Pois neste ano de 2019,
o curso médico de
1953/59, constituído
à época por cento e
doze jovens oriundos
de variados cantos de
Portugal, festeja as suas
Bodas de Diamante.

omos o último curso de alunos
da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto que fez
a aprendizagem clínica no Hospital
de Santo António, a quem sempre
ficamos ligados por indelével ligação
afectiva, mesmo quando a vida nos
levou a exercer a profissão para outros e por vezes longínquos locais.
Comparticiparam os componentes
do Curso de 1953/1959 na inauguração da nova Faculdade de Medicina, em 1959, integrada no complexo hospitalar do Hospital de S.
João. Fomos o primeiro curso que
lá estagiou. Uma placa colocada
em 1984 no átrio da Aula Magna,
quando se celebraram os 25 anos,
lembra os Alunos e os Professores
desse curso que aí iniciaram a sua
vida profissional. Tem nela gravado
o emblema da Faculdade de Medicina do Porto e o nome dos Mestres
e Alunos do Curso de 1953/59, com
os seguintes dizeres: “Alma Mater
Salve. A vida manifesta-se na geração e perpassa na corrupção. Felizes os que reunidos por ti permanecem juntos
no mesmo acrescentar no pão e na semente, e
sabem disso. Universitatis Facultes est”.
Doutoraram-se dez elementos do Curso de
1953/59 e seis foram professores catedráticos
da Faculdade de Medicina, tendo muitos outros,
pela sua competência e mérito, sido Directores
de Serviços em vários Hospitais e ministrado
aulas como Professores no Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar e não só.
Marcámos, mais uma vez, nos 50 anos de formatura, com placas comemorativas, a nossa
presença no Hospital de Santo António, no de S.
João e na antiga Faculdade de Medicina, actual
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.
Esses hospitais foram marcos importantes das
nossa vidas.
E na verdade, o meu Curso é excepcional, quer
academicamente, quer em comportamento

humano entre si. Continuamos a reunir periodicamente em grande número, devido, fundamentalmente, aos laços de amizade existentes
entre nós.
Fazemos parte de uma geração que contribuiu
para a transição de uma Medicina essencialmente empírica para uma ciência mais exacta,
sem, contudo, nunca esquecer a arte e princípios Éticos e Deontológicos que sempre nos
incutiram os nossos professores.
Muitos de nós estiveram na Guerra Colonial, na
África, tendo-a vivido intensamente.
Como disse, e muito bem a minha colega Teresa
Osório(1): “Fomos uma Geração que marcou a
diferença e contribuiu para o «Grande Salto» da
Medicina e Cirurgia Portuguesas. De uma forma
ou de outra fomo-nos impondo e deixando a
nossa marca”.
Alguns ficaram pelo Caminho. Para esses a
nossa Saudade e a nossa Homenagem.
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Curso 1953/59, último da Faculdade de Medicina do Porto no Hospital de Santo António e primeiro, em 1959, do Hospital de S. João.
Na fotografia estão ausentes os alunos: Álvaro Veiga / José Mário de Oliveira e Sousa / Abel da Costa Godinho / António Alcides Ferreira Pitrez / António Inácio Vaz de Mota Vieira /
Celestino Ventura Rodolfo / Francisco José Afonso Braga da Cruz / José Vasconcellos Vilas Boas / José António Soares de Barros / José Mário de Oliveira e Sousa / Luciano Lopes Macedo
/ Maria Amélia Vilas Boas / Maria Carolina Aragão Carvalho Borges / Maria João de Lacerda Arriscado Nunes / Nuno Andresen Portela; … os Professores: Professor Doutor Álvaro Rodrigues / Professor Doutor António de Sousa Pereira / Professor Doutor Carlos Ribeiro da Silva Lopes / Professor Doutor Eduardo Esteves Pinto / Professor Doutor Francisco Manuel da
Fonseca e Castro / Professor Doutor Joaquim José Monteiro Bastos / Professor Doutor Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior / Professor Doutor Luís José de Pina Guimarães / Professor
Doutor Manuel Joaquim Ferreira / Professor Doutor Manuel de Melo Adrião / Doutor Albano dos Santos Pereira Ramos / Doutor Aureliano Baptista da Fonseca / Doutor Carlos Sampaio
Pinto de Lima / Doutor João Costa / Dr. José Alvarenga de Andrade.

Não esquecemos os mestres que nos transmitiram o conhecimento das diferentes matérias
da Ciência Médica, nem tão pouco o pessoal
hospitalar, nomeadamente o de enfermagem
que nos acarinhava e ajudava nas dificuldades
do dia a dia.
Não posso deixar de transcrever uma parte do
texto do meu colega Serafim Guimarães(2) que
plasmou no livro de Curso elaborado em Maio
de 2009, a propósito da comemoração dos 50
anos de formatura, o que já tinha exarado no
Jornal «O Tripeiro», a propósito dos 40 anos de
formatura: “Em Outubro de 1959, sem ordem
expressa de ninguém, foi cada um às suas voltas
pelos caminhos da vida. E na fúria da sua pressa,
o tempo foi dispersando por aqui e por ali, estes
frutos de uma mesma sementeira. Frutos indisfarçáveis, porque hoje, quando nos reunimos,
são como se nunca nos tivéssemos separado!
Depois dos primeiros cumprimentos, movidos
não sei por que obscuras afinidades de matriz,
lá vai cada um à procura da sua biofase, para retomar as conversas interrompidas nesse ano já

tão distante!”. E digo eu: Tudo isto foi há 60 anos!
Eis-me a dar por ela, comovido!(3)
Termino com os versos do Álvaro Ribeiro(4), do
mesmo livro, em que ressalvo que onde se lê
meio século se altere para: meio século mais
dez anos e onde se lê cinquenta anos se leia: os
sessenta anos:
Aqui meio século celebrámos
De cumplicidade com a vida:
Os cinquenta anos que passámos
Dando anos à vida e dando vida aos anos
…. À vida trazendo vidas.
Cúmplices da história nas vidas que lhe damos
Na dor de gerar na angústia uma esperança
Nos dando em acto, em gesto e em palavra
A essas vidas que por nós viveram
E de quem perduraremos na memória
Como ciência, e arte, e rito:
Maiores que nós, com eles sendo história
Deles na memória sendo mito!

1) Médica Especialista de Ginecologia e Obstetrícia. Directora
do Serviço de Ginecologia do IPO.

Álvaro Ribeiro n

4) Álvaro Dias de Sousa Ribeiro, Médico Psiquiatra.
Deputado à Assembleia Constituinte e Assembleia
Legislativa. Fundador e Director do Centro de Saúde Mental
de Penafiel.

2) Professor Catedrático Emérito de Farmacologia da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
3) No texto original estava: “E tudo isto foi há 50 anos.
Eis-me a dar por ela, comovido!”.
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CICLO DE
CONFERÊNCIAS
“ÀS SEXTAS NA ORDEM”

“Temas que
interessam a todos
os médicos”
Texto Medesign/Inês Duro › Fotografia Medesign

O ciclo de conferências
“Às Sextas na Ordem”
levou até à Secção
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
mais duas sessões.
“Novas fronteiras da
sexualidade” foi o
tema tratado por Júlio
Machado Vaz, no dia 5
de abril, e “Delegação
de atos médicos a
outros profissionais:
quais os limites do
razoável?” foi o assunto
debatido por Isabel
Ramos e José Fernando
Teixeira no último dia
do mês de maio. Duas
sessões em que se
esclareceram termos
e se estabeleceram
comparações do
passado com a
atualidade.

05 ABRIL

Novas
fronteiras da
Sexualidade
Júlio Machado Vaz

N

o segundo trimestre do ano, deu-se
continuidade ao ciclo de conferências “Às Sextas na Ordem”, na Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM).
A primeira sessão realizou-se no dia 5 de abril e levou
Júlio Vaz Machado, conhecido médico psiquiatra, professor universitário e sexólogo, a apresentar o tema
“Novas fronteiras da sexualidade”. Com a moderação
de Carlos Mota Cardoso,
membro do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (CRNOM), a
palestra centrou-se em tópicos da história da sexualidade desde a Idade Média
até à atualidade.
O objetivo da palestra foi
abordar todos os aspetos
que envolvem o conceito de
sexualidade, fugindo dos
paradigmas habituais. “O
conceito de sexualidade é
muito mais volátil do que o
conceito de sexo. Por isso,
tentarei mostrar o ‘nós’
em termos de discursos da
sexualidade ao longo do
tempo e não só do que se entende como
a relação comum entre homem e mulher”, explicou o orador logo no início
da sua intervenção.
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A linha cronológica da apresentação
iniciou-se na era do Império Romano e
no pragmatismo dos romanos, que “nos
mostra como uma determinada sociedade encarava o panorama sexual e as
relações dos dois sexos”. Como o orador
explicou, “em vez de colocarem as pessoas em chavetas quanto à sua orientação sexual, os romanos davam importância a definições como a passividade e
a atividade, que era sinónimo de masculinidade.” Assim, o assumir de um papel
ativo numa relação sexual mostrava dominância e podia servir inclusive como
castigo e humilhação a quem cometia
crimes. E o órgão sexual masculino era

enaltecido como símbolo de
fertilidade.
Face à ancestral ligação entre
sociedade e religião, o orador fez
alusão a ideias defendidas por
figuras da Igreja Católica em
que se foi moldando o conceito
de “pecado”. Um dos exemplos
explorados foi o de Santo Agostinho, em particular o seu livro
“Confissões”, e o seu papel promotor de uma moral que identifica o sexo com o pecado.
O papel da Igreja foi mencionado como um dos principais
moldadores de mentalidades
em termos sexuais ao longo das
gerações. “A Igreja transformou
o sexo no tabu mais falado da
História, em que é dito, pela primeira vez, que é melhor a abstinência sexual em termos morais do que em termos físicos”,
salientou Júlio Machado Vaz.
Depois de destacar como o papel
do homem e da mulher sempre
enfrentaram pressões distintas,
o orador recordou “como a mulher começou a tomar rédeas
em termos sexuais e como isso
era visto como um ultraje na
Idade Média. Quando a mulher
assumia posição semelhante à
do homem e as posições de cima
numa relação, isso era algo que
não era natural”.
No seguimento da temática dos
géneros, Júlio Machado Vaz
aproveitou para abordar outras
ramificações desta área, como
a orientação sexual, relações
amorosas, diferenças geracionais e a diminuição dos tabus.
Quanto ao amor, o orador distinguiu
como “os homens, mesmo na literatura,
falam do amor de uma forma abstrata e
as mulheres escrevem sobre os amores,
a traição e o ciúme de uma forma mais
densa”. Também se referiu ao amor na
época medieval como “hierárquico”,
sendo que “não existia ligação entre o
amor e a sexualidade, pois só os ricos
podem amar e posteriormente casar por
amor, o que trazia alguns problemas”,
como a violações de camponesas, e depois o enaltecimento da dama “correta,
intocável e digna, que estava em casa”.

Os problemas que isso gerou resultavam
de “a maioria das pessoas que ditavam
as regras serem da Igreja”. “Agora, o
amor já faz parte da definição de casamento, temos direito à felicidade e, pela
primeira vez, existe o discurso que podemos ter uma sexualidade feliz dentro
do casamento”, mencionou.
Transpondo o foco da sua palestra para
a sociedade em pleno século XXI, o sexólogo levantou as principais preocupações sobre o amor, defendendo que “não
existe uma igualdade de género a 100%”.
“As coisas melhoraram, seguramente,
até mesmo no próprio reconhecimento
da sexualidade feminina”, mas não há
uma absoluta igualdade.
O especialista em sexualidade acautelou
os presentes para o modo como as questões de orientação sexual podem ser
vistas nos consultórios. “Até aos tempos
modernos, era como se a sexualidade
fosse vista de um lado; neste momento
é vista por uma multiplicidade de fragmentações, em que os rótulos se reivindicaram. Cuidado ao tratar de casos de
transsexualidade e homossexualidade,
porque há um aspeto próximo disto: o
discurso que a orientação é uma moda
e uma escolha, e esse discurso pode ter
consequências trágicas”, defendeu.
Ao elogiar a diminuição do tabu quanto
à pornografia, abertura na comunicação
entre os membros do casal e novas oportunidades sexuais e de amor para os idosos que se divorciam ou têm novos companheiros, o psiquiatra destacou que a
atualidade traz consigo alguns aspetos
positivos. Porém, a tecnologia e a globalização também tiveram repercussões
nefastas, como a diminuição do desejo
sexual e do compromisso. “Em termos
da sexualidade, agora há adultério com
pessoas que vivem em continentes diferentes. Para algumas pessoas o virtual
torna-se mais real que a realidade e isso
nota-se nos mais novos e na sua dificuldade em adquirir competências sociais”,
disse. A facilidade e abertura de comunicação virtual destes tópicos revela um
“desistir da relação e uma visão mais comodista, em que as pessoas estão dentro
da sua bolha.” O stress do quotidiano,
aliado a esse salto na tecnologia, faz com
que as pessoas “tenham um empobrecimento do imaginário. E o erotismo pressupõe tempo e espaço mental”, concluiu.
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A apresentação terminou com a projeção da pintura “Casal com a cabeça
cheia de nuvens”, de Salvador Dali,
para mostrar como “as pessoas continuam nas nuvens, nos sonhos, no desejo
e na sedução”. Para Júlio Machado Vaz,
continua a existir a ambição
da relação e do amor, mesmo
com todos os entraves pelo
caminho.

31 MAIO

Delegação de
Atos Médicos
a outros
profissionais:
Quais os
limites do
razoável
Isabel Ramos / José Fernando
Teixeira

“

Delegação de atos médicos a outros profissionais: Quais os limites do
razoável?” foi o tema debatido na sessão de 31 de maio
do ciclo de conferências “Às
Sextas na Ordem”. O evento,
que contou com casa cheia,
teve como palestrantes convidados Isabel Ramos, especialista em Radiologia, e José
Fernando Teixeira, especialista em Cirurgia Vascular.
António Sarmento, membro
da comissão organizadora da
iniciativa, deu início à sessão cumprimentando os dois
oradores convidados, a quem
agradeceu a participação,
realçando a natureza sensível do tema trazido a debate,
bem como a sua relevância
no âmbito da prática médica
atual. “Não são os outros profissionais que nos roubam
coisas, somos nós que lhas
passamos. Umas sim, podemos passar
legitimamente, e é mais que racional,
mas outras não o são e, depois de passadas, não voltam para trás”, advertiu.
O especialista sublinhou a necessidade

de, portanto, se definir “a fronteira daquilo que é delegável” – e, não menos
importante, o papel do médico nessas
situações que, conforme defendeu, não
se pode cingir a uma assinatura.
Tomando a palavra, a diretora de Serviço de Radiologia do Centro Hospitalar
São João (CHSJ), Isabel Ramos, começou por relatar que, comparativamente
ao início da sua carreira na Radiologia,
onde os médicos eram encarregues de
“tudo”, hoje “delegamos muitas das tarefas a outros profissionais de saúde”. De
facto, e conforme defendeu, face à crescente “falta de profissionais médicos”
transversal a todos os serviços, nacionais ou internacionais, não é tanto a necessidade de delegar que se encontra em
causa, mas sim a sua extensão. “Delegar
sim, mas delegar o quê?”, questionou.
“As funções de cada um têm de ser rigorosamente delineadas, quem é que faz
o quê, quando e como.” Ora, no âmbito
dessa questão, a especialista ressalvou
que é necessário garantir, em primeiro
lugar, que o diagnóstico final e a decisão
terapêutica permaneçam funções “exclusivamente médicas”. “Depois, temos
de ter o cuidado de saber que, quando
delegamos, delegamos tudo menos a
responsabilidade. A responsabilidade
continua a ser de quem delega”, não se
podendo, naturalmente, permitir “que
subdeleguem aquilo que nós já delegámos”. “No que toca à delegação, há uma
‘delegação profissional’, que pode ser
discutida, e há uma ‘delegação legal’, e
essa em rigor não pode ser delegada, fica
sempre na responsabilidade do médico”,
alertou.
No que diz respeito à sua área em particular, a natureza do próprio exame a
delegar surge como um fator decisivo.
“Eu não tenho problema nenhum em
delegar a realização de uma tomografia computadorizada a um técnico cujo
protocolo ele conhece e está escrito”, no
entanto, o mesmo já não se aplica, por
exemplo, quando falamos de exames
tais como a “ecografia e “exames funcionais gastrointestinais”, “cujo diagnóstico
é feito em tempo real”.
De facto, no que toca a exames “que
têm o diagnóstico na hora”, e particularmente no caso da ecografia, Isabel
Ramos defende que a delegação a um
técnico deve ser encarada somente
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“Temos de ter o
cuidado de saber que,
quando delegamos,
delegamos tudo menos
a responsabilidade.
A responsabilidade
continua a ser de
quem delega”
Isabel Ramos

como último recurso,
“exclusivamente nos
sítios que não têm
acesso à possibilidade de um radiologista fazer esses exames”, e que, nesses
casos, a solução pode
passar por “gravar as
imagens todas, isto
é, fazer um vídeo das
imagens”. Quanto
a exames de natureza dita invasiva, é
da opinião que estes
não devem ser delegáveis, sob qualquer
circunstância.
Juntando-se ao debate, José Fernando
Teixeira começou
por fazer menção ao
projeto de regulamento do ato médico
colocado em discussão pública pelo Conselho Nacional da
Ordem dos Médicos,
“o qual define o ato
médico geral como a
«atividade diagnóstica, prognóstica, de
investigação, de perícias médico-legais, de
prescrição e execução
de medidas 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»”. Mais, prosseguiu o
cirurgião vascular, “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»”. Ora,
encontramo-nos, portanto, perante “um
leque muito abrangente daquilo que
pode constituir um ato médico”, subli-

nhou José Fernando Teixeira. Ainda
relativamente ao mesmo documento, o
especialista em Cirurgia Vascular destacou, a título de relevo, o seu artigo n.º
4, o qual estipula que «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». Ora, no que diz
respeito a esta mesma “orientação médica”, José Fernando Teixeira subscreve
as palavras de António Sarmento, reiterando que, não obstante as capacitações
e a diferenciação dos técnicos no seu papel, “a supervisão médica não se pode
restringir a uma assinatura”.
“As mudanças nos últimos 20 anos foram enormes. O diagnóstico é cada vez
menos clínico e cada vez mais substanciado em exames subsidiários”. Esta dependência dos exames auxiliares, aliada
à capacidade de estes serem imediatamente gravados, prontamente acessíveis
e arquivados para posterior comparação
permitiu uma “revolução completa no
modo de se fazer diagnóstico na área da
cirurgia vascular”. “E o que é que isto
quer dizer? Quer dizer que se calhar
não podem ser os médicos a fazer tudo”,
sublinhou José Fernando Teixeira. De
facto, destacou, atualmente no seu serviço “a maior parte dos exames, exames
estes não invasivos, são feitos por técnicos”. “Parece-lhe seguro? Parece-me
seguro. Todos os exames são acompanhados por médicos? Alguns exames,
os mais difíceis são acompanhados por
médicos e quando há duvidas são os médicos que tiram essas dúvidas.”
No que toca ao sucesso da delegação dos
atos médicos, o palestrante destacou não
só a importância do “grau de especialização do técnico” e do seu “grau de familiarização com determinada máquina”,
como da “qualidade dos recursos técnicos”. A encerrar a sessão, António Sarmento destacou, ainda, que “saber delegar implica saber fazer” e, assim, “só
devemos delegar aquilo que sabemos fazer”, enquanto Isabel Ramos sublinhou
a importância vital de, acima de tudo,
garantir a proteção do melhor interesse
do doente: “Delegar para mim é perfeito desde que isso seja no interesse do
doente”, concluiu. n
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Receção
ao Médico
Interno
PORTO

“Vocês são
o futuro desta
Ordem”
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

À semelhança de Viana do
Castelo e Braga, em 21 de
fevereiro e 14 de março,
respetivamente, também o
Conselho Sub-Regional do
Porto da Ordem dos Médicos
organizou a tradicional Receção
ao Médico Interno de Formação
Geral e 1º Ano de Formação
Específica. A sessão realizouse no dia 9 de abril e abordou
alguns dos principais desafios
dos internatos hospitalares, a
importância da comunicação e a
qualidade da formação.

A

iniciar uma nova fase da sua
formação, os jovens internos
do Porto foram acolhidos na
Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM) para uma sessão
de boas-vindas ao internato médico. A
presidente do Conselho Sub-Regional

do Porto da Ordem dos Médicos, Luciana Couto, inaugurou esta Receção
aos Médicos Internos de Formação Geral e do 1º Ano de Formação Específica
abordando a importância de organizar
este tipo de iniciativas, que “criam espaço para conversar e refletir sobre algumas questões relacionadas com o
internato” nesta que é “a casa de todos
os médicos”. Para falar dos “Desafios
dos internatos hospitalares nos dias de
hoje para internos e orientadores”, convidou Helena Sarmento, especialista em
Medicina Interna, que alertou os internos para uma “fase bela, mas de grande
responsabilidade”. Depois de apresentar uma definição de internato médico,
abordou as competências do orientador
de formação, que deve “acompanhar
de forma permanente e personalizada
a integração do interno nas equipas de
trabalho de prestação de cuidados e investigação”. Desde a urgência, internamento, consulta externa, hospital de
dia e outros serviços, Helena Sarmento
considerou que “o hospital é um mundo”
e expôs as dificuldades e os desafios associados, bem como as novas realidades,
salientando a importância das equipas
multidisciplinares “para que os saberes
de cada um se juntem para um saber
maior”. “Também a nossa formação enquanto orientadores deve ser contínua e
diária, aprendemos imenso com os internos. Queremos criar bons médicos e o
bom médico é aquele que está preparado
teoricamente, que sabe o que está a fazer
e sabe ser médico. Existem várias áreas
de diferenciação, atividades diferentes,
doentes com condições distintas, aprendizagens diversas, mas no centro está
sempre o doente. Não desistam de ser
médicos, aí é que está a beleza da nossa
profissão”, aconselhou.

COMUNICAÇÃO
Complementando a sessão, Paulo Santos, especialista em Medicina Geral e
Familiar, iniciou a sua apresentação
“Comunicação médico-doente – Literacia em Saúde”, remetendo para a clássica pergunta: “O que é ser médico?”.
Depois de adiantar algumas definições,
citações e referências ao impacto de vários progressos da medicina na construção da profissão, reiterou: “Um bom médico é aquele que promove a saúde tanto
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“Queremos
salvaguardar
a qualidade da
formação e que
vocês consigam
concretizar o
vosso percurso.
Mantenham-se
focados, sejam os
melhores, porque
a exigência é
grande. (…) São
o futuro desta
Ordem, é por
vocês que estamos
cá, empenhados
em encontrar
soluções”
António Araújo

quanto trata a doença, que dá suporte
aos seus doentes, que respeita as pessoas, que alcança o poder das tecnologias
de informação e comunicação, que consegue resolver problemas do dia-a-dia,
usa a evidência como instrumento e não
como determinante para a prática. Trabalha em equipa, é proativo e empático.
No fundo, um bom médico é aquele que
sabe comunicar”. O também orientador
de formação do internato complementar
de Medicina Geral e Familiar destacou
ainda a importância da comunicação,

do acesso à informação para maior conhecimento e dos desafios
associados à formação
e exercício médico.
Já André Santos Luís,
membro do Conselho
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
(CRNOM), optou por
estabelecer uma “conversa com os colegas”
sobre o internato, que
na sua opinião é “o melhor período enquanto
médicos”. Ao longo da
sua intervenção, destacou o papel de algumas entidades e órgãos
como a Ordem dos Médicos, os colégios de
especialidade, o Conselho Nacional do
Médico Interno (CNMI), as direções de
internato médico, os diretores de serviço
e orientadores de formação, entre outros
“que se preocupam e querem saber se
tudo está a funcionar de forma correta”.
Respondendo à questão de Luciana
Couto sobre se é possível cumprir o curriculum mínimo com o atual número de
internos, o dirigente confirmou, ressalvando porém que tal “só é possível porque existe um conjunto de mecanismos
e estruturas que trabalham nesse sen-

tido”. Após pedir a participação dos mais
jovens nas atividades da SRNOM, André
Santos Luís deixou alguns conselhos aos
internos: “Aproveitem bem os anos que
aí vêm. É um período de aprendizagem
e muito trabalho, vão crescer enquanto
pessoas e profissionais. Mas a responsabilidade vai crescendo, trilham-se
caminhos, vão ter a oportunidade de se
afirmarem e terem uma voz ativa. Não
entrem em competições, aproveitem o
bom ambiente entre colegas, criem laços
e façam o que gostam”.
Os internos presentes na sessão de receção colocaram várias dúvidas, sobretudo
relacionadas com o número limitado de
vagas para as especialidades. André
Santos Luís assumiu a preocupação da
Ordem dos Médicos, e António Araújo
completou: “Temos que garantir a qualidade da formação específica e tentamos abrir o maior número de vagas”. O
presidente do CRNOM abordou os constrangimentos resultantes da não existência de capacidades formativas para
todos, “uma realidade crescente e difícil
de resolver”. “Queremos salvaguardar
a qualidade de formação e que vocês
consigam concretizar o vosso percurso.
Mantenham-se focados, sejam os melhores, porque a exigência é grande. Só com
vocês podemos melhorar, são o futuro
desta Ordem, é por vocês que estamos
cá, empenhados em encontrar soluções”,
confirmou, antes de encerrar a sessão,
desejando que todos “sejam felizes”.
O evento contou ainda com a presença
de Jorge Amil Dias, presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos, e do cirurgião Aníbal
Justiniano, que aconselhou os internos
a “imporem-se nesta luta pela qualidade
da medicina e da formação”. O CRNOM
fez-se ainda representar por alguns outros dos seus membros como Alberto
Pinto Hespanhol, António Sarmento e
Francisco Mourão, que realçou o trabalho da Ordem dos Médicos e do CNMI
na defesa da formação. “As portas estão
sempre abertas, contribuam e participem. Este caminho é trilhado por vocês,
e por isso também têm responsabilidades. Agarrem-no de uma forma saudável
e façam o melhor por ele, nós cá estaremos para o que for necessário. Contem
connosco e... bem-vindos ao internato”,
concluiu. n
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A SRNOM recebeu, no dia
3 de abril, o 1º Curso de
Orientadores de Formação
de Internato Médico da
Zona Norte, organizado pelo
CRNOM, em parceria com
a CRIM Norte. O papel do
orientador de formação, a
organização do internato,
a relação pedagógica em
contexto laboral e as grelhas
de avaliação foram alguns dos
tópicos em destaque.

