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Homenagem aos médicos com 50 anos de inscrição na OM,
atribuição do Prémio Daniel Serrão 2020 e 2021 e uma
palestra por Artur Santos Silva
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«Cardiologia de Gaia: uma história de inovação no diagnóstico e tratamento
da doença cardiovascular», do CHVNG/E, e «Unidade Clínica de Ambulatório
Médico», do CHTMAD, são os projetos em destaque neste trimestre
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coletivas com projetos relevantes na área da investigação clínica.
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DESTAQUE
DIA DO MÉDICO

Depois da inevitável interrupção
em 2020, este ano a SRNOM
voltou a celebrar presencialmente
o Dia do Médico, a 18 de junho,
retomando assim uma já longa
tradição que tem proporcionado,
ao longo dos anos, o encontro de
sucessivas gerações de médicos.
Além da homenagem aos
médicos que completaram 50
anos de inscrição na Ordem dos
Médicos, a cerimónia contou
com a entrega do prémio Daniel
Serrão aos jovens Marta Vilas
Boas Machado e Leonardo Maia
Moço, que obtiveram a melhor
média final de curso numa das três
escolas médicas do Norte do país
em 2019 e 2020, respetivamente.
A sessão foi abrilhantada com
uma palestra de Artur Santos
Silva, convidado especial da
cerimónia, intitulada “Garantir
o acesso à Saúde – a maior
bandeira do Portugal Democrático
– continuará no centro das
prioridades das Políticas
Públicas”. pág. 06

PROJETOS
INOVADORES 
EM SAÚDE

14

Na sequência de números
anteriores da Nortemédico,
continuamos a divulgação de
“Projetos Inovadores em Saúde”,
uma iniciativa que resulta de
uma parceria entre a SRNOM e as
respetivas sub-regiões do Porto,
Braga, Viana do Castelo, Vila
Real e Bragança e pretende dar
a conhecer projetos inovadores
de gestão clínica desenvolvidos
por médicos na região Norte do
país. Neste trimestre, os projetos
em destaque são: «Cardiologia
de Gaia: uma história de inovação
no diagnóstico e tratamento
da doença cardiovascular»,
do CHVNG/E, apresentado
por Ricardo Fontes Carvalho; e
«Unidade Clínica de Ambulatório
Médico», do CHTMAD,
apresentado por Fernando
Salvador e Renata Silva. pág. 14
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No dia 15 de maio a SRNOM
assinalou o aniversário de um dos
mais importantes momentos da
sua história. O projeto “Casa do
Médico” nasceu há 40 anos na
mítica Assembleia Geral, em que
os médicos do Norte aprovaram a
compra da Quinta de Arca d’Água,
local onde atualmente se situam
as instalações de Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos.
pág. 42

«CONVERSAS
A NORTE»

“Conversas a Norte” dá nome
a uma nova iniciativa do
CRNOM. Um ciclo de pequenas
conversas informais, conduzida
por António Araújo, com
personalidades da região Norte
que são figuras de destaque em
várias áreas, desde a literatura,
a comunicação, a música e
a ciência até à história e ao
desporto. Depois da estreia com
o historiador Joel Cleto em 10 de
abril, o presidente do CRNOM
convidou os irmãos Diogo e
Pedro Costa, velejadores (24
abril), Pedro Abrunhosa, músico
(8 maio), Afonso Reis Cabral,
escritor (22 maio), Joana Neto
Lima, investigadora (5 junho),
o Chef Rui Paula (19 junho) e
D. Manuel Linda, bispo do Porto
(3 julho). pág. 20

62

XVIII ARTE MÉDICA /
XII ARTE FOTOGRÁFICA
A arte terá sempre lugar na Casa
do Médico, e este ano não foi
exceção. Apesar das restrições
impostas pela pandemia, a
SRNOM convidou todos os
médicos a revelarem os seus mais
recentes trabalhos. De 20 de maio
a 29 de junho a tradicional mostra
da criatividade dos médicos
chegou a todos os colegas, nesta
edição em formato virtual. pág. 62
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Reis Cabral, escritor (22 maio), Joana
Neto Lima, investigadora (5 junho), o
Chef Rui Paula (19 junho) e D. Manuel
Linda, bispo do Porto (3 julho).
As entrevistas, conduzidas por
António Araújo, são disponibilizadas
nas redes sociais da SRNOM.