03 ABR 2019
1º CURSO DE
ORIENTADORES
DE FORMAÇÃO
DE INTERNATO
MÉDICO

Informar
para formar
SRNOM e CRIM Norte
“de mãos dadas”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

C

om uma comissão científica/
organizadora constituída por
Alberto Pinto Hespanhol, Ana
Correia de Oliveira, António Sarmento,
Dalila Veiga, Diana Mota, Fernando
Ferreira, Maria da Luz Loureiro, Marta
Salgado e Nelson Barros, o 1º Curso de
Orientadores de Formação de Internato Médico da Zona Norte revelou-se
um sucesso e levou muitos médicos
até ao Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM. António
Araújo, presidente do CRNOM, abriu a
sessão, dando as boas-vindas aos presentes e agradecendo o empenho da
comissão organizadora. “Vivemos tempos de grande perturbação ao nível da
saúde, que se espelham depois na nossa
atividade clínica diária. Mas nós, médicos, pautamo-nos pela resiliência, abnegação, persistência e qualidade dos
atos médicos que praticamos. Nós pautamo-nos pelo ensino, pré-graduado e
pós-graduado. Este curso é importante
porque nos vai capacitar a nós, seniores, a formar os mais jovens da melhor
forma. A comissão organizadora trabalhou muito nos últimos meses e tentou
estabelecer o melhor programa para
este dia de formação. Aproveitem bem
este curso e bons trabalhos”, adiantou.

ORGANIZAÇÃO DO INTERNATO
A primeira sessão esteve a cargo de Maria da Luz Loureiro, especialista em Medicina Geral e Familiar e coordenadora
do Internato de MGF da Zona Norte,
que começou por se regozijar com a parceria estabelecida entre a SRNOM e a
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Comissão Regional do Internato Médico (CRIM Norte), que “estão de mãos
dadas”. A legislação e os órgãos do internato, “que exercem funções de estudo e
consulta nos domínios da conceção, organização e planeamento do internato
médico” foram os temas em destaque na
sua intervenção. De acordo com a Portaria n.º 79/2018, de 16 de março, “compete
à Administração Central do Sistema de
Saúde (ACSS), a gestão e coordenação
global do internato médico”, daí a importância de todos os órgãos trabalharem em conjunto, “porque só assim conseguimos fazer as coisas bem-feitas”,
salientou Maria da Luz Loureiro. O funcionamento e constituição das diferentes estruturas, as competências e funções das direções e comissões regionais
dos internatos médicos foram também
descritos de forma detalhada pela presidente da CRIM Norte. “O empenho dos
orientadores de formação é essencial”,
concluiu.
Sob o tema “O orientador de formação e
a organização do internato”, Diana Mota,
especialista em Anestesiologia e Medicina Intensiva e diretora do Internato
Médico do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ), abordou o
papel dos orientadores, que considerou
como “fundamental”. “Um orientador
de formação tem obrigações, representa
toda uma estrutura na prestação das
provas finais, e nem sempre é valorizado. Deve ser considerado dentro da organização e dos serviços, para que consiga ter uma voz ativa nas suas funções,
constituindo um pilar nos processos
formativos”, realçou, enquanto membro
da CRIM. As funções das direções de internato e do orientador de formação, as
suas competências e responsabilidades,
“que deve ter em mente a programação
dos estágios, a orientação personalizada
e permanente, estar atento à avaliação
contínua, reportar as ocorrências que
não sejam normais e preparar-se para
ter competências em termos de formação”, foram os principais tópicos da
apresentação. Para Diana Mota, o processo de avaliação “não funciona em
pleno” nem é “completamente justo”,
apesar de existirem vários artigos relativos à avaliação que mostram “a intenção
de manutenção de qualidade e rigor”. A
também vogal do CRNOM acrescentou

ainda que o grande desafio é pensar na
formação. “O orientador deve promover
a formação médica de qualidade, ter um
elevado profissionalismo e capacidade
de lidar com conflitos. Estamos a viver
tempos em que a tecnologia assume um
papel de destaque, temos que assumir
que as exigências das doenças civilizacionais são muito diferentes. A evolução
da medicina tem sido grande e estamos
a sofrer com a seleção de determinadas
patologias. Um médico orientador de
formação está sujeito a tudo isto e terá
que pensar que o médico que está a for-

mar também vai estar. O médico do futuro tem que ser capaz de responder a
vários desafios”, concluiu.

RELAÇÃO PEDAGÓGICA EM
CONTEXTO LABORAL
Após um momento de debate e alguns
esclarecimentos, a segunda sessão da
manhã também esteve focada no papel
do orientador e na relação pedagógica
em contexto laboral. Luís Alves, especialista em Medicina Geral e Familiar,
fez uma reflexão sobre o que é ser um
bom orientador de formação, apresen-
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tando algumas visões sobre o internato
e requisitos formativos. “Será que temos
e somos bons orientadores?” foi a questão que deu mote à apresentação de um
estudo que avaliou as características e
o perfil de competências do orientador,
bem como a perceção dos orientadores e
orientados. O professor do ICBAS abordou ainda as relações internas, aspetos
da capacidade de comunicação e avaliação apontados pelos inquiridos, o nível
de satisfação, planeamento do programa
e estágios e investigação, entre outros
assuntos. “Utilizem o ritmo formativo
da especialidade em proveito da melhor
formação e procurem facilitar oportuni-

dades para o interno, compreendendo a estrutura e propósito no
próprio papel de orientador. O
formador deve ser capaz de providenciar oportunidades formativas
adequadas e dar um feedback de
acordo com o cronograma formativo”, recomendou.
Para abordar os aspetos mais práticos da relação pedagógica em
contexto laboral, Joana Monteiro,
também especialista em MGF,
destacou a aprendizagem autodirigida como um método em que
“os adultos aprendem melhor”,
baseado na experiência e identificação das necessidades e problemas. “Não podemos falar de orientadores de formação sem falar de
internos e de locais de formação
– estão interligados. É uma formação andragógica e deve haver uma
mudança de perspetiva: sabemos
que as características da população que está a ser ensinada são
diferentes, são pessoas adultas, já
formadas, com intenções próprias
e com expetativas do que querem
aprender”. Como membro da direção da Associação dos Docentes e
Orientadores de Medicina Geral e
Familiar (ADSO), Joana Monteiro
debateu alguns tópicos como os
métodos de avaliação, a autonomia
progressiva, a prática reflexiva,
a carga horária e a importância
de se dar um feedback construtivo
para a autoconfiança do interno,
criando uma “cultura de ambiente
de aprendizagem nos serviços e
organizações”.

SERVIÇOS E FORMAÇÃO DOS
INTERNOS
A sessão da tarde do 1º Curso de Orientadores de Formação de Internato Médico da Zona Norte iniciou-se com uma
apresentação de António Sarmento, vice-presidente do CRNOM, especialista
em Infeciologia e Medicina Intensiva e
diretor do serviço de Doenças Infecciosas do CHUSJ, que partilhou algumas
reflexões sobre responsabilidades e vivências do seu dia a dia. “O papel da formação dos internos no desenvolvimento
dos serviços e o papel dos serviços na
formação dos internos” foi o tema que

desenvolveu, tendo-o considerado como
“decisivo”, por serem papéis que estão
interligados. Comentou ainda a importância do serviço, que deve ter, na sua
opinião: identidade própria, história, os
recursos humanos necessários, projetos
de presente e futuro, responsáveis e direções clínicas empenhadas, ambiente e
condições de trabalho adequados, possibilidade de autonomia progressiva, entre
outras facetas. Para António Sarmento,
“ninguém pode ser competente sem ser
progressivamente autónomo”, por isso
defendeu o acompanhamento ao longo
da formação e a participação do interno,
do responsável, da equipa e do diretor
do serviço na escolha dos estágios, garantindo o “envolvimento com o serviço
e o interesse do interno”. O também
professor da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto analisou depois
o papel dos internos na motivação, dinamização e expansão dos serviços e na investigação, bem como o papel do médico
orientador na atividade assistencial e na
formação pré e pós-graduada. “Tal como
a confiança estabelecida na relação médico-doente, o profissionalismo é a base
do contrato da medicina na sociedade e
é indispensável na atividade médica”, no
relacionamento interpares, resumiu.

CURRÍCULO
A última sessão do dia foi dedicada à
“Elaboração do curriculum escrito”,
considerado como uma “peça fundamental para a prova curricular e para
todo o processo de avaliação do internato”. Ana Paula Ambrósio, especialista
em Saúde Pública do Departamento de
Epidemiologia do Instituto Nacional de
Saúde Dr. Ricardo Jorge, aconselhou
que este fosse dividido em quatro grandes áreas: a identificação do candidato
(geral e profissional), a formação pré e
pós-graduada, as atividades realizadas
no decorrer do percurso profissional e
os documentos que são a prova dos factos descritos. A apresentação dos itens
deve ser feita de forma “consistente e
uniforme”, privilegiando a “simplicidade, clareza, precisão e brevidade”, e
para isso Ana Paula Ambrósio precisou
algumas noções práticas recorrendo a
modelos e exemplos de currículos. “É
um documento que descreve, fundamenta e interpreta o percurso profissio-
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nal e individual, único, sem um formato específico. O que é essencial
num currículo é que deixe claro
aquilo que se produziu enquanto
profissional”, relembrou.

DEBATE: PAPEL DAS GRELHAS
DE AVALIAÇÃO
A aproximar-se do fim, o 1º Curso
de Orientadores de Formação de
Internato Médico contou ainda
com um debate sobre o papel das
grelhas de avaliação. Depois de
assinalar os 100 anos do internato
médico em Portugal, Serafim Guimarães encetou a discussão, referindo-se às notas de avaliação
contínua e notas de avaliação final.
“É importante que sejamos justos,
por isso devem existir grelhas de
avaliação, também justas. No Conselho Nacional da Pós-Graduação
da Ordem dos Médicos, estamos
a tentar criar alguma orientação
para os colégios, no sentido de uniformizar e tornar as grelhas discriminativas”, afirmou o coordenador
do Gabinete para a Prova Nacional
de Acesso à Formação Médica Especializada (GPNA).
Hélio Alves, membro do Conselho Nacional do Médico Interno
(CNMI), declarou ser necessário
diferenciar os processos de avaliação final e de concursos para
evitar o “desconforto” com o internato. “Deve haver uma articulação
muito próxima entre aquilo que é o
programa de formação da especialidade e a grelha de avaliação final.
É muito importante que os orientadores de formação conheçam as
grelhas de avaliação finais do internato, auxiliem os internos a estabelecer
prioridades e a orientar a sua formação.
Apesar de haver ainda muito por fazer
e a melhorar, as grelhas são fundamentais e, no fim, tudo depende de uma correta aplicação, do rigor e trabalho, assegurou. O assistente convidado da FMUP
recordou alguns pontos principais que
fazem parte da proposta do novo modelo de grelha para a prova de discussão
curricular obrigatória, como “o domínio da descrição e análise da evolução
da formação ao longo do internato, com
incidência nos registos da avaliação con-

tínua”, entre outros domínios que envolvem a participação, o empenho e projetos do interno.
Também Diana Mota mostrou-se contra
o modelo atual e defendeu a necessidade
de acrescentar valor discriminatório e
objetividade à avaliação final, de forma
a torná-la mais justa. “Um internato
num hospital central e num hospital periférico têm que ser diferentes, porque
os números e as oportunidades também são diferentes. Os colégios é que
definem os trajetos das especialidades e
percebem quais as mais-valias a balizar.
Será necessário fazer uma reflexão e ter
um poder discriminatório mais robusto
que aquele que temos atualmente, e isso
implica, em termos práticos, uma distribuição de capacidades clínicas, que
neste momento, pelas exigências dos
concursos, não são suficientes”, exemplificou. Nesse sentido, Maria da Luz
Loureiro contextualizou a situação vivida atualmente nos internatos e indicou algumas alterações que estão a ser
implementadas, como a prova teórica e
os casos clínicos nas provas práticas.
Para falar sobre a área da saúde pública na avaliação, Rui Capucho, especialista em Saúde Pública e membro do
CRNOM, destacou a cooperação com
a Medicina Geral e Familiar e a distribuição dos internos. “A avaliação de desempenho feita pelos orientadores de
formação é a parte mais subjetiva da
avaliação dos internos e a estratégia é
arranjar uma grelha onde subdividimos
os internos. Esta avaliação tem um grau
de subjetividade inerente à experiência
e estilo de cada um dos orientadores de
formação”, sublinhou.
Depois das intervenções dos membros
do painel, o debate estendeu-se à plateia
e alguns dos presentes tiveram também
a oportunidade de abordar o tema, referindo-se a algumas especialidades em
particular, esclarecendo dúvidas e questões sobre capacidades formativas e diferenciação. Diana Mota adiantou que
“cada especialidade tem o seu padrão”,
sem esquecer o papel dos colégios de especialidade. Em representação de António Araújo, o vice-presidente do CRNOM, António Sarmento, encerrou a
sessão, fazendo notar que “formar os outros é uma atitude de enorme altruísmo
em que todos beneficiam”. n
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09 ABR 2019
AÇÃO DE
FORMAÇÃO
PARA MÉDICOS
INTERNOS

Ética, deontologia
e comunicação
médica
PARA O «EXERCÍCIO AUTÓNOMO E
RESPONSÁVEL DA MEDICINA»
A Comissão Regional dos
Internatos Médicos da Zona Norte
trouxe ao Salão Nobre da SRNOM
uma ação de formação sobre
“Ética, deontologia e comunicação
médica”, uma das sete áreas de
formação obrigatória do programa
da Formação Geral do Internato
Médico (Portaria n.º 268/2018).
A primeira das três sessões teve
lugar no dia 9 de abril e contou
com palestras de especialistas
na matéria como Filipe Almeida,
António Sarmento e Carlos Mota
Cardoso.
Texto e Fotografia Medesign

A

Portaria n.º 268/2018 (que
aprovou o programa formativo
da Formação Geral do Internato Médico), estabelece que os médicos internos devem obrigatoriamente
frequentar ações de formação num
conjunto de sete áreas, incluindo ética,
deontologia e comunicação médica. A
primeira dessas ações de formação obrigatórias teve lugar no Salão Nobre da
SRNOM no dia 9 de abril e contou com
palestras de Filipe Almeida, pediatra,
presidente da Comissão de Ética para
a Saúde do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e da FMUP
e membro da Comissão de Ética para a
Investigação Clínica (comissão que funciona junto do INFARMED); António
Sarmento, vice-presidente do CRNOM,
especialista em Infeciologia e Medicina Intensiva e diretor do serviço de

Doenças Infecciosas do CHUSJ; e Carlos Mota Cardoso, membro do CRNOM,
psiquiatra, doutorado em Psicologia,
professor catedrático convidado da Universidade do Porto.
Para Diana Mota, membro da Comissão
Executiva da Comissão Regional do Internato Médico (CRIM) da Zona Norte
e diretora de internato do CHUSJ, “esta
formação obrigatória tem um carácter
menos tecnicista do que a maior parte
das formações deste ano, e seria benéfico ser uma organização conjunta com
a SRNOM”. Para Diana Mota, o facto de
também ela própria ser membro do CRNOM possibilitou “existir um elemento
comum às duas organizações” nesta
ação sobre ética, deontologia e comunicação médica, “um dos temas obrigatórios no ano de formação geral”, explicou.
A escolha dos oradores partiu da consi-

45

“É importante dar
a entender aos
pacientes que têm
direitos e que são
livres, mas que
também têm deveres
e são responsáveis.
A autonomia não
é ter o direito de
decidir sempre,
mas sim uma
oportunidade para
tomar boas decisões”.
Filipe Almeida

deração de que fazem parte de “um leque de pessoas que consideramos serem
unânimes em termos de mais-valia na
abordagem destes assuntos e que têm
dado grandes contributos ao longo da
sua vida para aspetos relacionados com
a ética na profissão médica”.
A primeira palestra esteve a cargo de
Filipe Almeida, que começou por salientar que “não há outra profissão que
tenha esta vertente da ética tão acentuada”. O orador explicou depois como

as doutrinas da ética não
justificam a tomada de decisão do médico. “As comissões de ética não autorizam
a ação, apenas ajudam a tomar decisões e a contornar
problemas, porém a tomada
de decisões é feita por cada
um de nós”, esclareceu.
O seu discurso centrou-se
na forma como o médico
deve “assegurar o respeito
pela dignidade humana” e
no que isso significa de provocação para a reflexão e depois para a ação conforme
essa reflexão. Considerando
os três aspetos da prática
médica – relação médico-doente, relação dos médicos
entre si e relação dos médicos com a sociedade –, Filipe
Almeida explicou como em
todos os casos importa atender aos grandes princípios
da ética. No caso da relação
médico-doente, os princípios da não-maleficência e
da beneficência e o absoluto
respeito pela autonomia do
doente, com abandono da
modelo paternalista.
Por outro lado, acrescentou,
“é importante dar a entender aos pacientes que têm
direitos e que são livres, mas
que também têm deveres e
são responsáveis. A autonomia não é ter o direito de decidir sempre, mas sim uma
oportunidade para tomar
boas decisões”, defendeu.
Outro aspeto destacado foi
o da “privacidade dos doentes, como se encaram bases
de dados e a forma como se dão informações de diagnóstico”, tanto na comunicação social como ao paciente. “O
paciente tem o direito a ser informado
de tudo, mas também de querer não saber. O doente é quem gere a informação
e a quem ela é dada, assim como quem
o visita. É preciso ter muita atenção na
gestão do acesso à informação médica”,
acautelou Filipe Almeida.
Seguiu-se a intervenção de António
Sarmento, que destacou as implicações

éticas na profissão médica de fenómenos como “a explosão tecnológica, as
forças do mercado e a globalização no
acesso aos cuidados médicos”. Essas
“ameaças” foram previstas em 2002 no
artigo “Medical professionalism in the
new millennium: a physician charter”,
documento base para a intervenção de
António Sarmento. O vice-presidente do
CRNOM recomendou a todos a sua leitura e a reflexão sobre o conteúdo deste
verdadeiro “manual para a ética na medicina”, já foi traduzido em 12 línguas e
adotado por mais de 130 organizações
médicas. Como destacou o António Sarmento, a carta dá “primazia à beneficência, confidencialidade e justiça, e por
sua vez a beneficência obriga ao respeito
absoluto pela autonomia”.
Por fim, coube a Carlos Mota Cardoso
intervir sobre a matéria, começando
por referir a origem de palavras associadas à ética e à profissão médica. Para
o psiquiatra, a ligação e o sentimento
humano têm de estar presentes para
que exista uma doutrina que esteja de
acordo com os valores de ética. “É preciso que exista compaixão, e o que a
palavra significa é partilha da dor. O
encontro médico-doente centra-se na
compreensão dessa partilha”, explicou.
A ação de formação terminou com a
realização de um teste (de escolha múltipla) aos internos que a frequentaram,
o qual incidiu sobre várias das questões
abordadas na sessão, nomeadamente a
comunicação com o paciente e com a
família em caso de medidas de final de
vida, a doação de órgãos e o comportamento do médico face ao sofrimento do
doente.
Por questões logísticas e a fim de permitir a frequência da ação de formação a
todos os médicos internos inscritos na
Secção Regional do Norte, o número
total de internos foi repartido em três
turnos, sendo que a ação de formação se
repetiu no dia 21 de maio, estando prevista uma terceira sessão em outubro
próximo. A segunda sessão contou com
a presença de Maria da Luz Loureiro,
presidente da Comissão Executiva do
CRIM da Zona Norte, e Francisco Mourão, membro do Conselho Nacional do
Internato Médico e do CRNOM, e com
as apresentações de Filipe Almeida,
Carlos Mota Cardoso e Diana Mota. n
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#UNIDOS PELA BEIRA

MAIS DE 250
MÉDICOS
RESPONDERAM AO
PEDIDO DE AUXÍLIO

A

Assembleia de
Representantes
da Ordem dos
Médicos
APROVADO VOTO DE LOUVOR
AOS MÉDICOS EM MISSÃO
HUMANITÁRIA

Reunida na SRNOM, no dia 29 de abril de
2019, a Assembleia de Representantes da
Ordem dos Médicos aprovou as contas e o
Relatório de Atividades de 2018.
A reunião ficou ainda marcada pela aprovação
do voto de louvor aos médicos que foram
em missão humanitária para Moçambique
na sequência da devastação causada pelo
ciclone Idai.
Texto e Fotografia Medesign

Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos
reuniu-se na SRNOM no passado dia 29 de abril. Da Ordem de Trabalhos constava
a aprovação da ata da Assembleia de Representantes
de 14 de dezembro de 2018;
a discussão e aprovação de
contas de 2018 (do Fundo de
Solidariedade, do Conselho
Nacional e da Ordem dos Médicos); a discussão e aprovação do Relatório de Atividades de 2018; e informações e
outros assuntos de interesse
para a classe. Por proposta
da Mesa da Assembleia, a
aprovação de um voto de louvor aos médicos que foram
em missão humanitária para
Moçambique acabou por ser
o momento marcante desta
reunião do órgão máximo da
Ordem dos Médicos.
A sessão abriu precisamente
com a leitura de um texto
subscrito pela Mesa de Assembleia de Representantes
que congratulava a Ordem
dos Médicos pela rapidez na
prestação de auxílio a Moçambique aquando da catástrofe originada pela passagem do ciclone Idai. “Da
mobilização de vontades e da
constituição de parcerias com várias
instituições, incluindo os dirigentes da
saúde em Moçambique, e com o apoio
do Instituto Camões e da Direção Geral de Saúde, resultou um movimento
dinâmico para a ajuda humanitária e
técnica a uma população que está em
sofrimento”, proferiu José Manuel Santos, presidente da Mesa da Assembleia
de Representantes. Cerca de 48 horas
após o apelo da Ordem dos Médicos ter
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sido feito, mais de 250
médicos haviam já
respondido afirmativamente e foram prestar auxílio àquele país
africano, sendo que a
ação dos mesmos foi
o motivo que levou à
aprovação de um louvor a “este tão nobre
gesto”.
A ata da Assembleia
de Representantes
de 14 de dezembro de
2018 foi o assunto seguinte a ir a discussão, tendo sido aprovado com 50 votos a
favor, um contra e oito
abstenções.

CONTAS DE 2018
Coube a Francisco
Sampaio, tesoureiro
do Conselho Regional
do Sul da Ordem dos
Médicos, apresentar a
reflexão inicial sobre
as contas referentes a
2018. “O objetivo é ser
informativo e ajudar
à compreensão dos
documentos elaborados”, introduziu o dirigente. “A Ordem é
só uma entidade e tem
apenas um número de contribuinte que
utilizamos para apresentar as nossas
contas e deveres fiscais e que enviamos
para as entidades que nos fiscalizam,
nomeadamente o tribunal de contas”,
explicou. Assim, embora o documento
das contas surja dividido em três partes – Fundo de Solidariedade, Conselho
Nacional e Ordem dos Médicos – tudo
funciona como uma só instituição a nível fiscal, detalhou. Este ano “estamos a
cumprir integralmente todas as datas a
que estamos obrigados”, garantiu o tesoureiro nacional.
Relativamente ao Fundo de Solidariedade, entre os aspetos destacados foi
referido que o mesmo “manteve o seu
orçamento”. Em relação aos proveitos,
houve um aumento de cerca de 5,4%,
enquanto nos gastos houve uma redução
de 0,4%, pelo que o resultado líquido ob-

“O aspeto mais
significativo foi
o aumento do
valor referente
a quotas, devido
à inscrição de
mais médicos na
Ordem”

mento líquido foi positivo”, resumiu o tesoureiro. Que lembrou
ainda que em anos anteriores a
2016 “houve derrapagens orçamentais crónicas” e isso levava as
regiões a terem de comparticipar
para fazer face a esses resultados, tendo havido uma melhoria
significativa a partir de 2017, ano
em que o orçamento também foi
Francisco Sampaio
cumprido. A principal fonte de
rendimentos do Conselho Nacional foi a transferência das regiões
por cobrança das quotas. Os gas“É relevante
tos de 210 mil euros deveram-se
apontar que é
à grande oferta formativa, com a
o segundo ou
atribuição de bolsas que ainda serão distribuídas em 2019. Assim,
terceiro ano que
temos resultados o resultado geral foi positivo e o
montante será agora distribuído
positivos e
pelas três regiões, com uma parte
estamos a
ser designada a bolsas de forcumprir todos os amação.
Com 59 votos a favor, dois
prazos de entrega contra e uma abstenção, as contas
no Tribunal de
referentes ao Conselho Nacional
Contas”
foram também aprovadas por amMiguel Guimarães
pla maioria.
O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, marcou
presença na reunião e deixou palavras de agrado com os resultados orçamentais de 2018. “É relevante apontar que é o segundo ou
terceiro ano em que temos resultados positivos e estamos a cumprir todos os prazos de entrega no
Tribunal de Contas”, disse. Miguel Guiteve uma ligeira subida. O orçamento foi
marães reforçou o facto do aumento de
cumprido genericamente como previsto,
receitas se dever muito a uma diminuisendo que “o aspeto mais significativo
ção de custos com a produção da revista
foi o aumento do valor referente a quonacional, que passou a ter tiragem digitas, devido à inscrição de mais médicos
tal em 2017.
na Ordem”. O valor das rendas foi “um
pouco inferior ao que estava estimado,
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
pois um dos edifícios esteve em obras”,
De acordo com a Ordem de Trabalhos
referiu ainda o tesoureiro nacional. A
da reunião, seguiu-se a votação do Relaeste respeito, as recomendações do autório de Atividades referente a 2018, que
ditor incidiram sobre a melhoria do
foi também aprovado por grande maiosistema informático e a reavaliação do
ria, com 56 votos a favor.
valor dos imóveis, para que estes apreAntes da sessão ser dada por encerrada,
sentem o valor real nas contas da Orfoi ainda votado o regulamento de quodem. Posto a votação, as contas relativas
tas e taxas da OM, aprovado com 55 voao exercício do Fundo de Solidariedade
tos a favor, quatro contra e seis abstenforam aprovadas unanimemente.
ções. n
No que se refere ao Conselho Nacional,
“os rendimentos tiveram um aumento
de 5% em relação ao ano anterior, os
gastos tiveram uma redução e o rendi-
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MostrEM 2019
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O necessário
esclarecimento
antes do
“momento
fulcral de
decisão”
Constituindo-se como um
fórum de esclarecimento
sobre as diversas
especialidades no sentido
de apoiar a decisão dos
médicos internos, a Mostra
de Especialidades Médicas
(MostrEM) teve em 2019 a
sua 14ª edição. Na Região
Norte, o evento anual
promovido pelo Conselho
Nacional do Médico Interno
e pela Ordem dos Médicos
decorreu entre 3 e 5 de junho
no Salão Nobre da SRNOM.

“

É uma honra ter-vos connosco
hoje, nesta que é a vossa casa”. Foi
com estas palavras que Francisco Mourão, vogal do CRNOM, deu as boas vindas aos médicos internos na edição de
2019 da Mostra de Especialidades Médicas (MostrEM), que se realizou durante
os dias 3, 4 e 5 de junho no Salão Nobre
da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM). A iniciativa,
promovida pelo Conselho Nacional do
Médico Interno (CNMI) e pela Ordem
dos Médicos (OM), tem como objetivo
auxiliar os internos na escolha da sua
especialidade médica através da partilha de experiências e esclarecimento de
dúvidas.
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A sessão de abertura, no dia
3 de junho, juntou centenas
de jovens médicos com interesse em saber mais sobre as
diferentes saídas profissionais
contempladas no programa e
os potenciais desafios futuros.
“Nestes três dias vão poder ouvir diferentes perspetivas de
várias especialidades, e certamente poderão ficar com mais
algumas luzes sobre aquilo que
será a vossa escolha do futuro”,
esclareceu Francisco Mourão.
O interno de pediatria revelou
depois algumas alterações no
programa do evento, tais como
a introdução de novas áreas de
atividade profissional a ponderar. “Desde há um ano para
cá, existem alguns aspetos diferentes no MostrEM, entre
eles na área das saídas profissionais. Face ao contexto atual,
o caminho de seguir internato
não tem necessariamente a
ver com o que todos podem ou
querem seguir”, sugeriu. Francisco Mourão anunciou ainda
uma nova especialidade: a medicina militar.
Lurdes Gandra, secretária do
CRNOM, também marcou
presença na sessão de abertura, mostrando como a Secção
Regional do Norte da OM dá
grande apoio aos internos, em
especial neste momento fulcral de decisão. “Estas sessões
têm enorme interesse para a
vossa vida futura. O Conselho
Regional sempre apoiou e sempre apoiará estas iniciativas e
alegra-se que vocês venham
sempre a esta vossa casa”, salientou. A
dirigente recomendou aos jovens médicos a participação nas atividades da Ordem. “Esta Secção Regional fica muito
mais preenchida com a vossa presença

“O Conselho Regional sempre
apoiou e sempre apoiará estas
iniciativas e alegra-se que
vocês venham sempre a esta
vossa casa”
Lurdes Gandra

regular nas várias sessões científicas,
culturais e de formação”, advertiu.
O bastonário da Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães, encerrou a sessão
de abertura do MostrEm, iniciando a
sua intervenção com felicitações ao
CNMI, aos Conselhos Regionais e a toda
a comissão organizadora por “mais uma
vez organizarem esta iniciativa muito
importante para todos vocês”. Miguel
Guimarães destacou o envolvimento
da plateia no evento, “fenomenal por
vários motivos. Primeiro, porque parte

muito importante do vosso
futuro passa pelo acesso
ou não a determinada especialidade. Segundo,
porque esta iniciativa
também leva as pessoas
a partilharem ideias e
conhecimentos.”
Para o bastonário da Ordem dos Médicos, a celebração de 40 anos do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) e do 70º aniversário
da Declaração Universal
dos Direitos Humanos em
2019 é uma feliz coincidência, “particularmente importante porque estamos a
falar de uma área inscrita
nesses direitos, que é o direito à Saúde”. Estas datas
marcam “um momento
muito especial” que se
vive na Saúde em Portugal
e Miguel Guimarães mostrou-se confiante no futuro
face à presença tão interessada dos internos nesta
edição do MostrEM. Apesar das dificuldades vividas no SNS, “que está a ter
repercussões naquilo que
eram os desejos da OM de
continuar a aumentar as
capacidades formativas”,
o objetivo fundamental
da Ordem é que “possam
estar perfeitamente aptos
a desempenhar qualquer
competência na vossa especialidade e a ter qualidade de formação.”
Para Miguel Guimarães,
os jovens médicos “são a
joia da coroa da nossa medicina” e, assegurou, “o grande desafio é os médicos que vão ficar sem especialidade, situação que esperamos poder resolver o
mais rapidamente possível”.
A terminar, o bastonário da Ordem dos
Médicos revelou total confiança na capacidade profissional dos internos presentes. “Eu olho para esta plateia e vejo
que o futuro da medicina está completamente assegurado. O importante é que
façam boas escolhas e que sejam felizes”, concluiu. n
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DIA MUNDIAL DO MÉDICO DE FAMÍLIA

Família, procurando desmistificar algumas ideias”,
revelou Nelson Rodrigues.
Além das competências
de um especialista de Medicina Geral e Familiar, a
newsletter “Médico de Família – o especialista da
pessoa” focou vários outros tópicos, desde os principais serviços prestados e
o processo de formação do
especialista até à produção
científica entre 2016 e 2018
na Direção de Internato
“Ricardo Jorge”.
“A relação médico-doente
acontece em todas as especialidades, mas na Medicina Geral e Familiar
deve ser por excelência.
Estabelecemos um primeiro contacto, uma relação de proximidade que
nos permite perceber rapidamente o que se passa
com o paciente, sem recorrer a grande tecnologia
para fazer diagnósticos e
elaborar terapêuticas. Temos um papel preponderante e devemos lembrar
sempre que nós, médicos
de família, somos o pivot
dos cuidados de saúde”,
defendeu o presidente do Conselho Sub-Regional de Viana do Castelo. Na newsletter elaborada destacou-se ainda o
conceito “Low Tech, High Touch”: “Estamos numa altura em que o mundo
está virado para a alta tecnologia e o
médico de família não deve ficar preso
a isso, não precisa de muita tecnologia
para exercer a sua função. Particularmente, considero que deve prevalecer a
proximidade o humanismo”, esclareceu
Nelson Rodrigues. A newsletter foi dirigida aos profissionais de saúde, mas também à população em geral, usando uma
linguagem acessível, “para demonstrar
que o médico de família também é um
especialista, mas de generalidade”. Na
opinião de Nelson Rodrigues, na MGF,
é necessário “ter uma visão integradora
da pessoa e da família, que é um importante sistema na preservação e manutenção da saúde”. n

«O especialista da pessoa»
No dia 19 de maio celebrou-se o
Dia Mundial do Médico de Família
e o Conselho Sub-Regional de
Viana do Castelo da Ordem dos
Médicos apoiou uma iniciativa
que teve como objetivo dar a
conhecer as competências e o
funcionamento da especialidade.
A newsletter “Médico de Família
– o especialista da pessoa” foi
dirigida a profissionais de saúde,
mas também à população em
geral, e defendeu a proximidade
e o humanismo na relação
médico-doente.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“

A Medicina Geral e Familiar é
uma especialidade médica responsável pela prestação de cuidados
abrangentes e continuados a todos os indivíduos. Abarca diversos papéis como
a promoção da saúde e a prevenção da
doença, prestando também cuidados
curativos e paliativos, de acordo com as
necessidades de saúde e recursos disponíveis na comunidade. Os Médicos de
Família cuidam dos indivíduos no contexto das suas famílias, comunidades e
culturas. O Médico de Família é o especialista da pessoa”. Foi desta forma que
Nelson Rodrigues, presidente do Conselho Sub-Regional de Viana do Castelo da
Ordem dos Médicos, apresentou esta iniciativa. Este ano, um grupo de médicos
do Internato Médico de Medicina Geral
e Familiar da Direção de Internato “Ricardo Jorge”– Unidade Local de Saúde
do Alto Minho (ULSAM), cerca de 30

internos, abraçaram um novo projeto:
em conjunto com o seu diretor de internato, Nelson Rodrigues, reuniram-se
para criar e divulgar uma newsletter referente à comemoração do Dia Mundial
do Médico de Família, “explicando quem
somos, o que fazemos e a quem servimos”. Pela relevância que os médicos
de família, como são tradicionalmente
conhecidos, têm no Serviço Nacional de
Saúde e nos cuidados de saúde dos portugueses, o Conselho Sub-Regional de
Viana do Castelo da Ordem dos Médicos,
apoiou esta iniciativa que contou com a
colaboração da Associação Portuguesa
de Medicina Geral e Familiar. “Com
vista a dignificar o trabalho diário e a
organização das competências desta especialidade, tantas vezes desvalorizados
por quem não conhece nem reconhece
este trabalho, consideramos fundamental divulgar o Dia Mundial do Médico de
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YES TALKS!

6 th Edition

‘In the
blink of
an eye’
OPORTUNIDADE
PARA APRENDER
COM ESPECIALISTAS
DE RENOME
Texto e Fotografia Medesign

“In the blink of an
eye” foi o tema da
6.ª edição das YES
Talks, realizada
no dia 3 de abril.
A Biblioteca
Municipal Almeida
Garrett foi o local
escolhido para
o evento, que
se centrou nas
mais recentes
e inovadoras
descobertas no
tratamento da
cegueira. A sessão
de abertura contou
com a presença de
António Araújo,
presidente do
CRNOM.

O

YES (Young
E u ro pea n
Scientist)
Meeting é uma conferência internacional organizada
por estudantes da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP) e pretende
constituir-se uma
plataforma global
de partilha científica e cultural para
estudantes da área
biomédica de todo o
mundo. O próximo
encontro decorrerá
no Porto, em Setembro próximo.
Entretanto, organizadas também pelos
mesmos estudantes
da FMUP, existem
as chamadas “YES
Talks”, que servem
como “aperitivo” para o grande evento,
o YES Meeting. A 6.ª YES Talk teve
lugar no dia 3 de abril, na Biblioteca
Municipal Almeida Garrett, no Porto,
e intitulou-se “In the blink of an eye”,
tendo contado com as palestras de Domagoj Ivastinovic e Raquel Santiago.

O primeiro focou a sua intervenção na
temática da Visão Artificial enquanto
Raquel Santiago falou sobre o trabalho
por si desenvolvido numa palestra intitulada “Targeting adenosine A2A receptors in retinal microglia: is it a strategy for
retinal diseases?”.
A sessão de abertura contou com a presença de António Araújo, presidente do
CRNOM, Francisco Cruz, subdiretor
da FMUP, e Mariana Leal, presidente
da Comissão Organizadora da 14.º YES
Meeting (12-15 de setembro de 2019).

CARREIRA NA INVESTIGAÇÃO
Mariana Leal explicou que as YES
Talks acontecem desde 2014 e pretendem “ajudar a dar ênfase a temas que
tenham relevância para uma carreira
na Biomedicina e na Investigação”, havendo o objetivo de “focar uma área diferente todos os anos”. Depois justificou
a escolha do tema desta edição dizendo
que a Comissão Organizadora “acredita
que as questões relacionadas com a visão artificial e outros aspetos da área oftalmológica têm de ser do conhecimento
de todos os estudantes de medicina”.
Para destacar a importância da investigação, Francisco Cruz frisou que “a investigação melhora a prática médica”. O
subdiretor da FMUP revelou ainda que
gostaria de dar aos estudantes de medicina mais tempo para se dedicarem à investigação e a palestras sobre diferentes
áreas e em diferentes línguas. “O cruzamento entre médicos e outros cientistas
numa língua diferente, em que se colocam problemas de tradução e perceção,
pode ser muito útil para a vossa carreira
futura”, disse.
O presidente do CRNOM, António
Araújo, destacou que se vivem “momentos difíceis e com poucos lugares para a
especialização médica, pelo que organizações como esta fazem todo o sentido”.
Dando a máxima importância à realização deste tipo de eventos, acrescentou: “Isto prepara-vos para a formação
contínua que terão de ter e que obriga a
esta relação entre a clínica e a ciência de
uma forma constante”. António Araújo
assegurou ainda que a Ordem dos Médicos estará sempre disponível para
apoiar os jovens médicos e estudantes
de medicina e apelou à participação nos
eventos promovidos pela SRNOM. n

MED.Win 5.0

52 NOTÍCIAS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

Por um
futuro que se
complementa
A Associação de Estudantes
da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
(AEFMUP) promoveu a
realização de mais uma
edição do seu MED.Win. O
encontro, que visa o contacto
com as especialidades e
carreiras médicas, decorreu
nos dias 6 e 7 de abril, no
auditório do CIM-FMUP,
e abordou os principais
desafios futuros que
os jovens médicos irão
enfrentar.

“UM MUNDO
DE OPORTUNIDADES”

“

A Window into Medical Careers” é o lema
do MED.Win, um encontro de
estudantes de medicina onde
as especialidades e carreiras
médicas estão no centro das
atenções. Numa iniciativa da
Associação de Estudantes da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (AEFMUP),
durante dois dias, mais de 350
estudantes puderam ouvir os
conselhos de cerca de 100 palestrantes,
entre os quais alguns dos médicos mais
influentes do país.
Raquel Duarte, secretária de Estado da
Saúde, inaugurou a sessão de abertura,

deixando um conselho aos jovens estudantes: “Têm de gostar do que fazem
para serem bons. Espero que este congresso sirva para partilhar experiências,
expor e discutir as vossas dúvidas, e que
todos possamos aprender”. Já Francisco
Cruz, subdiretor da FMUP, deixou algumas reflexões sobre o número de alunos
e de vagas para a formação específica.
Carlos Lima Alves, representante do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Universitário de São João
(CHUSJ), saudou a iniciativa e a importância de a
instituição hospitalar estar presente nos “grandes
eventos da faculdade”. A
melhoria da formação
médica, “uma prova [nacional de acesso] mais eficaz”, o reforço do ensino
prático e clínico e a formação complementar foram
alguns dos assuntos abordados por Vasco Mendes,
presidente da Associação
Nacional de Estudantes
de Medicina (ANEM).
Também o presidente da
AEFMUP, Nuno Barros
Ferreira, deixou um desafio, com os olhos postos
no futuro: “É através desta
janela que vos desafiamos
a espreitar um mundo
de oportunidades à vista.
Propomo-nos a ajudar-vos a encontrar o
vosso próprio rumo.
Presente na sessão de abertura do MED.
Win 5.0, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães aconselhou os
estudantes a terem um propósito bem
definido para deixarem a sua marca
na profissão. “Vocês são o nosso futuro
– sem a vossa participação e irreverência perdemos a capacidade de inovação.
Para continuar a oferecer os melhores
cuidados, precisamos de vocês para
exercer uma medicina de qualidade, na
defesa dos doentes”, reforçou o bastonário, antes da 1ª sessão plenária, subordinada ao tema “Nova Prova, Novo SNS?”.
A sessão de abertura contou ainda com
a presença de António Araújo, presidente do CRNOM, e de vários professores catedráticos e jubilados da FMUP. n
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ICBAS

XXXI
Jornadas de
Terapêutica
O complexo ICBAS-FFUP recebeu
a 31ª edição das Jornadas de
Terapêutica nos dias 25, 26 e 27
de abril, um evento que promove
o convívio científico entre alunos
e professores. A sessão de
abertura contou com a presença
do presidente do CRNOM,
António Araújo.
Texto e Fotografia Medesign

A

s XXXI Jornadas
de Terapêutica são
o resultado de uma
parceria entre docentes do
ICBAS, médicos, investigadores do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) e
alunos do 4.º ano do Mestrado Integrado
em Medicina do ICBAS, mais propriamente da Unidade Curricular de Terapêutica. O programa incluiu várias
palestras e workshops sobre os mais recentes avanços terapêuticos.
A sessão de abertura, no dia 26 de abril,
contou com a presença de António
Araújo, presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM), Jorge Neves dos Santos, presidente da Comissão Organizadora das
Jornadas, Corália Vicente, presidente
do Conselho Pedagógico do ICBAS, António Sousa Pereira, reitor da Univer-

sidade do Porto, e António Marques, diretor do Departamento de
Anestesia, Cuidados Intensivos e
Urgência do CHUP – Hospital de
Santo António.
Na sua intervenção, Jorge Neves
dos Santos salientou o papel fundamental que aquelas Jornadas
têm tido na divulgação da inovação e na integração dos estudantes,
realçando o facto de somarem já
mais de três décadas de existência.
“Ao fim de 31 anos, é importante
nos reinventarmos, renovarmos
e produzirmos algo que suscite o
interesse e a participação de todos, principalmente dos alunos”,
explicou.
O presidente do CRNOM, António Araújo, dirigindo-se aos estudantes, destacou a importância de
participem “desde cedo, não apenas na observação de doentes, mas
também em tudo o que diz respeito
à Medicina (…). Só sendo médicos
globais e pessoas completas é que
vão conseguir atingir os vossos
objetivos”, incentivou António
Araújo. “Ser médico não é só ver
doentes. É saber formar-se, saber
atualizar-se, saber organizar eventos. É saber que esta é a melhor
profissão do mundo”, concluiu.
O último orador da sessão foi o reitor da Universidade do Porto, que
reforçou que “jornadas como estas
que visam induzir o gosto pela investigação clínica são fundamentais para que possamos contar
no futuro com pessoas que se dediquem e que percebam que isto
ajuda na melhoria dos cuidados
prestados ao doente”.
Entre cursos, workshops e palestras, o
programa da 31ª edição das Jornadas
de Terapêutica contou ainda com quatro
conferências, sob os temas “Burnout e
depressão: o que os junta e o que os separa” (Prof. Mota Cardoso); “Consumo
de IBPs - Uma epidemia do século XXI”
(Prof. Castro Poças); “Canabinoides no
tratamento da dor” (Prof.ª Graça Mesquita) e “A catástrofe dos incêndios e
a resposta hospitalar em Viseu” (Dra.
Carla Santos). O evento terminou com
o habitual e descontraído jantar de gala,
no dia 27 de abril. n
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A

primeira
edição das
Jo r n a d a s
do Agrupamento de
Centros de Saúde
(ACeS) Ave-Famalicão teve lugar no dia
31 de maio de 2019
na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em Vila
Nova de Famalicão.
A iniciativa, organizada em conjunto
com a Unidade de
Saúde Familiar Miguel-o-Anjo, centrou-se na “atualização
de conhecimentos,
formação de competências e discussão
crítica de temas relevantes na área da
diabetes mellitus”.
Na sessão de abertura, o presidente da
comissão organizaO Agrupamento de
dora, Ivo Machado,
Centros de Saúde
também diretor exeAve-Famalicão
cutivo do ACeS Averealizou no passado
-Famalicão, depois
dia 31 de maio as
de dar as boas vindas
as
suas 1. Jornadas.
aos presentes e agraA iniciativa,
decer aos membros
organizada
da mesa, referiu-se
com o apoio de
à Saúde como uma
profissionais da
área que “nos obriga
Unidade de Saúde
a conversar, a discuFamiliar S. Migueltir, a debater e a dar
o-Anjo, foi dedicada
respostas, em tempo
ao tema da diabetes.
limitado, ao propóO presidente do
sito que nos move,
CRNOM esteve
que é proporcionar
presente na sessão
mais qualidade de
de abertura.
vida aos nossos utenTexto e Fotografia Medesign
tes.” O especialista
em Medicina Geral e
Familiar, retomando
o objectivo das Jornadas, realçou a importância de “abordar temas como este
e contribuir para a informação dos utentes.” Ivo Machado revelou que, em associação com o município de Vila Nova de
Famalicão, “temos procurado responder a dois desafios: promover a literacia
em saúde (…), e dar a conhecer programas que visem a atividade física”. Para

1.as Jornadas
do ACES Ave
Famalicão
DIABETES FOI TEMA
PRINCIPAL

cumprir estes objetivos têm em vista o
recurso à aplicação MySNS, que poderá
ter um papel relevante para fazer chegar mais informação à população.
O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio
Ave, António Barbosa, também presente na sessão, considerou estes momentos de formação como uma oportunidade de “tirarmos proveito desta
capacidade de colaboração para sermos
melhores profissionais e trabalharmos
em conjunto para um bem maior, que
é proporcionar os melhores cuidados de
saúde da nossa região”.