		 António Araújo,
Presidente do CRNOM
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«Unir gerações num
dia especial»

No dia 18 de junho a SRNOM voltou
a celebrar presencialmente o Dia
do Médico, dando continuação
a uma já longa tradição que tem
proporcionado, ao longo dos
anos, o encontro de sucessivas
gerações de médicos.
		 Além da homenagem aos médicos
que completaram 50 anos de
inscrição na Ordem dos Médicos,
a cerimónia contou com a entrega
do prémio Daniel Serrão e uma
palestra de Artur Santos Silva,
o convidado especial, intitulada
“Garantir o acesso à Saúde – a maior
bandeira do Portugal Democrático
– continuará no centro das
prioridades das Políticas Públicas”
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14 Parceria entre a SRNOM e as

respetivas Sub-Regiões pretende
dar a conhecer projetos inovadores
de gestão clínica desenvolvidos por
médicos no âmbito da região Norte
do país. Nesta edição apresentamse mais dois projetos: «Cardiologia
de Gaia – Uma história de inovação
no diagnóstico e tratamento
da doença cardiovascular», do
Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia/Espinho, e «Unidade
Clínica de Ambulatório Médico»,
do Centro Hospitalar de Trásos-Montes e Alto Douro
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28 «O vazio de ideias para o SNS»

		
20 Depois da estreia com o historiador

Joel Cleto em 10 de abril, o ciclo
de “Conversas a Norte” continuou
com os irmãos Diogo e Pedro
Costa, velejadores (24 abril), Pedro
Abrunhosa, músico (8 maio), Afonso

		 O psiquiatra e investigador da
Universidade do Minho foi distinguido
com o FLAD Science Award Mental
Health, da Fundação Luso-Americana
para o Desenvolvimento, pelo seu
projeto “A new hope for resistant
Obsessive-Compulsive Disorder –
innovative strategies for outcome
prediction and treatment”

		 NOTÍCIAS

		
34 23º Congresso Nacional da
Ordem dos Médicos

		 Pouco mais de um ano depois de
ter sido declarada a pandemia de
COVID-19, o Congresso Nacional
da Ordem dos Médicos debateu o
impacto desta emergência de saúde
pública. “A Ciência em tempo de
pandemia” foi o mote deste encontro,
que teve lugar em Coimbra, de 31
de maio a 3 de junho, num formato
híbrido, presencial e online
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42 40 anos da Casa do Médico

		 No dia 15 de maio a SRNOM
assinalou o aniversário de um dos
mais importantes momentos da
sua história. O projeto “Casa do
Médico” nasceu há 40 anos na
“mítica” Assembleia Geral em que
os médicos do Norte aprovaram a
compra da Quinta de Arca d’Água,
local onde atualmente se situam
as instalações da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos

		
46 Assembleia Regional Ordinária

		 2020 foi um ano extraordinariamente
condicionado pela pandemia de
COVID-19. Ainda assim, o balanço
foi considerado muito positivo e
o Relatório e Contas de 2020 foi
aprovado e louvado, “pela gestão
equilibrada”, na Assembleia
Regional Ordinária da SRNOM

		
51 Dia do ICBAS

		 No dia 5 de maio, comemoraram-se
46 anos do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar “ao
serviço do ensino e da ciência”. A
cerimónia serviu também para
homenagear Maria de Sousa,
numa altura em que se assinalava
um ano do seu falecimento

		 Por videoconferência, a partir das
sedes regionais do Norte, Centro e
Sul, a Assembleia de Representantes
da OM reuniu no passado dia 28 de
abril. O encontro ficou marcado pelo
voto de louvor a todos os médicos
pelo empenho demonstrado no
combate à pandemia, proposto pelo
bastonário Miguel Guimarães