MÉDICOS “MAIS COMPLETOS”
Para António Araújo, presidente do CRNOM, as iniciativas de formação de que
estas jornadas são exemplo contribuem
inequivocamente para a constante melhoria da qualidade da medicina em Portugal. “Um médico, para ser completo,
deve ter competências específicas para
prestar assistência, exercendo na sua
área de especialização, para fazer investigação e para ensinar. E hoje, estas jornadas permitem-nos, realmente, sermos
médicos mais completos”, salientou.
A encerrar as intervenções da mesa
da sessão abertura, Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, exaltou a iniciativa
e sublinhou a importância de “ajudar a
criar condições para que os problemas
se resolvam e para que a sociedade melhore”. O autarca comprometeu-se ainda
a continuar a apoiar eventos que visem a
divulgação de informação sobre Saúde,
sustentando que “há uma comunidade
que, esperando muito de nós, merece de
nós todo o cuidado”.
A continuidade futura das Jornadas foi
assumida como um objetivo pela comissão organizadora, que manifestou o desejo de que as mesmas “se tornem uma
referência no âmbito regional e se venham a realizar anualmente”.
Ao longo do dia o programa das 1. as
Jornadas do ACeS Ave-Famalicão foi
preenchido, para além do simpósio
“Diabetes e Coração”, com quatro mesas-redondas intituladas “Passado, Presente e Futuro na Diabetes”, “‘Gangue
dos Bocaditos’ e Diabetes”, “A Diabetes
na Sociedade Atual” e “A Diabetes –
Para Além da Farmacologia”. n
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1.as Jornadas
de MGF de
Trás-osMontes
PARTILHAR
CONHECIMENTO
E EXPERIÊNCIAS
NO INTERIOR
Organização conjunta das
Delegações Distritais de
Bragança e Vila Real da
Associação Portuguesa de
Medicina Geral e Familiar
(APMGF), as 1.as Jornadas de MGF
de Trás-os-Montes decorreram
nos dias 27 e 28 de junho, em
Bragança, com o objetivo de
“beneficiar os médicos que
trabalham na região”.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

P

atologia musculo-esquelética,
dor crónica, patologia cardiovascular, HTA e risco cardiovascular, demência e saúde mental, patologia
gastrointestinal… foram estes os principais temas do programa científico das
1.as Jornadas de MGF de Trás-os-Montes, evento que trouxe à Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) mais de 160

participantes. “Já há
algum tempo que
sentíamos a necessidade de realizar
um evento científico
e de atualização de
conhecimentos, que
permitisse aos colegas que trabalham
em zonas mais distantes da região de
Trás-os-Montes encontrarem-se e partilharem experiências. Procuramos
criar um programa
diversificado, que
permitisse trazer
mais-valias, informação e conhecimento que pudessem ser úteis na
prática clínica. O
balanço é muito positivo, contamos com
comunicações de
elevado nível científico e congressistas
de várias regiões do
país e até internacionais”, explicou André Reis, membro da
Comissão Organizadora e da Comissão
Científica das jornadas e delegado distrital da APMGF em
Bragança.

ATIVIDADE
CIENTÍFICA
Apesar de esta ser
apenas a primeira
edição das jornadas,
“verificou-se uma
boa adesão e interesse por parte dos
colegas, tendo ido ao encontro das nossas expectativas quando nos propusemos realizar esta iniciativa, que será,
sem dúvida, um projeto para continuar”,
avançou André Reis já no fim das jornadas. Jornadas essas que foram saudadas
“pelo interesse científico dos seus temas”
por Adília Fernandes, diretora da Escola
Superior de Saúde, em representação do
presidente do IPB, Orlando Rodrigues.

Após manifestar a abertura da instituição para parcerias e novos desafios, a
professora do IPB revelou alguns dados
relativos aos seus centros de investigação, que alcançaram uma “avaliação de
excelência pelo seu desempenho científico”. Também Carlos Vaz, presidente do
conselho de administração da Unidade
Local de Saúde do Nordeste (ULSNE)
enalteceu a iniciativa “pelo programa
vasto, excelência dos oradores e por trazer conhecimento ao interior”. O dirigente alertou para a necessidade de reforço do pessoal médico, com a fixação
de jovens no interior, apesar da cobertura de especialistas em MGF à população rondar os 98%.

PROMOVER O INTERIOR
Presente na sessão de abertura, António
Araújo, presidente do CRNOM, elogiou a
atividade desenvolvida pelas instituições
da região e a realização destas que esperava que fossem “as primeiras de muitas
outras jornadas”. “Só havendo atividade
científica, demonstrando o que se faz
e pode fazer nesta região, se consegue
atrair jovens e profissionais de saúde. É
essencial que eles tenham a noção que
aqui podem realizar-se pessoal e profissionalmente”. Depois de destacar a
importância do evento, António Araújo
deixou bem vincado que a dificuldade
em fixar médicos no interior e a falta de
recursos humanos no SNS são questões
que preocupam a Ordem dos Médicos,
que “tem lutado e vai continuar a lutar
para que sejam encontradas soluções”.
Também o presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, comentou a situação na área da saúde vivida na
região, nomeadamente as assimetrias e
desigualdades no acesso aos cuidados de
saúde. “Continuamos a detetar algumas
fragilidades no sistema, como a dificuldade de conseguir fixar jovens médicos
no território. O interior continua a sentir o estigma da interioridade e as políticas governativas nunca apostaram nestes territórios, que apesar de terem um
grande potencial, são esquecidos pelo poder central. Isso continua a verificar-se
na área da saúde e tentamos revindicar
melhores condições para os profissionais
de saúde de modo a podermos garantir
respostas efetivas às necessidades da população”, afirmou o autarca. n
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23 DE JUNHO

S. João
na Ordem

Texto Medesign › Fotografia Digireport

“É realmente uma
grande família que se reúne
aqui uma vez por ano”

A

ameaça de chuva
não demoveu os
médicos que optaram por festejar a noite
mais emblemática e típica
do Porto nas instalações
da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). Foram
muitos os médicos, seus
familiares e amigos que
se deslocaram para os jardins da Casa do Médico
no dia 23 de junho, onde
um buffet de entradas e
um quarteto que tocava
alguns dos maiores êxitos
do jazz e bossa nova aguardava os convivas para lhes
dar as boas-vindas. Como
tem sido hábito, a Festa de
São João revelou-se um
sucesso, levando cerca de
duas centenas de pessoas
a celebrá-la em ambiente
de grande descontração e
confraternização. O evento
contou com a presença de
António Araújo, presidente do CRNOM, comprovando mais uma vez
que a SRNOM se preocupa
também em reunir os médicos em contextos mais
descontraídos e em fomentar relações.
Com um ambiente convidativo, a festa
preservou a tradição da noite de São
João, com os aspetos típicos que não podem faltar. Entre manjericos, enfeites
coloridos e quadras populares, a também tradicional cascata embelezou o
jardim e atraiu a atenção de todos. Era
bem visível a animação quando já pela

A noite mais divertida
e descontraída da
Casa do Médico é sem
dúvida a noite de São
João. A 23 de junho,
muitos médicos e seus
familiares e amigos
puderam usufruir de
um serão de salutar
convívio na SRNOM,
onde não faltaram as
sardinhas, as farturas,
os manjericos e os
balões de São João,
para grande diversão
dos mais novos. Com
decoração a rigor,
o convívio, a festa
e a boa disposição
marcaram a ocasião.
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tarde se ouviam as típicas “marteladas” e viam-se chapéus com alusão
à sardinha, principalmente nos mais petizes.
Era neste ambiente de
grande alegria que Cláudia Lobo observava o filho a brincar, confiante
de que fez a escolha acertada ao optar por festejar
pela primeira vez o São
João na Casa do Médico.
A procura por um programa fora do habitual
para a festa e a recomendação de colegas facilitaram a escolha, motivada
ainda pela diversão que
desejava proporcionar
aos filhos. “Este ano queríamos uma coisa diferente e lembrei-me de vir
cá, à Ordem. Conhecia
outras pessoas que já cá
tinham vindo e sabia que
é um espaço engraçado
para os miúdos, onde podem encontrar de tudo
o que a festa significa
para eles: martelos, fogo
de artifício, balões e estarem envoltos neste espírito”, esclareceu. Para
a especialista em Anatomia Patológica, isso é
o mais importante nestas alturas. “No fundo, é
esta possibilidade de proporcionar um bom momento, uma ocasião bem
passada, onde o espírito e
a boa disposição são fundamentais”, confidenciou
à «nortemédico».
Como forma de evitar
a confusão vivida na
cidade do Porto nesta
data e para fugir à rotina, também Eva
Mouta optou por celebrar a data na SRNOM. Sendo igualmente a primeira vez
que a especialista em Pneumologia escolhia a Casa do Médico para festejar o
São João, Eva Mouta trouxe consigo a
amiga Glória Santos – que embora não
seja médica de profissão – já conhecia a
Casa do Médico pelos vários eventos lú-

AMBIENTE
DESCONTRAÍDO NA
SRNOM PROPORCIONA
O ESPÍRITO DESEJADO
NA NOITE DE S. JOÃO
dicos e culturais que nesta se realizam.
“A Ordem é muito convidativa e faz
sempre eventos que aprecio muito. Já
conheço o espaço de outras ocasiões e
hoje, especialmente, está muito bonito”,
disse. Compartilhando desta opinião,
Eva Mouta revelou grandes expectativas para o resto da noite pela beleza da
decoração e organização. “Acho que vai
ser uma ótima celebração. Tudo é realmente muito bonito e bem organizado,
dando um grande ambiente e, com certeza, tudo correrá muito bem”, elogiou.
Já o caso de Jorge e Judite Reis era diferente. O casal marca presença assídua nos festejos de São João na Ordem
desde que se mudaram para o Porto há
alguns anos e, para eles, esta é a melhor
ocasião para os médicos se juntarem. “Já
é hábito. Neste local os festejos são completamente diferentes, não se perdendo
no entanto as tradições associadas a esta
festa. É realmente uma grande família
que aqui se reúne uma vez por ano”,
realçou Judite Reis. A possibilidade
de rever caras conhecidas e amigos de
longa data leva o casal a optar sempre
por festejar esta noite perto de colegas
de profissão. “Já o ano passado foi muito
bom e este ano não lhe fica nada atrás”,
disse.
Depois da receção a rigor, os convivas
dirigiram-se para a Galeria do Centro
de Cultura e Congressos onde o jantar
foi servido. Como manda a tradição, todos se puderam deliciar com as populares iguarias sardinha assada e caldo
verde. Cumprindo as experiências visualmente mais estimuladoras da celebração, foram lançados os balões de São
João, seguindo-se o espetáculo de fogo
de artifício, enquanto muitos se deliciavam com as farturas da roulotte disponível no jardim. Com animação pela noite
dentro, a Festa de São João foi mais uma
vez uma noite memorável e cheia de diversão. n
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Clube
de Vinhos
Nortemédico
Jantar
vínico para
apreciadores
O segundo evento
do Clube de Vinhos
Nortemédico reuniu
vários médicos e
elementos do Fórum
de Enólogos num jantar
vínico. Fonte do Ouro,
Quinta de Ventozelo,
Sonhador e Porto
Dalva foram os vinhos
apresentados neste
encontro, realizado a
24 de maio, que contou
com a presença de
António Araújo e Miguel
Guimarães.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

N

uno Cancela de Abreu, José
Manuel Sousa Soares e David
Baverstock foram os enólogos
convidados para este segundo jantar
vínico, que teve lugar na Sala de Conferências da SRNOM, a 24 de maio. Organizado pela Enoteca, onde se insere o
Fórum de Enólogos, existente há cerca
de 10 anos, foram apresentados vinhos
de regiões diferentes, como Dão, Douro
e Alentejo. A parceria com a SRNOM
nasceu alguns meses atrás com o objetivo de “reunir os enólogos, que são os
especialistas do vinho, e os médicos,

que são os especialistas da saúde”,
contou-nos João Paulo Azevedo,
coordenador do projeto Clube de Vinhos Nortemédico. Neste segundo
encontro na Casa do Médico, os
pratos foram escolhidos para acompanharem os vinhos, numa harmonização de sabores e paladares que
evidenciaram as características de
cada um.
“Mais do que um jantar vínico, em
que os vinhos são apresentados por
um enófilo ou um conhecedor, serão os enólogos dos próprios vinhos
a expor o produto, antes da prova”,
explicou o anfitrião. Quinta de Ventozelo, Malvasia Fina 2017, foi o primeiro vinho a ser sugerido por José
Manuel Sousa Soares. O responsável de enologia da casa Gran Cruz
representou a região do Douro, apresentou o vinho e os novos desafios
que se aproximam, e presenteou
ainda os convidados com um Porto
Dalva Colheita 2000 para o final do
jantar. Para acompanhar o prato de
peixe, Nuno Cancela de Abreu escolheu um vinho branco do Dão com
um aroma frutado citrino, o Fonte
do Ouro, uma Reserva Especial
2018 da casta Encruzado. Já o prato
de carne exigia um vinho tinto alentejano e o enólogo David Baverstock
selecionou o Sonhador de 2012, da
Howard’s Folly.
“No Clube de Vinhos Nortemédico
pretendemos partilhar conhecimentos junto de um novo público,
os médicos. Por isso, valorizamos
uma dinâmica natural, em que os
objetivos passam por provar os vinhos, conhecer os enólogos, visitar
as quintas e criar relações de partilha no mundo dos vinhos”, acrescentou
João Paulo Azevedo, no início do jantar.
Divididos pelas três mesas, cada enólogo
convidado fez questão de trocar impressões sobre os vinhos e as castas com os
restantes elementos do Fórum e os médicos. O evento contou com a presença
do bastonário da Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães, do presidente do
Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, António Araújo, e de outros membros do CRNOM, nomeadamente Lurdes Gandra, Dalila Veiga e
Alberto Pinto Hespanhol. n
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CLUBE DE VINHOS NORTEMÉDICO / FÓRUM DE ENÓLOGOS

VINDIMA
EM MONÇãO
Casa da Torre
Sábado, 14 Setembro 2019

Um exclusivo para
os médicos...
Imagine um dia especial com um programa de vindima, um
almoço descontraído, muita animação… e onde no final as
uvas que vindimou farão parte de um lote exclusivo para
o Clube de Vinhos Nortemédico. Assim acontecerá no sábado dia 14 de Setembro, um programa organizado exclusivamente para o nosso clube de vinhos, no qual se poderão
inscrever todos os médicos (sócios e não sócios do clube) e
que terá lugar em Monção, rodeados do cenário ideal para
uma experiência memorável. O anfitrião será o proprietário
da Casa da Torre, o conceituado enólogo Anselmo Mendes,
também membro do Fórum de Enólogos.

O enquadramento ideal para um encontro de vindimas: as extensas e imponentes vinhas de uma belíssima e histórica quinta em plena região dos
Alvarinhos, a Casa da Torre.

Participe!
Informação detalhada sobre o programa (horários, local, informações sobre o almoço, etc.) será
disponibilizada brevemente na página facebook Nortemédico. Se entretanto desejar receber mais
informações, contacte:
			
Clube de Vinhos Nortemédico / Fórum de Enólogos
			
Telef.: 228314204 ou E-mail: forum@enoteca.pt
			
(A/C: Salette Reis)
ANSELMO MENDES – UM EMBAIXADOR DO ALVARINHO
Foi a partir de 1987 que o engenheiro agrónomo Anselmo Mendes encarou o “seu” Alvarinho como projeto de vida. Anselmo Mendes
é um homem de ação. Na altura com 24 anos, investiu, da sua bolsa de estudos (60 contos), na compra de 2 barricas onde começou
a ensaiar a fermentação do Alvarinho, à semelhança do modelo da Borgonha, na adega artesanal dos pais. E, mãos à obra! Ensaios,
experiências, muita aplicação, muita investigação. Quando finalmente os vinhos são apresentados, a recompensa do apreço e o reconhecimento de quem os bebe! O Muros de Melgaço, o Muros Antigos, o Contacto, o Curtimenta, o Parcela Única, o Expressões, o Tampo,
rótulos cuja a assinatura avaliza a qualidade. Quando provados em prova cega, a sua qualidade é suficiente para os colocar no lugar
cimeiro que ocupam na região dos Alvarinhos.
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CAMPEONATO

Bridge
na SRNOM
PARCERIA DA SRNOM COM A
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BRIDGE
DO NORTE INTRODUZ COMPONENTE
COMPETITIVA

No passado dia 29 de maio,
o bar do Centro de Cultura e
Congressos recebeu a quinta
jornada do Campeonato
Regional de Clubes da
Associação Regional de Bridge
do Norte (ARBN). Esta parceria
surge da vontade comum
de promover a formação e
competição em bridge e a
ideia passa agora pela criação
de equipas compostas por
médicos.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O

Campeonato Regional de Clubes
da Associação Regional de Bridge do Norte
(ARBN), também conhecido por Taça Rui Pinto,
é uma prova associativa
regional, disputada por
jogadores federados e experientes pertencentes a vários clubes de bridge do
Porto. A quinta jornada do campeonato
aconteceu a 29 de maio, no bar do Centro de Cultura e Congressos da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) e convidou os alunos que
frequentam o workshop de bridge, lecionado pela professora Filomena Falcão.

Nesta prova, os quatro primeiros
classificados da fase de apuramento passam para a fase final,
em que se disputam as meias-finais e a final da competição.
A parceria foi constituída em
2018, aquando do início das aulas de bridge, frequentadas por
um grupo de médicos, todas as
terças-feiras à noite. “Esta colaboração com a SRNOM, que nos
apraz muito, surgiu depois do desafio lançado relativamente à formação em bridge. Após algumas
reuniões, a SRNOM mostrou interesse em ter uma componente
mais competitiva ligada a esta
modalidade e o campeonato regional pareceu-nos ser o mais
adequado para as pessoas poderem conhecer e até experimentar. As instalações são fantásticas
e gostaríamos de organizar mais
encontros, com maior adesão”, revelou o presidente da Associação
Regional de Bridge do Norte, Luís
Ribeiro.
Esta quinta jornada foi disputada
num encontro por equipas, dividida por duas mesas com quatro
jogadores. Ou seja, um par joga
na posição norte-sul, e na outra mesa, o outro par da mesma
equipa joga os mesmos jogos, mas
na posição este-oeste, para que,
tanto quanto possível, seja retirado o fator sorte dos resultados.
Neste momento, nos quatro primeiros lugares da fase de apuramento estão três equipas do Clube
de Bridge do Porto, capitaneadas
por António Rocha Pinto, José
Carlos Henriques e José Carlos
Sousa Santos, e ainda uma equipa
do CDUP, capitaneada por Luís
Álvares Ribeiro.
O presidente da Associação Regional de Bridge do Norte destacou a importância do bridge como
“jogo da família olímpica”, a “ginástica
mental” que obriga cada jogador a ter,
além da vertente social, que privilegia
o convívio. Por isso, Luís Ribeiro gostaria de levar a formação em bridge na
SRNOM a um nível mais elevado e que
fosse criada uma equipa composta por
médicos. n
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CICLO DE TÉNIS 2019

‘Taça da Ordem’

E

ntre os dias 15 e 30 de junho, médicos praticantes de ténis encontraram-se para disputar a Taça da
Ordem, a competição que abriu
a época de 2019 desta modalidade desportiva na Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM). Pelo sexto
ano consecutivo, os médicos tenistas voltaram a reunir-se nos
courts da SRNOM, onde reinou
o desportivismo e a competição
saudável entre todos.
Este ano, os sete participantes
foram divididos em dois escalões, sendo que o primeiro compreendia os jogadores com menos de 45 anos
(seniores) e o segundo os jogadores
com mais de 45 anos (veteranos). No
primeiro grupo competiram Rui Coelho, Gil Rodrigues, Rui Rabiço e Tiago
Fernandes, enquanto que Rui Alves de
Castro, Francisco Fernandes e João Milheiro constituíram os jogadores do segundo grupo.

A Taça da Ordem abriu
a época de ténis nos
courts da Casa do
Médico. Pelo sexto ano
consecutivo, vários
médicos aficionados desta
modalidade desportiva
confrontaram-se durante
o mês de junho, sendo que
Rui Coelho e Rui Alves de
Castro sagraram-se como
os grandes vencedores
em cada um dos escalões
em competição.

Texto e Fotografia Medesign

RUI COELHO MANTEM-SE
IMBATÍVEL

1.ª Fase - Grupos
Seniores
Rui Coelho (RC)
Gil Rodrigues (GR)
Rui Rabiço (RR)
Tiago Fernandes (TF)

Veteranos
Rui Alves Castro (RAC)
Francisco Fernandes (FF)
João Milheiro (JM)
Bye (X)

Class.
1.º
3.º
4.º
2.º

Class.
1.º
3.º
2.º

Diferencial de jogos
(ganhos/perdidos)
36/11 = (+25)
19/30 = (-11)
8/36 = (-28)
31/17 = (+14)

Diferencial de jogos
(ganhos/perdidos)
24/10 = (+14)
14/24 = (-10)
16/19 = (-3)

Enc.
1
2
3
4
5
6

“Todos contra todos”
vs
RC
TF
vs
RR
GR
vs
RR
TF
vs
GR
RC
vs
TF
GR
vs
RC
RR

Resultados
6-4 6-3
6-4 6-2
6-0 6-0
6-0 6-2
6-4 6-1
6-0 6-2

Venc.
RC
GR
TF
RC
TF
RC

Enc.
1
2
3
4
5
6

“Todos contra todos”
vs
RAC
X
vs
JM
FF
vs
JM
X
vs
FF
RAC
vs
X
FF
vs
RAC
JM

Resultados
-7-5 6-2
-6-4 6-3
-6-2 6-1

Venc.

Critério de desempate: n.º de vitórias, confronto direto e diferencial de jogos (para 3 atletas com igual número de vitórias)

JM
RAC
RAC

No primeiro escalão, Rui Coelho sagrou-se campeão na tarde de 29 de junho em
jogo contra Gil Rodrigues, tendo vencido as três partidas disputadas. Quanto
ao segundo escalão, Rui Alves de Castro
foi o grande vencedor, nesse mesmo dia.
Não faltaram momentos de convívio entre os médicos aficionados pela modalidade, cujo número tem vindo a aumentar cada vez mais . Para os interessados
neste evento promovido pela SRNOM,
informa-se que até ao dia 30 de setembro estão abertas as inscrições para a
prova de regularidade “Corrida de Campeões”, onde os médicos participantes
disputarão entre si a possibilidade de se
posicionarem no ranking que dá acesso
à competição final da época, o “Masters
da Ordem”. n

62 CULTURA

XVII EXPOSIÇÃO
ARTE MÉDICA
A 17.ª edição da Arte
Médica trouxe mais
uma vez uma nova vida
à galeria e corredores
da SRNOM, ao expor
as obras de pintura,
escultura e fotografia
de muitos médicos.
A exposição esteve
patente entre os dias
30 de abril e 23 de
maio e para além de
mostrar o talento dos
artistas, constituiu
também uma excelente
oportunidade de
convívio.

artemédica
2019
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
30 ABRIL › 23 MAIO
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Arte
reconhecida
na SRNOM
E

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

ste é já um marco
de grande prestígio
na programação
cultural da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM), e ano
após ano convida todos os
médicos a revelarem o seu
talento num evento muito
especial. A Arte Médica
agrega os médicos em torno
do fascinante mundo das
artes plásticas e vai já na
sua 17.ª edição. Este ano, a
inauguração aconteceu no
dia 30 de abril e chamou ao
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM muitos
médicos, acompanhados
por familiares e amigos.
À semelhança das edições
anteriores, esta revelou-se
uma oportunidade para encontrar amigos, conviver,
num ambiente de grande
simbolismo e qualidade artística, e reafirmar a forte
adesão da comunidade médica do Norte.
Mais uma vez, destacou Carlos Mota
Cardoso, vogal do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, a SRNOM “privilegiou a vertente cultural,
nomeadamente no sentido do desenvolvimento da personalidade global do médico e de todas as pessoas que aqui expõem e mostram as suas capacidades”.

ARTISTAS DA CASA
Retratada por Rosa São Simão, especialista em Pediatria, Maria José Vieira,
também pediatra, “deu as boas-vindas”
a todos os visitantes que iniciavam o
percurso da exposição, logo à entrada do

hall. “Venho a esta exposição há vários
anos e sempre admirei os seus retratos.
É um gosto enorme ser retratada por
alguém que me ensinou tanto sobre pediatria”, adiantou Maria José Vieira, que
serviu de modelo para o retrato que Rosa
São Simão trouxe a esta XVII Arte Médica. A participar nesta iniciativa desde
a primeira edição, a pediatra relembrou
que a sua ligação à arte começou na infância, por influência dos avôs, mas só
quando se reformou é que voltou a dedicar-se à pintura. “Trago sempre retratos
porque acho que é aquilo que realmente
vale a pena pintar, principalmente de
familiares, amigos e colegas, em que o
reconhecimento é imediato”, explicou
Rosa São Simão, antes de elogiar a relevância e o interesse desta mostra, que
também se traduz numa oportunidade
de convívio.

“Trago sempre retratos porque
acho que é aquilo que realmente vale
a pena pintar, principalmente de
familiares, amigos e colegas”
Rosa São Simão

Quem também participa desde o início é
o cirurgião Manuel Moreira, que aos 94
anos continua a produzir obras artísticas para apresentar exclusivamente na
Arte Médica. Este ano, trouxe até à SRNOM uma tela de grandes dimensões
onde retrata os 15 governadores da Índia, numa altura em que foram esquecidos pelo tempo. “São retratos do século
XVI que me chamaram à atenção pela
variedade dos trajes e das cores e que
marcam uma fase áurea para os portugueses, com as conquistas no Oriente”,
explicou. Na sua opinião, esta é uma
“iniciativa esplêndida”, incluindo pelo
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convívio entre colegas, e que o obriga a
“estar ativo” há mais de 15 anos.
A paixão pelas artes atravessou gerações e também a filha, Manuela Moreira, trouxe à SRNOM retratos de algumas paisagens, nomeadamente de
Bocas del Toro, no Panamá. “Cada vez
que vou de férias, venho inspirada pelas
fotografias e resolvo pintar. Os médicos
sempre tiveram uma forte vertente artística e interesse por esta área, resultando numa forma estimulante de expor
a sua arte”, comentou a especialista em
Medicina Geral e Familiar que há três
anos acompanha o pai na Arte Médica
com as suas obras, em nome próprio.

UM HOBBY… MAS QUE MUITOS
LEVAM A SÉRIO
As bailarinas de Isabel Bartosch também são já uma presença assídua nesta
mostra de arte. A cirurgiã plástica explora os conhecimentos da sua especialidade relativamente ao corpo humano
com o perfecionismo implícito na arte
para criar novas telas inspiradas em fotografias de bailarinas. “Uso o acrílico,
mas misturo outros materiais. Nesta
bailarina, por exemplo, utilizei tule para
dar outro efeito à roupa, mas na que
trouxe no ano passado optei pelas penas
e outros elementos mais realistas”, revelou. A expor desde o seu Ano Comum,
ou seja, há mais de 10 anos, Isabel Bartosch admitiu que este é um hobby que
a acompanha desde muito cedo, mas
que “nos últimos anos a Arte Médica
tem sido um incentivo para criar mais
obras, e sinto que estou a progredir”.
A técnica a preto e branco de Cláudio
Granato, especialista em Hematologia
Clínica e Oncologia Médica, também
esteve em destaque nesta 17ª edição da
Arte Médica com “Gaia à Noite” e “Porto
Abstrato”. “Este ano trouxe duas ima-
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gens: uma da paisagem de Gaia
vista do Porto e outra que é
uma imagem construída da cidade do Porto, com os seus monumentos mais emblemáticos:
Torre dos Clérigos, Sé Catedral,
Ponte D. Luís I, entre outros.
Fiz uma série de quadros em
que o reflexo da imagem apresentada em cima é colorido e o
de baixo é a preto e branco. É
uma técnica que uso bastante,
gosto muito de pintar a preto e
branco e faço sequências que se
interligam”, esclareceu.
Já Carlos Reis, interno de Medicina Geral e Familiar, começa
a dar os primeiros passos nesta
iniciativa, em que participa
pela segunda vez. Estudou no
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), onde
o conceito de multidisciplinaridade esteve sempre presente,
por isso frequentou, em simultâneo, aulas de desenho e pintura, para aperfeiçoar a técnica.
“Reflexos da Natureza” deu
nome à tela apresentada, uma
pintura a óleo em tons de verde
que lembram uma verdadeira
fotografia. “Sou um amante da
natureza e gosto de explorar locais desconhecidos. Fiz o desenho a carvão, captei as cores e
fui aplicando os conceitos que
aprendi. Retrato esta floresta
com fontes de água, vários tons
e misturas para dar mais contraste. Denoto que também uso muito o preto e o
branco que dão forma, profundidade e
salientam a obra. Normalmente utilizo
óleo, acho que é o melhor para pinturas
mais realistas, que é o movimento que
eu sigo”, confessou o jovem médico. Mas
a arte não se foca apenas na pintura e,
por isso, Carlos Reis também levou até
à SRNOM uma “Árvore da Vida”, feita
com arame e pedras coloridas recolhidas na praia, revelando a sua ligação ao
artesanato. Na sua opinião, são vários
os “conhecimentos retirados de outras
áreas, como as artes, que se revelam
úteis para a medicina”, por isso lamenta
não existirem mais jovens a participar
“numa iniciativa tão importante e estimulante para os profissionais de saúde”.

“Há
determinados
conhecimentos
retirados de
outras áreas,
como as artes,
que se revelam
úteis para a
medicina. (…)
Só tenho pena
que não existam
mais jovens
médicos a
participar”
Carlos Reis

MEDALHAS
PARA TODOS OS
PARTICIPANTES
Até ao dia 23 de maio, foram muitas as pessoas que
se deslocaram até à SRNOM para apreciar as obras
de arte apresentadas, desde
as pinturas mais realistas
às mais abstratas, as esculturas de pequena e grande
dimensão e as fotografias
que contam histórias, pela
sua beleza e significado.
Coincidindo com a cerimónia de entrega do Prémio
Banco Carregosa/SRNOM, a XVII Exposição Arte Médica teve o seu encerramento com a atribuição de medalhas
a todos participantes. António Araújo,
presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos,
Carlos Mota Cardoso, membro da Comissão Regional de Atividades Culturais e de Lazer e os médicos José Manuel Ramada e António Paes Cardoso
felicitaram os artistas que mostraram
o seu talento nesta 17.ª edição da Arte
Médica. “Tivemos 110 obras expostas e
60 médicos participantes, o que mostra
que estão mais além do simples ‘ser médico’. Temos verdadeiros artistas entre
nós, dos quais nos podemos orgulhar e
todos merecem os parabéns e a nossa
admiração”, realçou António Araújo no
discurso de encerramento. n
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artefoto
gráfica
2019

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
30 MAIO › 19 JUNHO
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XI EXPOSIÇÃO
ARTE FOTOGRÁFICA

A grafia da
luz através
da objectiva
dos médicos
A Arte Fotográfica chegou
à sua 11.ª edição, e levou os
médicos amantes da fotografia
a expor as suas obras na
SRNOM, entre 30 de maio e
19 de junho. Na inauguração,
Paes Cardoso, Susana Ribeiro
e José Ramada partilharam a
sua experiência e paixão pela
fotografia através de palestras,
com exemplos ilustrativos,
onde valorizaram a definição
de arte, a incorporação do
corpo humano na fotografia e o
aproveitamento da tecnologia
como aliado da arte fotográfica.
Texto Medesign › Fotografia Digireport

D

a simultânea paixão pela fotografia e pelo mergulho resultaram as duas imagens,
captadas por si na Indonésia, que
Raul Monteiro levou à XI Exposição
Arte Fotográfica. O especialista em
Oftalmologia é participante habitual
do evento promovido pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) e realçou como “os
dois passatempos permitem mostrar
ao exterior a única coisa que se pode
trazer da água – as imagens”. No que se
pode definir como fotografia de viagem,
onde o espetador acompanha o fotógrafo
através da imagem ligada à natureza, a
captura mostra os barrotes que sustentam o cais, apesar de se assemelhar a
uma floresta. “É preciso observar os de-

talhes, como os peixes
a nadar, para nos apercebermos que estamos
diante de um ambiente
marítimo”, explicou
Raul Monteiro.
Com obras onde o detalhe é o foco ou que reproduzem paisagens e
retratos, muitos foram
os médicos apreciadores de fotografia que
expuseram os seus trabalhos no Centro
de Cultura e Congressos da SRNOM entre 30 de maio e 19 de junho. Sofia Marques aceitou novamente o desafio e participou na 11ª edição da Arte Fotográfica
com uma imagem tirada no Castelo de
Évora Monte. O porte altivo de um pom-

bo-correio “que não se mexia, no cimo do castelo, e
que quase desafiava os humanos que estavam a passar perto dele” foi o motivo
que captou a atenção da
especialista em Nefrologia e que o tornou na estrela central da fotografia.
Diferente do ambiente citadino, Sofia Marques encontrou um momento que
a “fascinou”, revelando que
mesmo em situações da
vida quotidiana “há sempre pormenores que são
verdadeiras obras de arte
e que nos podem maravilhar”. Optando por uma
ferramenta mais “flexível
e versátil”, a médica disse
que tem realizado muita
fotografia com o telemóvel. A rapidez de otimização de imagem e a facilidade de transporte estão
no cerne da escolha que
possibilita “estar sempre
pronto para captar o que
nos encanta”. A instantaneidade permitida pelo telemóvel ajuda “em tempos
pragmáticos da vida de um
médico” onde a imagem
é “a forma mais fácil de
identificar” enfermidades,
destacou ainda Sofia Marques, que mostrou ainda o
seu agrado com a realização do evento
e o desejo de que este possa continuar.

O ARCO-ÍRIS DA ALMA
As três semanas de exposição foram iniciadas com uma cerimónia de abertura
a 30 de maio, que ficou marcada por
um momento de tertúlia entre fotógrafos convidados pela Comissão de Atividades Culturais e de Lazer da SRNOM
intitulado “Arte – Arco-íris da alma”. Os
palestrantes e o moderador, Carlos Mota
Cardoso, proporcionaram um momento
de reflexão sobre diferentes vertentes
relacionadas com a fotografia, desde a
definição de arte e a incorporação do
corpo humano numa fotografia, até ao
aproveitamento da tecnologia como
aliado da arte fotográfica.
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“Arte fotográfica
é algo de
imaterial que
está alicerçada
no observador
e jamais se
sujeitará à
materialidade
da tecnologia,
desde que
o registo
resulte de um
sentimento que
emana da cena
criada”
José Ramada

Corpo e imagem foi
o tema abordado por
Susana Ribeiro, que
iniciou a sua exposição explicando a definição de fotografia
como “uma imagem
estável proporcionada
pelo raio de luz”. A
presença do corpo na
imagem introduz aspetos de natureza criativa
dos “estados da alma” do artista, como
a oradora elucida com os exemplos, sejam eles “uma memória de infância, a
estranheza da vida quotidiana ou uma
maneira de lidar com o desconhecido”.
Para a artista plástica e galerista, a fotografia eterniza um momento na vida
do fotógrafo. “Pense na fotografia como
um vestígio do presente”, disse. Antes
de terminar, Susana Ribeiro declamou
ainda o poema “Paisagens, quero-as
comigo”, de Fernando Pessoa, que deu
como um exemplo literário que explora
“a ideia do corpo, da paisagem e da imagem fotográfica”.

FOTOGRAFIA ALÉM DA TÉCNICA
Paes Cardoso debruçou-se sobre o tema
“Arte, é possível definir?”. Sendo um dos
mentores da Exposição Arte Fotográfica, encarou a definição de arte como
um processo de aprendizagem em que
“tem muito interesse” e confia que é um

espaço ideal para “ouvir e debater opiniões”. Começou por descrever a arte
como “a atividade humana ligada às
manifestações de ordem estética realizada por meio de uma grande variedade
de linguagens”, onde a fotografia se insere. Partindo da análise de Danielle
Gusman, Paes Cardoso abordou como o
belo estético é o que mais se assimila ao
conceito de “arte que causa algo agradável ao espetador.” Fez então referência a
pinturas de Paula Rego e Paul Delveux
como exemplos de obras onde “a arte é
mais agressiva ao olhar, mas que não
deixam de ser peças valiosas.” Por fim,
centrou-se na técnica fotográfica e deixou alguns conselhos, como “a captação
da imagem depender do momento emocional de sensibilidade do fotógrafo”, a
transmissão de mensagens através da
imagem e o uso de ferramentas diferentes das convencionais câmaras fotográficas, como o telemóvel.
José Ramada deixou também alguns
conselhos ditados pela sua experiência
fotográfica. Começando por abordar a
evolução tecnológica na fotografia, afirmou que “estes avanços, o que fizeram
e continuarão a fazer, será selecionar
os verdadeiros fotógrafos e artistas.”
Usando “uma perspetiva darwinista”, o
também membro da Comissão de Atividades Culturais e de Lazer da SRNOM
sustentou que “a arte fotográfica é algo
de imaterial que se alicerça no ser observador e jamais se moldará ao materialismo da tecnologia”, desde que se
fotografe “o sentimento que emana da
cena criada”. Para José Ramada, “tem
de haver intervenção da alma do artista”
para que exista arte fotográfica.
Carlos Mota Cardoso, que moderou a
tertúlia, encerrou a sessão comentando
as palestras ouvidas. O representante
do CRNOM destacou como a arte e a
estética “podem existir no quotidiano,
pois são o conjunto das experiências
sensoriais e sentimentais” humanas e
agradeceu a presença dos intervenientes pela oportunidade de aprendizagem
proporcionada. No seguimento da inauguração da exposição, foram entregues
medalhas de participação na XI Arte
Fotográfica, tendo Carlos Mota Cardoso
agradecido a participação de todos e “o
interesse nos eventos ligados à cultura”
organizados pela SRNOM. n
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O 9.º Ciclo de Jazz na
Ordem esteve de volta
no segundo trimestre
do ano com ainda mais
surpresas. Depois da
promessa de “trazer o
jazz à sua origem”, Rui
Rodrigues, da Comissão
Regional de Atividades
Culturais e de Lazer,
optou por abordagens
diferentes, que marcam
esta iniciativa de sucesso
na SRNOM. O quarteto
de José Pedro Coelho, o
duo “Mano a Mano”, os
músicos do Hot Clube de
Portugal e o grupo vocal
“Jogo de Damas” foram os
convidados dos últimos
quatro concertos.

26 ABR
:: JOSÉ PEDRO

“

COELHO

Jazz
na

sua
essência

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

9.º CICLO
JAZZ NA ORDEM

Passarola Voadora” é o título do
álbum de música original de José Pedro Coelho, editado no início
de 2018, que “tem como
pano de fundo a habilidade que o homem tem
de construir instrumentos que lhe permitem
superar a sua própria
natureza e contornar
as suas limitações. Daí
o nome ‘Passarola Voadora’, que nos permite
voar quando nós não
fomos feitos, aparentemente, para voar”. O
convite de José Pedro
Coelho revelou-se arrojado, mas depressa
convenceu o público que se dirigiu até
ao Salão Nobre do Centro de Cultura
e Congressos da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM)
para mais um ciclo de jazz. Levado a
cabo em quarteto, com Xan Campos no
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piano, Demian Cabaud no contrabaixo
e Marcos Cavaleiro na bateria, o grupo
apresentou um reportório vasto na sua
estreia na Casa do Médico. “Vamos apresentar exclusivamente música original
e diversificada que enaltece os instrumentos e permite esta viagem”, adiantou o saxofonista no início da noite de
26 de abril. Com formação em música,
José Pedro Coelho esteve sempre ligado
à composição, vai já no seu segundo álbum e conta com várias colaborações
com membros de outros grupos, em
atuações e discografias.
“Esta foi uma abordagem muito mais
experimentalista, mas que faz parte
do roteiro do jazz contemporâneo. No
nosso ciclo, faz sentido integrar novas
abordagens, uma maior diversidade e
percorrer as várias linguagens do jazz.
Por isso, convidamos um conjunto de
virtuosos que nos apresentaram uma
música mais difícil de ouvir, porque
tem muita demonstração técnica, mas
que faz parte da realidade do jazz internacional. Neste momento, é um dos
trabalhos mais proeminentes até fora
do nosso país”, esclareceu Rui Rodrigues, da Comissão Regional de Atividades Culturais e de Lazer da SRNOM, ao
apresentar o quarteto.

10 MAI
:: MANO A MANO
Já o duo “Mano a Mano” levou uma
abordagem muito singular daquilo que
o jazz pode ser. Constituído pelos irmãos
André e Bruno Santos, guitarristas madeirenses, o duo apresentou o seu trabalho discográfico mais recente, “Vol. III”,
num espetáculo inovador e virtuoso.
Esta foi uma estreia na SRNOM, mas
os “Mano a Mano” embarcaram nesta
aventura, de forma oficial, em 2013.
Depois de terem experimentado áreas
como a engenharia informática e a gestão de empresas, perceberam que o verdadeiro caminho era a música. Começaram a tocar juntos em casa, “na sala
mais pequena de todas”, passaram para
anfiteatros, a fim de perceberem a reação do público, e agora percorrem o país
inteiro em concertos. “Vamos apresentar maioritariamente temas originais e
algumas versões que remetem para a
nossa ilha da Madeira, como a canção

“A Passarola
Voadora simboliza
a ideia tornada
realidade. Alude
à capacidade em
decifrar e utilizar a
Natureza na criação
de instrumentos
que nos ajudam a
contornar os nossos
limites naturais,
transformando
a consciência de
nós próprios. Não
nascemos com asas
mas, no entanto,
voamos…”

“Noites da Madeira” e um cancioneiro
americano, que acompanhamos com
um instrumento tradicional madeirense, o rajão”, revelaram. Apesar das
evidentes influências da terra natal,
André e Bruno afirmam que se inspiram em “toda a boa música”, tanto no
jazz como no rock.
Rui Rodrigues inaugurou a sessão afirmando que “fazia todo o sentido” ter estes músicos presente no Ciclo de Jazz
da Ordem para dar
uma amplitude diferente ao mesmo.
“Este é um duo
com alguma história no jazz nacional.
O Bruno Santos é
o diretor pedagógico do Hot Clube
de Portugal, tem
uma grande relevância na formação
de novos músicos
e o André Santos
acompanha alguns
artistas de relevo
no nosso país, como
o Salvador Sobral.
Esta visão do jazz é
muito interessante
e genuína – é a fusão entre a improvi-
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“Em 1945 já se
reuniam em casa dos
irmãos Sangareau
alguns entusiastas
do Jazz, ou da
música HOT, em
contraposição à
música clássica. Luiz
Villas-Boas, os irmãos
Ivo e Augusto Mayer,
Gérard de Castelo
Lopes e a própria
Helena Villas-Boas
reuniam-se para trocar
discos, escutar as
novidades e tocar. O
grupo foi-se alargando
e organizando.(…) A
16 de Março de 1950
foram aprovados os
estatutos do Hot Clube
de Portugal com o
slogan “Divulgação da
Música de Jazz”

sação e a música portuguesa,
utilizando instrumentos tradicionais”, comentou. “Esta
noite vamos partilhar a nossa
música com um público atento
e ansioso por nos escutar. Vão
predominar as guitarras, as
cordas, os cordofones e alguns
elementos que trazemos para
o cenário, que recriam o ambiente”, adiantou o duo antes
de iniciar a atuação. “Canção
em Lá”, “Super Mário”, “Rosa”
e “A Flor do Amor” foram alguns temas que abriram o concerto e mostraram a cumplicidade dos músicos, bem como
um “despique saudável constante” marcado pela boa disposição. A química entre os dois,
um cenário informal e um ambiente descontraído convenceram o público que assistia ao
concerto e aplaudia cada tema.

24 MAI
:: HOT CLUBE DE
PORTUGAL

Com o objetivo de quebrar barreiras musicais no nosso país,
o Ciclo de Jazz na Ordem voltou a incluir no seu programa
um dos mais antigos clubes de
jazz da Europa, o Hot Clube de
Portugal. Considerado um dos
melhores 100 clubes de jazz do
mundo, esta associação sem
fins lucrativos criou um ponto
de encontro para músicos nacionais e internacionais. Na
opinião de Rui Rodrigues, “não
há músico que venha a Portugal e não queira conhecer o Hot
Clube, é um cantinho muito especial do nosso país”. Para este
concerto inserido no 9º Ciclo
de Jazz, o Hot Clube de Portugal levou
um combo, do curso regular da Escola
de Jazz Luiz Villas-Boas, que atuou na
SRNOM pela primeira vez. “Hoje vamos apresentar um reportório que integra, na sua maioria, temas standards
de jazz, com uma interpretação particular, uma vez que cada elemento toca da
forma que lhe dá mais gozo”, adiantou o
professor de História do Jazz Contem-

porâneo, Luís Cunha. Eunice Barbosa
no saxofone, Inês Proença no piano,
Hugo Gonçalves na guitarra, Artur Morais no contrabaixo e Bruno Barué na
bateria, alunos da Escola de Jazz Luiz
Villas-Boas, tiveram a oportunidade de
mostrar o que fazem ao longo do ano letivo e interpretaram temas conhecidos
do grande público e alguns originais.
Luiz Villas-Boas, um dos fundadores do
primeiro clube de jazz ndo país e o sócio
n.º 1 do Hot Clube de Portugal, foi também relembrado. “O Hot Clube de Portugal é uma referência no jazz nacional.
Falar de jazz em Portugal sem falar no
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Hot Clube ou na Escola de Jazz Luiz
Villas-Boas é impossível. Foi a personalidade mais importante do jazz em Portugal e a ele se deve muito da formação e
profissionalização dos músicos de jazz e
ainda a internacionalização do jazz português. O Hot Clube é a materialização
do sonho do Villas-Boas, por isso neste
ciclo tinha que haver espaço para esta
instituição”, reforçou o organizador do
evento, Rui Rodrigues. Os 70 anos de
existência do Hot Clube de Portugal foram também celebrados neste 9º Ciclo
de Jazz, num concerto especial, com temas que nos “remetem para os compêndios portugueses criados pelos grandes
nomes do jazz no mundo”.