		
54 Dia da Graduação

		 O Dia da Graduação da Faculdade
de Medicina da Universidade
do Porto foi a oportunidade
para homenagear cerca de
600 membros da comunidade
académica, entre jovens
finalistas de Medicina, mestres
e doutores. A sessão realizouse na Aula Magna da FMUP, no
dia 5 de maio, e foi presidida
por Marcelo Rebelo de Sousa

		 O CRNOM continua empenhado
numa participação ativa no
processo de abordagem aos fundos
europeus. Recentemente António
Araújo reuniu com elementos
da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Norte para abordar potenciais
soluções com vista a incrementar
o investimento na área da saúde

«Oporto Biomedical Summit»

		 Devido às restrições causadas
pela pandemia, a primeira edição
do Oporto Biomedical Summit
foi realizada de forma virtual.
“Inventar e reinventar” conceitos
e ideias, proporcionando três dias
de experiências enriquecedoras
foi o grande objetivo do evento,
organizado pelos estudantes do
ICBAS no passado dia 9 de abril

58

XXXIII Jornadas de
Terapêutica do ICBAS

		 De novo em formato presencial,
estudantes e docentes
sublinharam a dedicação e
resiliência de toda a comissão
organizadora, que “alcançou
um programa de excelência”

60

		
50 Fundos Europeus 2021-2027

		 Apesar das restrições impostas
pela pandemia, a SRNOM mais uma
vez convidou todos os médicos
a revelarem o seu talento e a
mostrarem a sua criatividade. A Arte
Médica / Arte Fotográfica 2021
decorreu de 20 maio a 29 junho

67
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48 Assembleia de
Representantes da OM

		
62 XVIII Arte Médica /
XII Arte Fotográfica

Conferência: «Connecting
Healthcare»

		 Organizado pelo Seal Group e
a ULS de Matosinhos, o evento
foi dedicado ao tema “Moving
Forward: à descoberta de um novo
mundo”. Cristina Gavina moderou
um dos painéis deste encontro,
em representação do CRNOM

“Requiem” de John Rutter

		 No dia 19 de junho, a Igreja dos Grilos,
no Porto, foi palco para o “Requiem”
de John Rutter. Organizado pelo
Coro da SRNOM, pelo Ensemble
Vocal Pro Música e pela Orquestra
da Ópera na Academia e na
Cidade, o concerto teve a direção
musical do Maestro José Manuel
Pinheiro e encontra-se disponível
nas redes sociais da SRNOM

		
68 “Folhas do Caminho”

		 Walter Osswald apresentou o seu
mais recente livro na SRNOM, a 1 de
julho. Carlos Costa Gomes, presidente
da Direção Nacional do Centro de
Estudos de Bioética da Universidade
Católica Portuguesa, e António
Araújo, presidente do CRNOM, foram
os convidados especiais da sessão

		 LEGISLAÇÃO

		
70

Diplomas mais relevantes
publicados entre 1 de abril
e 31 de junho de 2021

		 INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
71
72

Atividades na Sub-Região
de Viana do Castelo
Benefícios Sociais
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A pandemia não
justifica tudo
António Araújo
Presidente do CRNOM

E

stamos praticamente a meio da
XIV Legislatura da Terceira
República Portuguesa e do
mandato do XXII Governo Constitucional. Simultaneamente, encontramo-nos
num período indefinido da pandemia,
essa usurpadora de atenções, que a tudo
serve de justificação.
Para lá de uma fraca gestão desta crise
sanitária, temos um governo que nada
fez pela Saúde dos portugueses. Um Ministério da Saúde que agoniza, numa
inação sem paralelo, incapaz de agir
para lá do estritamente necessário.
Nunca tínhamos assistido a um exercício tutelar do Ministério da Saúde tão
sofrível, sem reuniões com as associações representativas dos profissionais
que superintende, sem diálogo, inovação ou reformulação, que não debate a
restruturação das unidades de saúde e
do sistema de saúde. Este ministério limita-se a “existir”, dependente do efeito
“pandemia”.