28 JUN
:: JOGO DE DAMAS
“Too Close” é o mais recente trabalho
do quarteto “Jogo de Damas”, lançado
em outubro de 2018. Atualmente constituído pelas vozes de Barbara Francke,
Fátima Serro, Sameiro Sequeira e Gabriela Braga Simões, o grupo, criado
no Porto em 2010, já contou com outros
elementos e apresenta agora o seu segundo álbum. “Todas temos formação
em música e sempre existiu a vontade
de criar um grupo vocal, que tem resultado muito bem. Hoje vamos interpretar
várias canções do novo disco e algumas
do primeiro, recordando temas internacionais que tanto nos apaixonam.
Esperamos ter uma casa cheia e um
público atento e entusiasta que aprecie
a nossa música”, revelou Fátima Serro,
enquanto porta voz do “Jogo de Damas”.
O reportório percorre diversos estilos,
desde o jazz à bossa nova, com alguns
temas cantados a capella. Neste seu percurso, têm vindo a apresentar-se nos
mais variados auditórios nacionais, nomeadamente em festivais de jazz de referência e estrearam-se na SRNOM no
dia 28 de junho. O grupo vocal é ainda
acompanhado por Paulo Gomes no
piano, Miguel Ângelo no contrabaixo e
Acácio Salero na bateria, músicos de referência no jazz nacional que também já
passaram pelos ciclos de jazz na Ordem.
“Este é o último concerto do nosso 9º
Ciclo de Jazz e deixa-me especialmente
feliz. Hoje vamos ter “Jogo de Damas”,
que traz o jazz para outro nível, atra-

vés da beleza vocal. As
pessoas associam muito
o jazz à parte técnica e
instrumental, mas o jazz
nasce com a voz, para
entreter. Para isso, convidamos quatro vozes
profissionais incríveis,
acompanhadas por um
trio de músicos de excelência. É um trabalho interessante e hoje temos a
“Jogo de Damas oportunidade de ouvir a
exploração do belo dené um grupo
vocal criado em tro do jazz”, adiantou Rui
Rodrigues, após agrade2010, no Porto,
cer a presença de todos os
constituído
médicos nesta iniciativa.
pelas vozes
Com o objetivo de marcar
de Barbara
a diferença e explorar os
Francke,
vários campos do jazz, o
Fátima Serro
organizador fez um bae Sameiro
lanço positivo e adiantou
Sequeira, às
já alguns detalhes sobre a
próxima edição. “Este ciquais se junta
clo foi muito variado, tal
atualmente
Gabriela Braga como o jazz na sua essência, com uma panóplia de
Simões, numa
sons e ritmos. Vamos seterceira versão
guir para a 10ª edição do
do projeto. Em
Ciclo de Jazz na Ordem,
2012 editou o
que mostra a importânseu primeiro
cia desta iniciativa de sutrabalho
cesso. A cada concerto, os
músicos saem satisfeitos
discográfico”
e encontram um público
que realmente sente, aprecia e discute
música, que também é cultura. No próximo ano, queremos fazer uma edição
especial e estou a pensar trazer vários
artistas que já passaram por aqui durante esta década”, concluiu. n
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“Pessoas de
Fernando” é um
projeto baseado nos
poemas do poeta
português que
alia os versos de
Fernando Pessoa e
seus heterónimos
com malhas sonoras
em guitarra, ukulele,
harmónica, bandolim
e guitarra portuguesa.
A parceria entre a
música de Miguel
Fernandes e a leitura
de textos de Manuela
Melo, Margarida Dias
e Gil Milheiro resultou
num disco homónimo
do projeto que foi
apresentado no Salão
Nobre da SRNOM no
dia 9 de maio.
Texto e Fotografia Medesign

PROJETO

Pessoas de
Fernando
PERFORMANCE AO VIVO
TRANSPORTA PARA O PALCO
O CONTEÚDO DO CD EDITADO
RECENTEMENTE

C

om já dois anos de
existência, “Pessoas
de Fernando” é um
projeto que funde os poemas
de Fernando Pessoa e os
seus heterónimos com música, tanto de forma recitada
e acompanhada com ambientes sonoros,
mas também em formato de canção. O
projeto conta com um disco editado que
serviu de base para a performance ao
vivo realizada no Salão Nobre da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) no dia 9 de maio. O trabalho resulta da parceria entre Miguel

Fernandes, que compõe todas
as malhas sonoras, e de Manuela Melo, Margarida Dias e
Gil Milheiro, que fornecem as
suas vozes para a leitura dos
textos.
“Esta é a nossa forma de ver
o poeta e de divulgar um homem invulgar e um poeta fabuloso”, disse Gil Malheiro
quanto à criação deste projeto.
Partilhando o mesmo sentimento, Manuela Melo mencionou como o projeto é uma
representação de tudo o que os
envolvidos sentem em relação
à obra de Fernando Pessoa.
“Dado que a poesia e a música
se abraçam numa simbiose artística e alienável, quisemos,
ao unir estas duas expressões, prestar o nosso tributo
ao poeta. Eivados do princípio
pessoano de que a criação artística é a intelectualização da
sensação através da expressão, tivemos como ponto de
partida a nossa própria emoção de leitores, convictos de
que o poema é um produto intelectual, artisticamente verdadeiro e realizado desde que
acione as cordas do sentir de
quem o é”, explicou a artista.
O espetáculo apresentado contou com diversos poemas do
poeta português e foi dividido
em três temáticas: a morte, o
amor e o desencanto. Para Miguel Fernandes, responsável
pela criação de todas as faixas musicais em arranjos na
guitarra, ukulele, harmónica,
bandolim e guitarra portuguesa e pela performance cantada dos poemas, “a ideia é que
as pessoas coloquem o disco e
ouçam os poemas como um
todo e sem separação”, apesar
da divisão em três partes.
O concerto na SRNOM foi o décimo espetáculo ao vivo do quarteto, que revelou “gostar muito do espaço e de poder
atuar para um público exigente de qualidade como o que frequenta as atividades da Ordem dos Médicos.” O disco já
se encontra à venda. n
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encontrou-se, desta vez, junto ao
Museu do Carro Elétrico, para
mais um percurso guiado por
Joel Cleto. Do Cais dos Insurretos a Massarelos, foram muitas
as ruas percorridas e os detalhes revelados pelo historiador
nesta viagem por uma das margens do Douro. Esta visita assinalou ainda os cinco anos da
iniciativa da SRNOM e contou
com a presença de Miguel Guimarães, bastonário da Ordem
dos Médicos.

Confraria das Almas do Corpo
Santo de Massarelos

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

De
Massarelos
à Foz do
Douro
No segundo trimestre de
2019, Joel Cleto guiou o
habitual grupo de médicos
participantes na iniciativa
“Porto Revisitado” pelas
margens do rio Douro. A
primeira visita, no dia 28 de
abril, percorreu as ruas de
Massarelos até ao Museu
do Carro Elétrico. Já o
segundo passeio, realizado
a 15 de junho, começou no
jardim do Passeio Alegre
e terminou no Jardim
dos Ingleses, com várias
lendas, personagens
28 ABR :: PELOS CAMINHOS DO
históricas e muitas
ROMÂNTICO: do Cais dos Insurretos
curiosidades sobre a
a Massarelos
cidade do Porto.

O

programa de 2019 conta com
algumas viagens por várias regiões do nosso país, mas a cidade do Porto nunca é esquecida e a iniciativa “Porto Revisitado” está de volta à
agenda da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM). No dia
28 de abril, o grupo de médicos inscritos

A Igreja do Corpo Santo de
Massarelos ou Igreja da Confraria do Corpo Santo (S. Pedro Gonçalves Telmo) foi um
dos primeiros pontos a visitar
e serviu para contextualizar
um episódio que envolve os homens de Massarelos. “Estávamos no século XIV, os portos
estavam abertos aos mercadores e o Porto tinha reforçado a
sua ligação com os ingleses. Os
homens de Massarelos, quando
regressam de Inglaterra são
apanhados numa enorme tempestade no mar da Biscaia –
durante três dias e três noites,
o barco andou desgovernado
e restava apenas um mastro
ao qual subiram e avistaram o
“lume de São Telmo”, sinal que
anunciava o fim da tempestade.
Regressando a terra, os homens
agradecidos vão descalços até ao
seu túmulo, em Tui, e decidem
constituir uma confraria de evocação a São Telmo, em Massarelos, onde passaram a promover o culto, até aos dias de hoje”, contou
o historiador.

Da Igreja ao Cais
Uma igreja marcadamente barroca,
com “belos altares em talha dourada”,
debruçada sobre o rio, que apesar de
definir um eixo em Massarelos, perdeu
algum impacto. Alicerçada numa estrutura medieval, ainda é possível observar os rochedos formados na parede
lateral, “os famosos penedos da paixão”,

75

dando nome a um dos
cais. De facto, assistimos
ao longo dos últimos 200
anos a uma conquista das
margens do rio Douro, que
nos permite ir da Ribeira
até à Foz, que resultam de
uma sucessão de cais que
foram construídos para
responder ao crescimento
portuário da cidade. Já no
Cais das Pedras ou Cais
da Paixão, Joel Cleto recordou a localização da
igreja “neste cabeço que
entra pelo rio” como uma
península rochosa. A recusa dos homens de Massarelos em embarcar como
tripulantes para a guerra
com Inglaterra, levou as
autoridades a apelidarem este como o Cais dos
Insurretos.

Do Largo do Rou à Rua
dos Moinhos
A meio da manhã, pararam no Campo do Rou,
um lugar sossegado, conhecido pelo silêncio e
paz, que através de umas
escadas vai ter até ao Museu Romântico, na Quinta da Macieirinha. A segunda metade do século XIX
foi muito marcada pelo romantismo, a
cidade do Porto cresceu e grande parte
da elite social saiu das zonas históricas
e fixou-se na periferia da cidade. Assim,
começam a adquirir “quintas rurais e a
transformá-las em locais requintados
para habitarem”. Neste local, os médicos presentes tiveram a oportunidade
de ver as casas térreas mais modestas,
pertencentes aos homens do mar, mas
também às quintas mais imponentes,
“marcadas pelo ambiente cultural e
artístico, decoradas com mobiliário romântico e jardins com grutas construídas artificialmente para dar a ideia de
ligação ao meio rural”. Neste eixo estruturante de Massarelos, ainda se mantêm
vivos os laços de vizinhança, que ligados
às questões religiosas e à “confraria das
almas”, enfeitam o espaço com flores.
Antes de chegar à Rua dos Moinhos, sobrou tempo para visitar os tanques de

Massarelos, o ponto de encontro para
muitas conversas enquanto os residentes lavavam a roupa.

Ligação à cidade do Porto
De seguida, subiu-se até à Rua D. Pedro
V, que conhecido pela sua forte ligação
ao Porto, recebeu inúmeras homenagens com nomes de ruas e monumentos da cidade. É o primeiro rei português nascido no regime liberal e esteve
sempre “ligado às questões da indústria,
comércio e liberalismo económico, desenvolvimento dos transportes e comunicações”, contou o historiador.
Depois de abordar as relações de Massarelos às suas origens, terras férteis,
extensas quintas, ribeiros e lavadouros e até caminhos do Romântico, Joel
Cleto revelou ainda o seu protagonismo
e pioneirismo na industrialização. Foi
precisamente nas margens do rio que
se concentraram as mais importantes
unidades industriais da cidade, sendo
que a mais emblemática foi a Fábrica de
Cerâmica de Massarelos. Com a 2ª Revolução Industrial, “assistimos à urbanização e ao crescimento das cidades, que
estão bem servidas em meios de transporte e comunicações e onde se fixam
os decisores políticos e os bancos”. Pelo
rio chega também o carvão, a principal
fonte energética que aciona as máquinas a vapor. Por esse motivo, Massarelos acaba por ser o local escolhido para a
“fixação das primeiras grandes fábricas
dependentes do carvão e também pela
companhia de carris”, notificou junto ao
museu que serviu de ponto de partida e
chegada desta visita.

15 JUN :: UM PERCURSO EM SÃO
JOÃO DA FOZ: Jardim do Passeio
Alegre, Foz Velha e Jardim dos
Ingleses
Foi entre o Forte de São João Baptista e
o Jardim do Passeio Alegre que o grupo
de médicos que se dispôs a conhecer
mais sobre a história da Foz do Douro
se juntou para a visita guiada por Joel
Cleto, na manhã de 15 de junho. Com
grande importância para os pescadores,
mercadores e transportadores, – como
é o caso dos vendedores que popularizaram o vinho do Porto internacionalmente – o Forte era o primeiro contacto
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com a Foz de quem se deslocava pelo mar, fazendo
com que fosse desenvolvida uma impactante zona
de comércio, restauração
e hotelaria no Jardim do
Passeio Alegre, construído
por Jerónimo Monteiro da
Costa. Caminhando pelo
jardim, Joel Cleto recordou
como a antiga fonte do Convento de São Francisco e o
Chalé Suíço, assim como o
próprio jardim, serviram
para “embelezar e qualificar a Foz como uma área
de lazer” devido à afluência
originada pelos “banhos ao
mar, influenciados pelos
ingleses no século XIX”.
O contributo que o bispo
D. Miguel da Silva teve
para esta zona emblemática da cidade do Porto foi
sublinhado pelo historiador quando contou parte
da história da construção
da Capela-Farol de São Miguel-o-Anjo. Do seu programa de monumentalização da Foz, destaca-se a
capela-farol nas margens
do rio, “um dos mais importantes monumentos da
arte renascentista do país”,
que deu um porto com
melhores condições às navegações de comércio da
cidade.

Foz Velha
O grupo foi então conduzido em direção à Foz Velha, passando primeiro nas
Pirâmides da Quinta da
Prelada, que marcavam a
entrada da quinta e onde
hoje está o Hospital da
Prelada. Subindo em direção à Igreja Paroquial de
São João da Foz do Douro,
santo padroeiro da zona
e razão pela qual as festas de São João
têm grande relevância na Foz, o historiador descreveu-a como “das mais interessantes, marco da arte barroca” e que
guarda as imagens de Nossa Senhora

da Luz – padroeira dos navegadores – e
de São Bartolomeu – protetor contra o
demónio. Pelo Largo da Bica, fez-se caminho para o cruzamento entre o Beco
Central e a Rua do Padre Luís Cabral,
onde se falou dessa proeminente figura
histórica do ensino jesuíta.
O percurso levou o grupo em direção à
capela de Santa Anastácia, onde Joel
Cleto suscitou mais um conto referente
à construção do edifício. A inscrição
com aparente erosão na fachada da
igreja remete para o século XVI, quando
a peste ameaçava chegar à Foz. Caso
tal não acontecesse, o povo comprometeu-se a erguer uma capela em honra
a Santa Anastácia. E assim foi. Hoje
apelidada de igreja velha, esta teve um
grande papel quando a capela dentro do
Forte esteve sem poder ser utilizada, em
meados do século XVI, e serviu de igreja
provisória para as cerimónias religiosas
durante algumas décadas.

A importância da Foz
Falando sobre a origem da identidade da
Foz, Joel Cleto lembrou que aquela zona
pertenceu ao concelho de Matosinhos
até 1830, data em que aconteceram importantes reformas administrativas na
cidade. “É graças à Foz que houve desembarques e abastecimentos na altura
do cerco do Porto. Se não fosse a Foz, o
Porto não teria triunfado”, recordou. E
foi por isso que a Foz foi elevada – ainda
que apenas durante 3 anos – a concelho,
em 1836. A memória dessa ocasião reside no antigo edifício da Câmara Municipal da Foz, situado em frente à capela
de Santa Anastácia.
À saída da Foz Velha e remetendo o
seu discurso para a popularização dos
banhos do mar, o historiador levou os
médicos presentes até à Travessa dos
Banhos, onde – e ao “contrário do que
se pensa” – estes eram realizados em
banheiros e não no mar. Apenas mais
tarde, por influência dos ingleses, é que
as gentes da Foz começaram a ir para
dentro do mar. Finalmente, andando
paralelamente ao mar, o grupo chegou
à Avenida do Brasil e dirigiu-se para o
Jardim dos Ingleses, onde a visita iria
terminar junto ao busto de Luís de Camões, monumento da autoria de Irene
Vilar, escultora natural de Matosinhos,
descerrado em 1980. n
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LIVRO DE JOSEP M.
USTRELL

Perspetiva
Humanística de
la Bioética en
Estomatologia y
Odontologia

A sala Medicoteca
da SRNOM recebeu
a apresentação do
livro “Perspetiva
Humanística de
la Bioética en
Estomatologia y
Odontologia”, da
autoria de Josep M.
Ustrell, no dia 12 de
abril. O especialista
em Estomatologia
falou sobre os
temas mais
relevantes do seu
trabalho, que se
foca nos códigos
da atividade clínica
na sua área de
especialidade.
O membro da
CRNOM Carlos
Mota Cardoso fez
as honras da casa.

Texto e Fotografia Medesign

Obra de Josep M.
Ustrell reflete sobre as
adaptações que devem
ser feitas na relação
com o doente perante os
avanços técnicos.

O

livro “Perspetiva Humanística
de la Bioética en Estomatologia
y Odontologia” é o resultado do
trabalho desenvolvido por Josep M. Ustrell e foi apresentado no dia 12 de abril
na sala Medicoteca da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). Como discurso de integração à
Real Academia Europeia de Doutores,
o livro aborda a relação ética em atua-

ção com o doente na especialidade
de Estomatologia/Odontologia. A
apresentação teve a presença de
Carlos Mota Cardoso, membro do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM).
“Este livro é fruto de uma ligação académica de um tema antigo
para mim, que é falar de ética na
área da medicina dentária, em
que não havia muita informação
aglomerada num só livro. Assim,
é também importante para que os
alunos tenham algum documento
escrito em que se aborde este
tema”, explicou o autor.
“Devemos ver os doentes de forma
global e estar atentos às tendências, sem buscá-las, e adaptá-las a
cada pessoa. O que é verdadeiramente decisivo é não perder o sentido radical da nossa profissão”,
defendeu Josep Ustrell quanto às
prioridades que devem ser dadas
nesta área. A obra contou com vários autores portugueses, sendo
que o autor destaca a participação
de Miguel Guimarães, bastonário
da Ordem dos Médicos, onde este
afirma que “o doente deve estar em
primeiro lugar e temos de protegê-lo”, no capítulo 8 da obra.
O autor é professor titular no departamento de Odontoestomatologia da Faculdade de Medicina
e Ciências da Saúde da Universidade de Barcelona (UB), diretor
da Escola de Odontologia da UB
e membro da Oral Health and
Masticatory System Group. Josep
Ustrell foi membro e diretor do
Curso de Especialização em Ortodontia Clínica na Universidade de
Porto. Todo o seu trabalho levou-o
a concluir neste livro que “o comportamento ético é fazer sempre
o melhor, que a última decisão resultará do diálogo com o doente e que
a ética começa dentro de cada um de
nós”, como disse na conclusão da sua
apresentação.
O livro encontra-se dividido nos seguintes capítulos: código da atividade
clínica, dimensão ética das empresas
do sector, teoria do dever, ato sanitário,
história clínica, caminho para o humanismo e proposta de recomendações. n
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LIVRO DE
JOSÉ FONSECA PIRES
E FLORENT AMIÓN

Sonhando
com um Hospital
Optimista
Dar a conhecer uma
série de ferramentas
organizacionais para
criar uma saudável
organização de saúde
é o grande objetivo do
livro “Sonhando com
um Hospital Optimista”.
A obra de José Fonseca
Pires e Florent Amión foi
apresentada no dia 14
de maio, na SRNOM, por
José Manuel Silva, exbastonário da Ordem dos
Médicos.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

PRÁTICAS QUE CONTRIBUEM
PARA A CRIAÇÃO DE UM
AMBIENTE OTIMISTA PARA O
DOENTE E SUA FAMÍLIA

“

Trata-se de uma obra de arte. (…)
Com a louca sensatez de conseguir que um lugar hostil, como é um hospital, possa ser um mundo melhor, onde
tentamos curar e cuidar, mas sobretudo
aliviar, com a dignidade, respeito, carinho, ternura e com o amor que uma
pessoa ou uma criança merece. Lembra-te: tudo soma”. Esta é a apreciação de
António Javier Cepillo Boluda, médico
numa Unidade de Cuidados Intensivos
Pediátricos, que obteve o título “Capitão Optimista” no Prémio Hospital Optimista 2017, exibida na contracapa da
obra. Uma opinião partilhada por José
Manuel Silva, bastonário da Ordem dos
Médicos entre 2011 e 2016, que ao apresentar o livro “Sonhando com um Hos-

pital Optimista” afirmou rever-se
nestas palavras. O lançamento da
obra na cidade do Porto, depois
de Madrid e Lisboa, aconteceu a
14 de maio, na Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos.
Os autores, José Fonseca Pires,
licenciado em Medicina pela
FMUP e professor da AESE Business School, e Florent Amión,
CEO da Vygon Espanha e presidente da Fundação Hospital
Optimista, criaram um livro destinado “aos optimistas, aos valentes, aos que se atrevem a arriscar, aos que aprendem com os
seus erros, a quem dedica a sua
vida a cuidar e a curar os outros”.
“Sonhando com um Hospital Otimista” é um guia para revitalizar
a humanização dos cuidados que
se prestam nas instituições de
saúde, criando as condições para
uma melhoria integral de todo o
sistema. José Fonseca Pires foi
desafiado por Florent Amión a
escrever o livro a quatro mãos e
embarcou numa “aventura muito
enriquecedora e emotiva”, que
tem como temas principais “a
motivação profissional, o alinhamento estratégico e o papel crucial da missão institucional nas
organizações de saúde”. Para o
professor da AESE, existe ainda
um ingrediente especial de máxima importância para as organizações: a compaixão.
À primeira vista, o que parece
ser um livro de super-heróis, revelou-se
uma surpresa para José Manuel Silva
pelo conteúdo moderno e futurista.
“Esta obra remete-nos aos nossos sonhos de criança e confronta-nos com o
pesadelo da dura realidade que os profissionais de saúde enfrentam no seu
dia a dia”, declarou o antigo bastonário
da Ordem dos Médicos. “O caminho motivador para o hospital otimista e humanista só se consegue com uma liderança
coerente e autêntica. Este livro é para
todos porque todos temos o sonho de
ser excelentes profissionais”, concluiu.
O encerramento da sessão ficou a cargo
de Carlos Mota Cardoso, membro do
CRNOM, que comentou o valor da humildade e da bondade na medicina. n
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LIVRO DE RUY BRANCO

Idade Média
no Ocidente –
Sociedade e
Arte
MEMÓRIAS DE UM
VIANDANTE
A arte na arquitetura, pintura
e escultura da Idade Média
no ocidente é explorada no
novo livro de Ruy Branco
intitulado “Idade Média no
Ocidente – Sociedade e Arte.
Memórias de um viandante”.
O autor apresentou a
sua mais recente obra na
SRNOM, que contou com
a introdução de Eduardo
Branco e uma atuação da
solista de flauta transversal
Eunice Amorim.
Texto e Fotografia Medesign

D

epois de lançar livros sobre a
Idade Antiga e a Idade Moderna, Ruy Branco apresentou
o seu mais recente livro “Idade Média
no Ocidente – Sociedade e Arte. Memórias de um viandante” no dia 19 de maio
na Sala Braga da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM).
Com esta obra, a trilogia do cirurgião
fica completa, abordando a arquitetura,
pintura e escultura encontrada em países que o próprio visitou e aqui comenta.
Eduardo Branco apresentou o livro e a

solista Eunice Amorim tocou alguns
temas em flauta transversal para terminar o serão.
“Seria injusto não referir que, tal como
na cirurgia, por trás da obra artística
deste transmontano existe muito trabalho e muita paixão pela perfeição”, elogiou Eduardo Branco no início da sua
intervenção. Não poupando louvores
à escrita e conteúdo do livro, Eduardo
Branco mencionou como “as memórias
deste viandante são descritas com uma
visão, tanto espacial como temporal,
inacreditáveis.” Ainda explicou que as
palavras do autor “conseguem
transportar-nos através do nosso
imaginário para uma experiência extraordinária, surpreendente e gratificante”.
O seu discurso contou com a
descrição das várias partes da
obra, fornecendo uma visão minuciosa do que o leitor nela pode
encontrar. “A obra, bem estruturada, faz um breve enquadramento histórico, começando por
referir a influência nas artes do
triunfo dos bárbaros e dos impérios islâmico e bizantino. Rapidamente se desenrola, focando
a sua atenção na obra artística
do ocidente, descrevendo a sua
evolução durante a Idade Média. Com rigor e minúcia espantosos, consegue descrever obras
de arquitetura, pintura e escultura em diferentes locais onde
realmente esteve”, explicou.
Alguns dos destaques do livro
são os diferentes estilos arquitetónicos encontrados pela Europa, como “o gótico de Lanceta
em Paris e na cidade de Burgos,
uma das melhoradas maravilhas do mundo no castelo de Windsor
e Florença e a sua densidade de monumentos”. Também é possível encontrar
biografias de arquitetos e pintores importantes para este período histórico
como Giotto di Bondone e Jan Van Eyck.
O livro conta ainda com uma descrição
da cultura na baixa Idade Média, assim
como com a divisão de dois dos principais estilos artísticos: o Romântico e o
Gótico. Os países mais abordados são
Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica e Áustria. n
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LIVRO COORDENADO POR
JOSÉ MARTINS NUNES

Resgate
da Dignidade
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos e os 40 anos do SNS
Com a coordenação de José Martins Nunes, a
obra apresentada no dia 22 de maio na SRNOM
comemora quatro décadas do Serviço Nacional
de Saúde em Portugal, detalhando a sua
história, desafios e evolução.
Texto e Fotografia Medesign

C

om o propósito de comemorar
os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os
40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia do Direitos Humanos
e os 40 anos do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) em Portugal, José Martins
Nunes coordenou a elaboração do livro
“Resgate da Dignidade – A Declaração
Universal dos Direitos Humanos e os 40
anos do SNS”.
A obra foi apresentada na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) na tarde de 22 de maio e contou com a presença de Vital Moreira,

professor catedrático da Universidade
de Coimbra e da Universidade Lusíada
Norte, Fernando Araújo, diretor do
Centro Hospitalar Universitário de São
João, Agostinho Branquinho, CEO da
Área de Saúde da Santa Casa da Misericórdia do Porto, José Martins Nunes,
coordenador da obra e presidente do comité de angariação de fundos da Associação Dignitude – para a qual revertem
as receitas do livro – e Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos.
Vital Moreira elogiou a veracidade e
sensibilidade dos autores face ao tema
na conceção da obra. “O livro é notável

pela diversidade dos temas
abordados, pela tonalidade
dos pontos de vista, por não
deixar de fora nenhum ponto
sensível e pela perspetiva
humanista que transparece
nas variadas contribuições”,
louvou.
Sucedeu-se a exposição de
Miguel Guimarães, que, ao
recordar a origem do SNS,
“através de um conjunto de
iniciativas de médicos em
que António Arnaut teve um
grande papel”, destacou como
“o aspeto de centrar a carreira
médica na formação teve um
impacto muito grande” na
criação de um SNS forte em
Portugal.
A terminar a primeira apresentação da obra a nível nacional, o coordenador, José
Martins Nunes, revelou que
o objetivo foi “juntar mentes
brilhantes, capazes não só de
registar o percurso do SNS,
mas também de saberem assinalar como isso faz parte
da Declaração dos Direitos
Humanos na área da Saúde”.
Definindo o SNS como “um
projeto de nação e de cidadania”, José Martins Nunes
disse esperar que este livro
possa ser “uma base para investigadores e historiadores
na área da Saúde”.
A abordagem histórica da
matéria começa com a Carta
Constitucional de 1822. Da
evolução do direito do biomédico e das preocupações sociais na assistência ao doente
até à tempestade financeira em tempos
da troika e às oscilações do orçamento
do SNS, o livro acompanha os passos
dados na proteção do direito à Saúde ao
longo dos tempos.
A obra juntou o trabalho dos autores
Agostinho Branquinho, Ana Paula
Martins, André Dias Pereira, Cláudia
Monge, Fernando Araújo, Fernando
Leal da Costa, João Carvalho das Neves, José Carlos Lopes Martins, José
Martins Nunes, José Mendes Ribeiro,
José Pedro Figueiredo, Luís de Almeida
Sampaio, Óscar Gaspar e Paula Maia
Fernandes. n
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DUPLA MENSAGEM

LIVRO DE JOSÉ
LA FUENTE DE CARVALHO

Peniopatia
Diabética
PREVENIR A DIABETES E
MELHORAR A QUALIDADE
DE VIDA
“Peniopatia Diabética” é a mais
recente obra de José La Fuente
de Carvalho e foi apresentada
na SRNOM no dia 7 de junho. O
diretor do serviço de Urologia do
Centro Hospitalar Universitário do
Porto (CHUP) considera ser um
imperativo deontológico partilhar o
conhecimento sobre os problemas
associados ao doente diabético e à
sua sexualidade, uma circunstância
que é “muitas vezes esquecida”.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A

evolução histórica do conhecimento sobre a diabetes mellitus tipo 2, a fisiopatologia da
Peniopatia diabética, as terapêuticas da
disfunção erétil na doença e as lesões
dermatológicas no pénis são alguns dos
tópicos abordados nesta obra do diretor
do serviço de Urologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP),
José La Fuente de Carvalho. Com o
apoio de Nuno Rossano Louro, professor convidado de Urologia no Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar

(ICBAS), e Javier Angulo Frutos, investigador do Hospital Universitário Ramon y Cajal, em Madrid, o livro “Peniopatia diabética” foi apresentado no dia 7
de junho,na Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM).
A apresentação esteve a cargo do seu colega e amigo desde os tempos de internato, Luís Ferraz, diretor do serviço de
Urologia do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho. “O La Fuente
deixa um trabalho muito importante à
ciência”, sublinhou.

Pela partilha de especialidade, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel
Guimarães, foi também convidado a
apresentar esta obra que, na sua opinião,
traz uma dupla mensagem: “a importância da peniopatia diabética e a história
da andrologia”. “É uma pessoa que se
preocupa com os doentes, faz investigação, o que é muito importante para a
qualidade da medicina. Todos nós deveríamos ter tempo para fazer investigação clínica”, alertou Miguel Guimarães.
Grato ao ICBAS pela possibilidade concedida em desenvolver este trabalho,
José La Fuente de Carvalho contou com
a presença do diretor da instituição na
apresentação da obra. “Fazer investigação clínica, constituir uma carreira
académica brilhante e uma atividade
clínica muito intensa, sem descurar a
sua diferenciação profissional técnica,
tendo continuado a tratar doentes, só é
possível com perseverança e capacidade
de sacrifício”, destacou Henrique Cyrne
de Carvalho.
Quem também marcou presença na
mesa da sessão foi o diretor clínico
do CHUP, José Barros, que considerou a figura de José La Fuente
de Carvalho como uma “referência
no progresso da instituição”. Em
entrevista à «nortemédico», o autor
explicou que este livro surgiu da “dificuldade que nós, médicos urologistas, tínhamos em tratar doentes com
este tipo de patologia”. “Um dos objetivos é criar impacto e alertar outros colegas e autoridades de saúde
no campo da diabetes, que não falam da sexualidade do homem diabético, que esta é uma complicação
esquecida, mas real”. O autor pretende ainda que esta questão seja
abordada por todos os médicos e não
apenas pelos urologistas, por isso são
transmitidas ferramentas simples para
fazer uma avaliação do caso e chegar
a uma terapêutica. “Abordamos fases
distintas, desde a fisiopatologia do pénis num doente diabético, a dificuldade
destes doentes em responder aos fármacos orais, propomos terapêuticas alternativas e apostamos na prevenção. A
melhor forma de tratar a dificuldade na
ereção do doente diabético é prevenindo
a evolução da diabetes”, concluiu. n
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P

SERÕES DE CINEMA
NA ORDEM

Cultivar a
cinefilia entre
amadores
Já com a 10ª edição do
Ciclo de Cinema em
mente, a Comissão de
Atividades Culturais e de
Lazer da SRNOM preparou
novos serões de cinema
para saciar a paixão dos
amantes da sétima arte ao
longo do segundo trimestre
do ano. Em abril, o western
“The man who shot Liberty
Valance” foi a película
sugerida pelo pediatra João
Pinto Pereira; em junho,
Belmiro Ferreira, membro
do Cineclube do Porto,
propôs o drama italiano
“Oci Ciornie”.
Texto e Fotografia Medesign

ara preencher o intervalo
que separa os Ciclos de
Cinema, os Serões de Cinema na Ordem proporcionam
ao grupo de cinéfilos da SRNOM
novas oportunidades para cultivar a paixão pela sétima arte.
Em cada sessão, um convidado
propõe e comenta uma obra da
sua preferência, que é depois
projetada para fruição de todos.
Organizada por António Vieira
Lopes, membro da Comissão de
Atividades Culturais e de Lazer
da SRNOM, o objectivo desta inciativa cumpriu-se com a exibição de duas películas singulares
e de renome.

12 ABR ::
THE MAN WHO SHOT
LIBERTY VALANCE
JOHN FORD, 1962

Um Western dos
tempos modernos ao
melhor estilo de John
Ford
A escolha foi ditada principalmente pelo gosto pessoal do pediatra João Pinto Pereira, que
explicou o seu fascínio por esta
obra por se tratar de “um dos últimos filmes Western, que representa a despedida melancólica e
nostálgica dos mitos e tradições
do Oeste”. Tratando-se de um
marco da cultura norte-americana, o orador comentou como
este estilo cinematográfico é essencial para compreender e conhecer toda a história e passado
da América.
Quanto aos aspetos técnicos da
obra, foram destacados a cor, a
banda sonora e o guião. “O realizador, ao apresentar o que é metaforicamente o seu último e verdadeiro
Western, consegue, a preto e branco,
efeitos extraordinários de luz e sombra,
favorecendo o lado mais triste da história”, disse.
Considerado um dos melhores do seu
género, “O Homem que Matou Liberty Valence”, aclamado pela crítica
aquando da sua estreia, em 1962, é o
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Western dos tempos modernos capaz de superar todos os que o antecederam.
John Ford, cujo nome é sinónimo de Western, dirigiu
neste filme o elenco ideal.
Com James Stewart e John
Wayne nos papéis principais,
a película conta a história de
uma senador, conhecido por
assassinar um famoso bandido, que retorna à cidade
para o funeral de um antigo
amigo e conta a verdade sobre o seu grande feito. Com
um final aberto a interpretações, o filme revela a evolução do castigo pela lei das
armas para uma justiça
“constitucional” na luta contra o crime. “Quando a lei
do faroeste já não era suficiente, aparece uma figura
jovem que acredita que a lei
da constituição é que seria o
verdadeiro e justo modo de
governar”, salientou Pinto
Pereira.

14 JUN ::
OCI CIORNIE
NIKITA MIKHALKOV,
1987

Uma longa
metragem de
bandeira italiana com
alma russa, digna do
talento de Marcello
Mastroianni no papel
principal
Em 14 de junho, nova noite
de cinema com mais um
“Serão na Ordem”, desta vez,
com o filme “Oci Ciornie”,
ou em português, “Olhos Negros”. Trata-se de uma película do género drama dirigido por Nikita Mikhalkov e, apesar de ter sido apresentada
por António Vieira Lopes, foi uma escolha de Belmiro Ferreira. O cinéfilo,
“que frequentou todos os cineclubes e
que sabe imenso do cinema clássico e
da sua arte”, segundo António Vieira
Lopes, é detentor de uma vasta coleção

de filmes, entre eles o exibido no Salão
Nobre. “Quando soube que existia uma
cópia original do filme nem hesitei duas
vezes, pois é um filme esgotadíssimo e
exclusivo”, garantiu Vieira Lopes.
O grande dinamizador desta iniciativa
descreveu o realizador como um profissional “que não estamos habituados a
ver”, mas destacou que o objetivo destes
encontros “é aprender sobre a história
do cinema e cultivarmos o nosso conhecimento” com escolhas fora do comum.
“Estamos entre amadores e o gosto cinematográfico promove-se aprendendo
uns com os outros”, disse.
As grandes expectativas de António
Vieira Lopes para com o filme existiam
devido a gostar imenso de um outro trabalho de Nikita Mikhalkov, intitulado
“Sol Enganador”, o qual confessou ter
vontade de exibir num futuro ciclo com
um tema apropriado.
Com um roteiro inspirado no livro “The
Lady with the Dog”, do escritor e médico russo Anton Tchekhov, “Oci Ciornie” conta a história de amor conturbada
entre o italiano Romano (Marcello Mastroianni) e uma mulher russa casada,
Anna (Yelena Safona). Aprendemos
sobre esse romance passado quando
Romano, um homem de meia-idade, explica a história da sua vida a um russo
numa viagem de barco. Assim começa a
narrativa do filme, que tem grandes inspirações no século XIX, na aristocracia,
no poder das decisões e na infidelidade.
Com a estreia datada de 1987, “Oci Ciornie” foi indicado a um Oscar, na categoria de melhor ator, a um Globo de Ouro,
na categoria de melhor filme estrangeiro, e foi vencedor na categoria de melhor ator no Festival de Cannes.
O Ciclo de Cinema regressa a 3 de outubro com “O Processo”, de Orson Welles, para a sua 10ª edição, e terá o tema
da distopia. Vieira Lopes explicou como
“os adivinhos”, neste caso, os realizadores que se debruçam em tentar “decifrar
o futuro” nos seus filmes, encabeçarão
o cartaz do próximo Ciclo de Cinema
(ver programa completo na página 91).
“O cinema sempre foi muito propício,
tal como a literatura, a antecipar o que
nos espera. É uma das capacidades que
nos distingue dos outros seres vivos e o
cinema é uma forma de tentarmos perceber para onde vamos”, concluiu. n
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EXPOSIÇÃO DE
PINTURA E DESENHO
DE JOÃO DO VALE

‘Tempus fugit
+ Ombres’
A fuga do tempo e o
dramatismo que está
associado a esse processo
de escoamento radical foi
o tema que João do Vale
escolheu para apresentar
na SRNOM. A exposição
de pintura e desenho
“Tempus fugit + Ombres”
estreou no dia 5 de abril
com 14 telas em óleo e
acrílico e 20 desenhos em
papel e esteve patente até
26 de abril.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

J

oão do Vale
sempre teve
u m a fo r t e
tendência para as
artes, mais do que
para qualquer outra
área, e foi esse o caminho que seguiu. Depois do mestrado e
doutoramento em Arte e Design, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade
do Porto, começou a expor as suas obras
e chegou agora à Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM).
A exposição “Tempus fugit + Ombres”
foi apresentada no dia 5 de abril e “foca-se, sobretudo, na fuga do tempo, na
forma como este se escoa, que pode ser
pernicioso. Daí um certo dramatismo na
escolha de tons e cores para entrar em
concordância com o tema, o escoamento
radical do tempo de que todos nós nos
apercebemos”, adiantou o autor. Assumindo que está constantemente num
processo contínuo, João do Vale procura
a “fenomenologia da pintura”, o tópico
sobre se debruçou na tua tese de doutora-

mento. “A filosofia da fenomenologia
diz que não podemos chegar à coisa
em si, não se pode conhecer a essência da coisa. E a pintura é um pouco
assim também, o processo criativo é
infinito, em que é muito difícil escolher o que se está a pintar. Os meus
quadros são muito trabalhados e têm
muita textura, recorro a eles mais do
que uma vez. Quase todos têm novas
intervenções por cima, dedicadas ao
longo do tempo”, acrescentou, explicando a ligação à temática principal.
Desta forma, descreve o seu processo
criativo como “obsessivo, compulsivo, dedicado, independente, radical e poético”, uma vez que também
tenta aproximar a poesia e a pintura.
Para esta mostra dispôs de espaços
distintos e fez a seleção das obras
através dos tons, que mais tarde se
conjugaram numa única narrativa.
Nos corredores e hall do Centro de
Cultura e Congressos procurou refletir “uma certa variedade de soluções com a presença de muita cor, ao
encontro da ideia e não da essência”.
Já na galeria a opção de exposição
foi diferente e apresentou a “expressão da carga dramática com um jogo
de tons mais escuros”, confidenciou
João do Vale. O artista inspira-se em
pintores reconhecidos como Matisse
e Marina Rheingantz, mas também
em livros. Esta mostra não foi exceção e retratou alguns episódios inscritos na Metamorfose, de Ovídio,
que aborda a interdição ao divino, o
dramatismo associado à mitologia
grega, entre outros tópicos.
João do Vale diz trabalhar “com aquilo
que têm à mão” no seu ateliê e desde
cedo que se habituou a recolher elementos na rua, como pedaços de madeira.
Assim, não se restringe a uma só técnica e apresenta pinturas a óleo, acrílico
e até colagens, num total de 14 telas. Já
para os desenhos, utiliza apenas tinta da
china e pastel óleo, repetindo o processo
até criar uma certa textura ou paisagem.
“Primeiro uso pastel óleo, depois tinta da
china e volto a intervir com pastel óleo,
num processo criativo quase infinito em
que aproveito a ideia. A cor acaba por ser
afetada pela sombra, daí o nome “ombre”
para esta segunda parte da exposição”,
concluiu o artista. n
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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.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Publicada no Diário da República entre 01.04.2019 e 30.06.2019
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■■DESPACHO N.º 3721/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Aprova o Plano Estratégico para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o biénio
2019/2020, designa os coordenadores, quer a
nível nacional, quer a nível regional e define as
competências dos órgãos máximos de gestão
dos serviços e entidades prestadoras de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) [DR n.º 66/2019, Série II de 2019-04-03]

Araújo para o cargo de presidente do conselho
de administração [b) Maria João Ribeiro Leite
Baptista para o cargo de vogal executiva com
funções de diretora clínica; c) Luís Carlos Fontoura Porto Gomes para o cargo de vogal executivo; d) Carla Sofia Sales Leal Araújo para o
cargo de vogal executiva; e e) Maria Filomena
Passos Teixeira Cardoso para o cargo de vogal
executiva com funções de enfermeira diretora]
[DR n.º 72/2019, Série I de 2019-04-11]

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 68/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa,
E. P. E. [a) Carlos Alberto Couto da Silva para o
cargo de presidente do conselho de administração; b) Cármen Filipa Ribeiro Dias Carneiro
para o cargo de vogal executiva com funções de
diretora clínica; c) André da Fonseca e Silva para
o cargo de vogal executivo; d) Augusta Maria
Pires Fernandes Morgado para o cargo de vogal executiva; e e) José Ribeiro da Costa Nunes
para o cargo de vogal executivo com funções
de enfermeiro diretor]. [DR n.º 72/2019, Série I
de 2019-04-11]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
N.º 51/2019 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo que tome medidas
no sentido de remover obstáculos no acesso
à interrupção voluntária da gravidez. [DR n.º
68/2019, Série I de 2019-04-05]
■■PORTARIA N.º 101/2019 – Saúde
Fixa as normas regulamentares necessárias à
repartição dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da
Saúde. [DR n.º 69/2019, Série I de 2019-04-08]

■■DESPACHO N.º 4040/2019 – Finanças e
Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado
Adjunto e das Finanças e Adjunto e da Saúde
Determina o termo dos trabalhos de preparação do lançamento de uma nova parceria público-privada para a gestão clínica no Hospital
de Braga, bem como a reavaliação da oportunidade de lançamento de uma nova parceria público-privada num prazo até 5 anos a contar da
data de constituição da pessoa coletiva pública
que assumirá a gestão clínica daquele estabelecimento hospitalar [DR n.º 73/2019, Série II de
2019-04-12]
■■PORTARIA N.º 117/2019 – Saúde
Define o regime excecional de comparticipação
nos medicamentos que incluem a substância
ativa somatropina (hormona do crescimento), no tratamento de doentes com as situações patológicas previstas no artigo 2.º. [DR n.º
75/2019, Série I de 2019-04-16]

■■DESPACHO N.º 4000/2019 – SAÚDE - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Incumbe as Administrações Regionais de Saúde, I. P., de definir as especialidades médicas e
cirúrgicas necessárias à prestação de cuidados
e serviços de saúde nas Urgências Metropolitanas, os locais de funcionamento e respetivos
recursos humanos. [DR n.º 71/2019, Série II de
2019-04-10]

■■DESPACHO N.º 4163/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Cria o Grupo de Trabalho para revisão dos Protocolos médicos de atuação das Ambulâncias
de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto
Nacional de Emergência Médica (INEM). [DR n.º
75/2019, Série II de 2019-04-16]

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 69/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de
São João, E. P. E. [a) Fernando Manuel Ferreira

■■DESPACHO N.º 4161/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Altera a composição do Grupo de Trabalho para
estudar os diferentes modelos organizativos
no funcionamento dos Blocos Operatórios e
revoga o n.º 3 do Despacho n.º 2007/2019. [DR
n.º 75/2019, Série II de 2019-04-16]
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■■DESPACHO N.º 4139/2019 – Defesa Nacional
- Gabinete do Ministro
Reorganização do Sistema de Saúde Militar
(SSM) - Assunção de Encargos das Unidades
de Saúde Tipo III. [DR n.º 75/2019, Série II de
2019-04-16]

■■DESPACHO N.º 4947-C/2019 – Finanças e
Saúde - Gabinetes do Ministro das Finanças e
da Ministra da Saúde
Autoriza o Ministério da Saúde a desenvolver o
procedimento simplificado de seleção para a
contratação de médicos integrados nas áreas
de medicina geral e familiar, saúde pública e
hospitalar. [DR n.º 94/2019, 3º Supl, Série II de
2019-05-16]

■■PORTARIA N.º 125/2019 – Saúde
Atualiza o programa de formação da área de
especialização de Medicina Geral e Familiar.
[DR n.º 83/2019, Série I de 2019-04-30]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 74/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa o vice-presidente do conselho diretivo
da Administração Central do Sistema de Saúde, I. [Diogo Luís Batalha Soeiro Serras Lopes]
[DR n.º 83/2019, Série I de 2019-04-30]
■■DESPACHO N.º 4490/2019 – Saúde - Gabinete da Ministra
Designa para o cargo de diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto IV - Póvoa do Varzim/Vila do Conde, pelo
período de três anos, a licenciada Judite Maria
Silva de Morais Neves. [DR n.º 84/2019, Série II
de 2019-05-02]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 77/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o Programa de Investimentos na Área
da Saúde e autoriza a respetiva despesa. [DR
n.º 84/2019, Série I de 2019-05-02]

■■DELIBERAÇÃO N.º 489/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do Presidente do Conselho Clínico
e de Saúde do ACES do Grande Porto VI - Porto
Oriental [Miguel de Ornelas Pires Mota de Azevedo]. [DR n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02]
■■PORTARIA N.º 132/2019 – Saúde
Altera a Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, no
que concerne à Tabela das unidades terapêuticas de sangue e outros serviços prestados pelo
Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), que passa a designar-se de tabela
de produtos e serviços prestados pelo IPST [DR
n.º 87/2019, Série I de 2019-05-07]
Ato da Série I
■■DESPACHO N.º 4657/2019 – Saúde - Direção-Geral da Saúde
Nomeia Diretor do programa para a área das
doenças oncológicas o Dr. José Dinis Bastos
Lima da Silva, assistente graduado sénior em
Oncologia Médica do Instituto Português de
Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P.E. [DR
n.º 88/2019, Série II de 2019-05-08]
■■DESPACHO N.º 4724-A/2019 – Saúde - Gabinete da Ministra
Aprova a revisão da matriz de conteúdos da
Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada, lista de referências e recomendações
bibliográficas. [DR n.º 89/2019, 1º Supl, Série II
de 2019-05-09] (Retificada pela Declaração de
Retificação n.º 441-A/2019; DR n.º 95/2019, 1º
Supl, Série II de 2019-05-17)
■■DELIBERAÇÃO N.º 547/2019 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES do Tâmega III - Vale do
Sousa Norte [José André Ribas Ribeiro]. [DR n.º
90/2019, Série II de 2019-05-10]

■■DESPACHO N.º 4947-E/2019 – Saúde - Gabinete da Ministra
Identifica serviços e estabelecimentos de saúde, tendo em vista a abertura de procedimento
concursal para 398 médicos especialistas na
área de medicina geral e familiar, que adquiriram o correspondente grau na 1.ª época de 2019.
[DR n.º 94/2019, 3º Supl, Série II de 2019-05-16]
(Retificado pela Declaração de Retificação
n.º 482/2019, DR n.º 102/2019, Série II de
2019-05-28)
■■DESPACHO N.º 4904/2019 – Finanças e
Saúde - Gabinetes da Ministra da Saúde e da
Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público
Designa, em representação do Ministério da
Saúde, os membros não permanentes e membros da bolsa de peritos da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração
Pública (CReSAP). [DR n.º 94/2019, Série II de
2019-05-16 12]
■■DESPACHO N.º 4947-D/2019 – Saúde - Gabinete da Ministra
Tendo em vista a abertura de procedimento concursal para celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou de contrato de trabalho sem
termo ao abrigo do Código do Trabalho, identificam-se os postos de trabalho que podem
vir a ser preenchidos, área de medicina geral
e familiar, por serviços e estabelecimentos de
saúde e respetivas unidades funcionais. [DR n.º
94/2019, 3º Supl, Série II de 2019-05-16]
■■DESPACHO N.º 5127/2019 – Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde
Nomeação dos Representantes à Comissão
de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. [DR n.º 99/2019,
Série II de 2019-05-23]
■■DECRETO-LEI N.º 70/2019 – Presidência do
Conselho de Ministros
Adapta as regras aplicáveis à execução das
medidas de internamento em unidades de
saúde mental não integradas no sistema prisional. [DR n.º 100/2019, Série I de 2019-05-24]
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■■DESPACHO N.º 5231/2019 – Finanças, Adjunto e Economia, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, (…)
Determina que a Comissão Nacional de Revisão da Lista das Doenças Profissionais deve
apresentar, no prazo de 90 dias a contar da data
de publicação do presente despacho, uma proposta da tabela de comutação específica. [DR
n.º 102/2019, Série II de 2019-05-28]
■■DESPACHO N.º 5269/2019 – Finanças e Saúde
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, do Tesouro e Adjunto e da Saúde
Aprova os planos de liquidação dos pagamentos em atraso das entidades públicas empresariais do Serviço Nacional de Saúde existentes a
31 de dezembro de 2018. [DR n.º 103/2019, Série II de 2019-05-29]
■■DESPACHO N.º 5292/2019 – Saúde - Gabinete
da Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado
III - Barcelos/Esposende, pelo período de três
anos, o licenciado Fernando Alberto da Conceição Ferreira. [DR n.º 103/2019, Série II de
2019-05-29]
■■DECRETO-LEI N.º 75/2019 – Presidência do
Conselho de Ministros
Procede à constituição do Hospital de Braga, E.
P. E. [DR n.º 104/2019, Série I de 2019-05-30]

Resumo em linguagem clara*:
O que é?
Este decreto-lei cria o Hospital de Braga, E. P. E. As entidades públicas empresariais (E. P. E.) são um tipo de
empresa pública, criadas pelo Estado para prosseguir
fins que são postos a seu cargo.
O que vai mudar?
O Hospital de Braga passa a ter estatuto de E. P. E., ou
seja, a sua gestão clínica passa a ser feita exclusivamente pelo Estado, a partir de 1 de setembro de 2019.A
E.P.E. fica responsável por desenvolver todas as tarefas
necessárias para a transição da gestão clínica do hospital da espera privada para a esfera pública, até ao dia 31
de agosto de 2019.Antes, a gestão clínica deste hospital
era feita através de uma parceria entre o Estado e uma
sociedade gestora privada.
Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se: Garantir que a mudança de gestão do hospital não afete a assistência à
população; Assegurar, a partir do dia 1 de setembro de
2019, a gestão pública do estabelecimento hospitalar.
* Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em
linguagem acessível, clara e compreensível para os cidadãos.
O resumo do diploma em linguagem clara não tem valor legal
e não substitui a consulta do diploma em Diário da República.