editorial

Infelizmente, estamos a desperdiçar
tempo precioso para uma profunda restruturação do Sistema de Saúde Português, em geral, e do Serviço Nacional
de Saúde (SNS), em particular. Porque,
quanto mais o tempo passa, mais difícil
e profunda vai ter de ser a restruturação.
Acresce a esta esterilidade o facto de assistirmos a um Ministério da Saúde que
é incapaz de lutar por uma maior fatia
dos fundos europeus, linhas de financiamento que permitissem a restruturação
efetiva das unidades de saúde envelhecidas e decrépitas, o seu reequipamento e
a sua modernização.
Torna-se difícil criticar esta Ministra,
porque sem iniciativas ou ações, escu-
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Para lá de uma
fraca gestão desta
crise sanitária,
temos um governo que
nada fez pela Saúde dos
portugueses. Um Ministério
da Saúde que agoniza,
numa inação sem paralelo,
incapaz de agir para lá do
estritamente necessário.
Nunca tínhamos assistido
a um exercício tutelar do
Ministério da Saúde tão
sofrível…

dando-se atrás da pandemia, pouco ou
nada há a criticar, sendo até deselegante
fazer qualquer apreciação. No entanto, o
tempo passa e os profissionais de saúde
que resistiram e que continuam a resistir até ao limite das suas capacidades, reconhecidos por toda a população
e, em teoria, pelo governo, não tiveram
qualquer retorno desta dedicação. Pelo
contrário, a Ministra da Saúde vota-os
ao desprezo (sim, porque não dialogar
e não tentar melhorar as condições de
formação e de trabalho a quem demonstra uma dedicação ímpar, é desprezar),
remete-se ao silêncio da sua inação, da
sua mediocridade, da sua falta de capacidade de liderança e da sua falta de visão
para o sistema de saúde.
Esta pandemia não justifica tudo, apenas
expõe a mediania de quem nos lidera!

No entanto, o
tempo passa e
os profissionais
de saúde que resistiram
e que continuam a resistir
até ao limite das suas
capacidades, reconhecidos
por toda a população e, em
teoria, pelo governo, não
tiveram qualquer retorno
desta dedicação. Pelo
contrário, a Ministra da
Saúde vota-os ao desprezo,
remete-se ao silêncio
da sua inação, da sua
mediocridade, da sua falta
de capacidade de liderança
e da sua falta de visão para o
sistema de saúde.

Apesar de todos os condicionalismos impostos e considerando todas as medidas
de segurança recomendadas, o Conselho
Regional do Norte tem vindo a organizar
todas as atividades habituais, embora
adaptadas aos tempos que vivemos.
Tivemos o Dia do Médico, a 18 de junho,
com a entrega do Prémio Daniel Serrão
aos jovens médicos que obtiveram a melhor média final de curso numa das três
escolas médicas do Norte do país em
2019 e 2020, bem como a homenagem
aos médicos que completaram 50 anos
de inscrição na Ordem dos Médicos
(OM) em 2020 e 2021. Ficou por se realizar a homenagem aos colegas que completaram 25 anos de inscrição na OM e
que se efetuará logo que as condições o
permitam.
Continuamos a sublinhar projetos inovadores em saúde na região norte, em
colaboração com os Conselhos das Sub-Regiões, desta vez com o serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho e com a Unidade
Clínica de Ambulatório Médico do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro.