■■DESPACHO N.º 5350/2019 – Saúde - Gabinete
da Secretária de Estado da Saúde
Cria e determina a composição de grupo de trabalho com o objetivo de produzir orientações

estratégicas para a prevenção e gestão da
doença crónica e complexa no âmbito do SNS.
[DR n.º 105/2019, Série II de 2019-05-31]
2 - Ao grupo de trabalho compete:
a) Produzir orientações estratégicas para a prevenção e
gestão da doença crónica:
b) Elaborar plano de implementação efetivo e agregador
das diferentes tipologias de resposta de cuidados de saúde
praticadas no Serviço Nacional de Saúde, que concilie a
contratualização do desempenho das unidades do SNS, a
monitorização dos progressos na prevenção e gestão da
doença, partilha de informação e literacia em prevenção
e gestão da doença no seu conjunto e planeamento em
saúde;
c) Identificar as áreas e aspetos que careçam de ser legislados e regulamentados e/ou necessitem de alteração
legislativa.
3 - O grupo de trabalho, que funciona na dependência do
meu Gabinete, é constituído por:
a) Diogo Cruz e Válter Fonseca, em representação da Direção-Geral da Saúde, que coordena;
b) Guilherme Duarte, em representação do Gabinete da
Secretária de Estado da Saúde;
c) Sofia Nunes, em representação da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
d) Luís Miguel Fernandes Fausto da Costa, em representação da Comissão Nacional de Coordenação da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados;
e) Ana Maria Pereira Gomes, em representação da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados;
f) Fernando Regateiro, em representação da Coordenação
Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde,
na área dos cuidados de Saúde Hospitalares;
g) Henrique Manuel da Silva Botelho, Coordenador Nacional para a reforma do Serviço Nacional de Saúde, na
área dos Cuidados de Saúde Primários;
h) António Manuel Marques Ferreira de Oliveira, em
representação da Coordenação Nacional para a Reforma
do Serviço Nacional de Saúde, na área dos cuidados de
Saúde Primários;
i) Edna Gonçalves, em representação da Coordenação
Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde,
na área dos cuidados Paliativos;
j) Delfim Rodrigues, em representação da Coordenação
Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde,
na área dos cuidados Domiciliários;
k) Cristiana Maia, representante dos Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde;
l) Alexandre Lourenço, em representação da Ordem dos
Médicos.
m) Dora Franco, em representação da Ordem dos
Enfermeiros.

■■DESPACHO N.º 5349/2019 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina que a ACSS, em articulação com as
ARS, mantém a responsabilidade pela coordenação do Plano Estratégico do Baixo Carbono e
do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública no Ministério da Saúde e estabelece disposições. [DR n.º 105/2019, Série II
de 2019-05-31]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 93/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa os membros do conselho de administração do Hospital de Braga, E. P. E. [a) João
Porfírio Carvalho de Oliveira para o cargo de
presidente do conselho de administração;
b) Maria de Fátima Magalhães Alves Machado
para o cargo de vogal executiva; e
c) Manuel Amaro Fernandes Ferreira para o
cargo de vogal executivo] [DR n.º 108/2019, Série I de 2019-06-05] (Retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2019, DR n.º 121/2019,
Série I de 2019-06-27)

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 95/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Designa os membros do conselho de administração do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil (IPO), E. P. E. [a)
Rui Manuel Ferreira Henrique para o cargo
de presidente do conselho de administração;
b) Marta Alexandra Silva Soares para o cargo
de vogal executiva com funções de diretora
clínica; c) Inês Ribeiro Pereira Miranda Rodrigues Souto e Castro para o cargo de vogal
executiva; d) Emanuel José de Jesus Pereira
Magalhães de Barros para o cargo de vogal
executivo; e e) Maria Fernanda Silva Soares
para o cargo de vogal executiva com funções
de enfermeira diretora]. [DR n.º 116/2019, Série I de 2019-06-19]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 86/2019 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a urgente concretização de medidas que permitam a melhoria
da capacidade de resposta na prevenção
e combate à violência doméstica. [DR n.º
116/2019, Série I de 2019-06-19]
■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N.º 96/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., a realizar a despesa inerente ao
financiamento das unidades de I&D. [DR n.º
117/2019, Série I de 2019-06-21]
■■DESPACHO N.º 5803/2019 – Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Determina que os Conselhos Gerais das
Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B
aprovam até 31 de março de cada ano civil os
horários de trabalho e o valor do incremento
da carga horária dos médicos, enfermeiros e
secretários clínicos, por profissional e grupo
profissional, de forma fundamentada. [DR n.º
117/2019, Série II de 2019-06-21]
■■DESPACHO N.º 5821/2019 – Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde
Nomeia membros da Comissão de Avaliação
de Medicamentos o Dr. Nuno Miguel Teixeira e
a Dr.ª Catarina Rita de Abreu Pereira Marques.
[DR n.º 118/2019, Série II de 2019-06-24]
■■PORTARIA N.º 392/2019 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Autoriza o Hospital Santa Maria Maior - Barcelos, E. P. E., a assumir um encargo plurianual
até ao montante de 1.281.633,60 EUR, isentos
de IVA, referente à Prestação de Serviços Médicos de Clínica Geral para a Urgência. [DR n.º
118/2019, Série II de 2019-06-24]
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■■DESPACHO N.º 5854-A/2019 – Finanças e
Saúde - Gabinetes do Ministro das Finanças e
da Ministra da Saúde
Define as zonas geográficas qualificadas
como carenciadas, no que respeita à área
hospitalar e de medicina geral e familiar, por
estabelecimento de saúde e especialidade
médica e por agrupamento de centros de
saúde, respetivamente, para efeitos de atribuição dos incentivos à mobilidade e recrutamento de trabalhadores médicos. [DR n.º
119/2019, 1º Supl, Série II de 2019-06-25]

Atividades

Sub-Região de Viana do Castelo

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 105/2019 – Presidência do Conselho
de Ministros
Designa os membros do conselho diretivo
do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. [a) Presidente do Conselho Diretivo - Rui dos Santos
Ivo; b) Vice-Presidente - António Manuel
Núncio Faria Vaz; c) Vogal - Cláudia Susana
da Conceição Robalo de Jesus Belo Ferreira].
[DR n.º 120/2019, Série I de 2019-06-26]
■■DESPACHO N.º 5862/2019 – Saúde - Gabinete da Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto III - Maia/Valongo, pelo período de
três anos, o licenciado Fernando Jorge Freitas Filgueiras. [DR n.º 120/2019, Série II de
2019-06-26]
■■DESPACHO N.º 5975/2019 – Saúde - Gabinete da Ministra
Institui o dia 20 de julho como o Dia Nacional
da Doação de Órgãos e da Transplantação.
[DR n.º 122/2019, Série II de 2019-06-28]
A transplantação de órgãos reveste-se de importância primordial para a saúde dos doentes, na medida em que oferece grandes benefícios terapêuticos e é, em situações de
falência terminal de órgãos, o único tratamento disponível.
O primeiro transplante de órgãos em Portugal foi realizado com rim de dador vivo, em 20 de julho de 1969, nos
Hospitais da Universidade de Coimbra, por uma equipa
médica liderada pelo Professor Linhares Furtado. Mais de
uma década depois, em 1980, foram feitos os primeiros
transplantes com rim de dador falecido. Sucederam-se
outros transplantes de órgãos, fígado, coração, pâncreas,
pulmão, bem como transplantes de tecidos e células. Nos
últimos 30 anos a transplantação em Portugal tem tido um
desenvolvimento notável, assistindo-se a um aumento progressivo dos níveis de doação e a uma evolução técnica e
organizacional que colocaram Portugal na vanguarda da
transplantação mundial.
A disponibilidade de órgãos para transplantação depende
exclusivamente da generosidade dos cidadãos, da sua predisposição para a dádiva voluntária e gratuita em vida ou
após a morte. A doação de órgãos é um gesto de extremo
altruísmo, um dos maiores atos de generosidade entre os
seres humanos. É também crucial o envolvimento e esforço, quer dos profissionais que no seu dia-a-dia se dedicam
à identificação de todos os potenciais dadores de órgãos
e tecidos, procurando fazer face à escassez de órgãos,
existente à escala global, quer de todos os profissionais de
saúde envolvidos na transplantação.
Justifica-se, por isso, a instituição de um Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação, tal como
tem vindo a ser reclamado pela Sociedade Portuguesa
de Transplantação, como reconhecimento aos dadores e
famílias, aos profissionais de saúde, assim como para recordar à sociedade que a doação de órgãos ajuda a salvar
a vida ou contribui para melhorar a qualidade de vida de
muitos doentes, tornando, assim, mais conhecido o seu
significado.

■ 6 ABR /3 MAI/28 JUN
Formação
5.ª edição de Formação
Avançada de Internos
2019
No âmbito da 5.ª edição do
Curso Avançado de Médicos
Internos de 2019, a direção
do Internato de Medicina
Geral e Familiar e do Serviço
de Medicina 1 da Unidade
Local de Saúde do Alto
Minho (ULSAM) realizou três
formações na Sede da SubRegião de Viana do Castelo
da Ordem dos Médicos.
O 1º módulo de formação
foi lecionado no dia 6 de
abril, onde Daniel Machado
Oliveira, Imunoalergologista
da ULSAM, falou sobre
asma e imunodeficiências.
A 2ª sessão ocorreu no dia
3 de maio e o convidado,
Pedro Cunha, médico
de Medicina Interna do
Hospital de Guimarães,
abordou a temática do
risco cardiovascular. O 3º
momento de formação
aconteceu no dia 28 de junho.
A sessão foi apresentada por
Cátia Barreiros, especialista
em Medicina Interna na
USALM, e Ivone Gonçalves,
Pneumologista da USALM,
que apresentaram palestras
sobre o diagnóstico e
tratamento da tuberculose.
As formações contaram com
momentos de avaliação para
os formandos que desejavam
obter o certificado do curso.

■ 13 ABR
Exposição / Livro
Comemorações do
25 de abril
Para comemorar os 45 anos
desde o 25 de abril de 1974,
a Sede da Sub-Região de
Viana do Castelo da Ordem
dos Médicos inaugurou a
exposição “25 de abril e os
Médicos, Família e Amigos”,
a 13 de abril. A exposição
teve a curadoria de José
Ramada e Luísa Quintela.
Os médicos afirmaram
como expor imagens
desde essa data até 2019
representa “as experiências
de cada um, nesta área,
que misturam a profissão,
natureza, interesses,
paixões e um caminho de
um certo obscurantismo
até à modernidade”. Os
curadores explicaram como
esta homenagem na Ordem
dos Médicos, “lugar de
pertença e encontro médico”,
projeta os médicos “para
um criar além da profissão,
centrando nos profissionais,
mas aberto a um mundo em
transformação”. No mesmo
dia, foi ainda lançado o livro
“25 de abril, Corte e Costura”,
da autoria de João Cerqueira.

■ 1 JUN - 30 JUN
Exposição
Pintura de Adão Cruz
Foi inaugurada no dia 1 de
junho a exposição “… como
um dia de primavera nos
olhos de um prisioneiro”, com
pinturas da autoria do médico
cardiologista Adão Cruz, na
sede da Sub-Região de Viana
do Castelo da Ordem dos
Médicos. Ao descrever a sua
obra, o médico mostra como
“sempre amou a liberdade
do pensamento e da razão,
a verdadeira riqueza do ser
humano” e foi com “este
amor que sempre sonhou
libertar-se ao longo da vida,
também pelos caminhos
da ciência, da escrita e da
pintura”. A mostra esteve
patente até dia 30 de junho.
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Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTÍFICAS
18 MAR a 04 JUN 11.ª edição
do Curso de Pós- Graduação
em Infeção VIH/SIDA
03 ABR 1.º Curso de Orientadores

03, 04 e 05 JUN MostrEM
2019 (14ª edição da Mostra de
Especialidades Médicas)
04 JUN Reunião da AIMGF

da zona Norte

de Formação do Internato
Médico da zona Norte

08 JUN Ação de Formação
sobre Codificação Clínica

04 ABR 3.ª Tertúlia “Recursos

12 JUN Reunião do Grupo Balint

Humanos em Saúde” para
profissionais de Saúde

19 JUN Reunião do Conselho

05 ABR 28.ª edição do Ciclo de

Reuniões Inter-hospitalares
de Pediatria do Norte
06 ABR Reunião Científica

28 ABR “Porto Revisitado”–
Pelos caminhos do
Romântico: do Cais dos
Insurretos a Massarelos
29 ABR Assembleia

de Representantes da
Ordem dos Médicos

Nacional para a Auditoria
e Qualidade da OM

11 e 12 MAI “Portugal
Revisitado” – Tomar e os
Guardiões do Templo: Um
percurso templário, nos 700
anos da Ordem de Cristo.

28 JUN Reunião do Conselho

23 MAI Cerimónia de

Nacional de Auditoria e
Qualidade da OM / DGS

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

sobre Oligossacáridos
AIMGF da zona Norte

ATIVIDADES DE
CULTURA E LAZER

09 ABR Formação obrigatória

Exposições:

de Formação Geral do Internato
Médico – Ética, deontologia
e comunicação médica

05 a 26 ABR Exposição de pintura

09 ABR Reunião da Direção da
EPSO (European Partnership for
Supervisory Organisations in
Health Services and Social Care)

Arte Médica – inauguração
dia 30 de Abril e sessão de
encerramento dia 23 de Maio

10 ABR Reunião do Grupo Balint

Fotográfica – inauguração dia
30 de Maio com palestra “Arte
- Arco Iris da Alma” e sessão de
encerramento dia 19 de Junho

15 JUN “Porto Revisitado”– Um

de Representantes da
Ordem dos Médicos

Concertos e Cinema:

15 a 30 JUN Ciclo de Ténis
2019 – “Taça da Ordem”

03 MAI Reunião Plenária do
Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida

com o filme “The Man who shot
Liberty Valance”, John Ford, 1962,
uma escolha de José Pinto Pereira

03 e 04 MAI Curso e Reunião
do Núcleo de Acessos
Vasculares da SPACV

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

18 JUN Dia do Médico com
homenagem aos médicos com
25 e 50 anos de inscrição na OM
e atribuição dos Prémios Daniel
Serrão e Corino de Andrade

09 MAI Concerto / Apresentação

23 JUN Festa de S. João na Ordem

08 MAI Reunião do Grupo Balint

do disco “Pessoas de Fernando”

Lançamento de Livros:

16 MAI Examination FEBVS
(Fellow of the European Board
of Vascular Surgery)

10 MAI 9.º Ciclo de Jazz

12 ABR Lançamento do livro

17 MAI Encontro de médicos

“Hot Clube de Portugal”

internos de Medicina
Intensiva do Norte

14 JUN Cinema: Serão na Ordem
com o filme “ Oci Ciornie” (Olhos
Negros), Nikita Mikhalkov, 1987,
uma escolha de Belmiro Ferreira

08 ABR Reunião da

13 ABR VII Jornadas sobre infeções

sexualmente transmissíveis
29 ABR Assembleia

21 ABR Formação obrigatória

de Formação Geral do Internato
Médico – Ética, deontologia
e comunicação médica
24 MAI 28.ª edição do Ciclo de
Reuniões Inter-hospitalares
de Pediatria do Norte
25 MAI Sessão Clínica sobre

dor para médicos fisiatras
30 MAI Reunião da Comissão

Organizadora das Jornadas
Médicas Maia/Valongo
01 JUN Congresso “Um sábado
com a Dermatologia” – Formação
Pós-Graduada em Dermatologia

e desenho por João do Vale
30 ABR a 23 MAI XVII Exposição

30 MAI a 19 JUN XI Exposição Arte

12 ABR Cinema: Serão na Ordem

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

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

Outros eventos:
24 MAI Jantar vínico do Clube

de Vinhos Nortemédico /
Fórum de Enólogos
05 ABR Ciclo de Conferências

“Às Sextas na Ordem” – “Novas
Fronteiras da Sexualidade”,
por Júlio Machado Vaz
09 ABR Receção ao Médico

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

29 MAI 5.ª Jornada de

Competição de Bridge:
Campeonato Regional de
Clubes – Taça Rui Pinto

XVII ARTE MÉDICA , de 30 de abril a
23 de maio e XI ARTE FOTOGRÁFICA,
de 30 de maio a 19 de junho.

31 MAI Ciclo de Conferências “Às
Sextas na Ordem” – “Delegação
de atos médicos a outros
profissionais: quais os limites
do razoável?”, por Isabel Ramos
e José Fernando Teixeira

percurso em São João da Foz:
Jardim do Passeio Alegre, Foz
Velha e Jardim dos Ingleses

FESTA DE SÃO JOÃO NA ORDEM
Convívio, festa e boa
disposição na noite de 23 de
junho, na Casa do Médico.

“Perspectiva Humanística de
la Bioética en Estomatologia/
Odontologia” da autoria
de Josep Ustrell
14 MAI Lançamento do livro
“Sonhando com um 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
21 MAI Lançamento do livro

“Regaste da Dignidade - A
Declaração Universal dos
Direitos Humanos e os 40
anos do SNS” coordenado
por José Martins Nunes
07 JUN Lançamento do livro
“Peniopatia Diabética”da autoria
de José La Fuente de Carvalho

ÀS SEXTAS NA ORDEM
“Novas Fronteiras da Sexualidade”,
por Júlio Machado Vaz , em 5 de abril e
“Delegação de atos médicos a outros
profissionais: quais os limites do
razoável?”, por Isabel Ramos e José
Fernando Teixeira , em 31 de maio.
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VAI ACONTECER
REUNIÕES CIENTÍFICAS
01 JUL Reunião com os Diretores de

Serviço de Ginecologia/ Obstetrícia
e Diretores/Coordenadores
de Serviço das Unidades de
Neonatologia dos Centros
Hospitalares do Norte e Centro
01 JUL Reunião da AIMGF

da zona Norte
04 JUL Reunião da Comissão

Organizadora das Jornadas
Médicas Maia/Valongo

27 SET Ciclo de Conferências
“Às Sextas na Ordem” –
“Morte cerebral e estado
vegetativo persistente:
conceitos inconfundíveis”,
por António Carneiro

Lançamento de Livros:
05 JUL Lançamento do livro “O

Homem de 70 anos”, de Manuel
Mendes Silva, Nuno Monteiro
Pereira e de Pedro Vendeira
09 JUL Lançamento do livro

29 JUL Reunião da AIMGF

“Um Pouco Mais de Luz.
Explicando o eletrochoque”
da autoria de Jorge Mota

da zona Norte

16 JUL Lançamento do livro “A Arte

11 SET Reunião do Grupo Balint

das Mãos - Cirurgia e Cirurgiões em
Portugal durante os séculos XII a
XV” da autoria de Cristina Moisão

10 JUL Reunião do Grupo Balint

21 SET Workshop sobre Genética

Médica, Ginecologia e Obstetrícia
26 e 27 SET 22.º Congresso
Nacional de Medicina: “O Médico
Líder na Saúde e na Sociedade”

18 JUL Lançamento do livro

“Libertar o Silêncio da Floresta
– Ensaio sobre o Sofrimento”
da autoria de João Trambelo

ATIVIDADES DE
CULTURA E LAZER

03 OUT

Exposições:

The Trial / O Processo

01 a 15 JUL Exposição de
fotografia “Janelas Prá
Cidade”, de Miguel Louro

Orson Welles, 1962

10 OUT

05 a 19 JUL Exposição “Ernesto

Stalker

Roma – Vida e Obra” com Sessão de
homenagem a Eduardo Santos Silva
06 a 20 SET Exposição coletiva
de pintura “Entretelas”
13 a 27 SET Exposição de pintura,

escultura e desenho, de Izabel Melo

Concertos e Cinema:

Andrei Tarkovsky, 1979
CICLO DE TÉNIS SRNOM – 2019
Corrida dos Campeões (inscrições
até dia 30 de setembro), de
01 Julho a 30 Setembro;
Masters da Ordem,
26 e 27 Outubro.

12 JUL Concerto de Verão nos

Jean-Pierre Jeunet, 
Marc Caro, 1991

15 NOV

03 JUL Torneio de Bridge – Parceria
da SRNOM com a Associação
Regional de Bridge do Norte

eXistenZ

David Cronenberg, 1999

05 JUL Ciclo de Conferências “Às

22 NOV

Sextas na Ordem” –“ O significado
de ser médico”, por António Maia
Gonçalves e Paulo Santos

–O Caminho do Ouro: Um percurso
pela mineração e herança
romanas. Paredes, Gerês, Las
Medulas (Espanha) e Chaves.

Terry Gilliam, 1985

Delicatessen

Outros eventos:

14 e15 SET “Portugal Revisitado”

24 OUT

Brazil / Brazil: 
O outro lado do sonho

07 NOV

jardins da SRNOM pela Orquestra
da Ópera na Academia e na Cidade:
“Visitação à Ópera La Traviatta de
Giuseppe Verdi” com a Direção
do Maestro José Ferreira Lobo

6 e 7 JUL “Portugal Revisitado”
– O Caminho dos Monges
Brancos. Tarouca, Salzedas,
Ucanha, S. Pedro de Águias.

Ciclo de Cinema
na SRNOM

Werckmeister H
 armóniák / 
A Harmonia W
 erckmeister
26 - 27 SET › SRNOM
“O Médico Líder na Saúde e na
Sociedade”
Este ano o Congresso Nacional
de Medicina, organizado pela
SRNOM, acontece no Centro
de Cultura e Congressos da
SRNOM, no Porto. Contamos
com a sua presença e muitos
outros colegas para o sucesso do
evento. Consulte o programa.

Béla Tarr, 2000

29 NOV

Interstellar

Christopher Nolan, 2014
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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

Rótor

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

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

Hotel D. Luís***

Fernando Palhinhas

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

Hotel Avenida Palace

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

Santanahotel & Spa****

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

Hotel Convento d’Alter

Rua de Santo António Alter do Chão, n.º 23
7440-059 Alter d’ Chão
Tel. 245619120
www.conventodalter.com.pt
desconto de 20%*

Hotéis D’Ajuda

Funchal – Madeira
Tel. 291 708000
www.hoteisajuda.com
descontos especiais

Porto Palácio Congress
Hotel & Spa*****

Avenida da Boavista, 1269
4100-130 Porto
Tel. 225086600
www.hotelportopalacio.com
descontos entre 40% e 50%*

Continental Hotels

www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels

www.choicehotels.com
descontos especiais

Hotel Torre de Gomariz
Wine & SPA

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

* Sobre os preços de tabela.

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

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

CONGRESSO
NACIONAL
DE MEDICINA

26-27 SET PORTO

Centro de Cultura e Congressos da SRNOM

O Médico Líder na
Saúde e na Sociedade

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. RUA DELFIM MAIA, 405, 4200-256 PORTO
TEL. 225 070 100 • SECRETARIA@NORTEMEDICO.PT • WWW.NORTEMEDICO.PT