Iniciámos uma nova rubrica “Conversas
a Norte”, ciclo de pequenas conversas
informais onde os convidados, personalidades não-médicas e não-políticas da
região norte, são desafiados a falar sobre as suas vidas e as suas áreas, sendo
proibido abordar política ou COVID. Tivemos o privilégio de conversar com o
arqueólogo e historiador Joel Cleto, os
irmãos velejadores olímpicos Diogo e Pedro Costa, o músico Pedro Abrunhosa, o
escritor Afonso Reis Cabral, a investigadora Joana Neto Lima, o detentor de
2 estrelas Michelin Chef Rui Paula e o
Bispo do Porto, D. Manuel Linda.
Realizámos a XVIII Arte Médica e a XII
Arte Fotográfica, espaços de mostra da
criatividade dos médicos, este ano numa
edição virtual.
Comemorámos, a 15 de maio, os 40 anos
da Casa do Médico, um dos momentos
mais importantes da nossa história.
Nessa data, em 1981, foi aprovada, em
Assembleia Geral, a compra da Quinta
de Arca d’Água, onde se viria a edificar o
atual complexo de que todos nós nos orgulhamos e de que podemos desfrutar.
A todos os colegas que participaram ativamente na concretização deste projeto,
o nosso Muito Obrigado.
Por último, mas não de menor importância, estamos a entrar na época de verão,
altura privilegiada para férias. A todos
os que as irão gozar neste período, que tenham umas férias relaxantes e seguras.
António Araújo
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Dia do Médico
UNIR GERAÇÕES NUM DIA ESPECIAL
Aceda ao resumo
em vídeo da sessão
directamente através
do código QR ou vá a
www.nortemédico.pt
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

DIA DO MÉDICO: OPORTUNIDADE
PARA REFLETIR SOBRE O PAPEL DAS
SUCESSIVAS GERAÇÕES DE MÉDICOS
NOS ÊXITOS ALCANÇADOS E SOBRE OS
DESAFIOS EMERGENTES EM SAÚDE
Depois da inevitável
interrupção em 2020,
este ano a SRNOM
voltou a celebrar
presencialmente o
tão simbólico Dia do
Médico, a 18 de junho,
retomando assim uma já
longa tradição que tem
proporcionado, ao longo
dos anos, o encontro de
sucessivas gerações de
médicos.
Além da homenagem
e reconhecimento
aos médicos que
completaram 50
anos de inscrição na
Ordem dos Médicos,
a cerimónia contou com a entrega
do prémio Daniel Serrão aos jovens
Marta Vilas Boas Machado e Leonardo
Maia Moço, que obtiveram a melhor
média final de curso das três escolas
médicas do Norte do país em 2019 e
2020, respetivamente. A sessão foi
abrilhantada com uma palestra de
Artur Santos Silva, convidado especial
da cerimónia, intitulada “Garantir o
acesso à Saúde – a maior bandeira do
Portugal Democrático – continuará no
centro das prioridades das Políticas
Públicas”.

H

omenagem e reconhecimento
foram palavras de ordem no dia
em que se assinalou o Dia do
Médico, a 18 de junho. Ao contrário dos
anos anteriores, em que o Salão Nobre do
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) enchia de ilustres personalidades do ensino médico do norte do
país, antigos dirigentes do Conselho Re-

gional e sub-regiões e figuras ligadas à
academia e à cidade, este ano a cerimónia
teve um caráter mais reservado. Devido
ao estado de confinamento e às restrições
de lotação impostas pela pandemia, a cerimónia do Dia do Médico 2021 realizou-se num formato mais limitado, ajustado
às circunstancias atuais.
Assim, a SRNOM atribuiu presencialmente as medalhas evocativas apenas aos
médicos que completaram 50 anos de inscrição na Ordem dos Médicos nos anos de
2020 e 2021. A cerimónia iniciou-se com
um momento musical, com os andamentos “Adagio” e “Alegretto” da Sonata para
“arpeggione” e piano em Lá menor, de
Franz Schubert, interpretados por Leonor Paiva, na flauta, e Mateus Barros,
no piano, finalistas do Conservatório de
Música do Porto. Após as boas-vindas, os
presentes foram brindados com uma palestra de Artur Santos Silva. “Garantir o
acesso à Saúde – a maior bandeira do Portugal Democrático – continuará no centro
das prioridades das Políticas Públicas” foi
o tema abordado pelo presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto.

Palestra por
Artur Santos Silva
SAÚDE E ECONOMIA DE
“MÃOS DADAS”
“Tendo em conta a minha experiência
na área das Políticas de Saúde e acreditando que a grande bandeira do nosso
país em democracia é o avanço que
houve na saúde, achei que era o tema
mais adequado para tratar. É também
uma maneira de prestar uma homenagem ao meu avô e tio, ambos médicos,
que dedicaram a sua vida a esta tão nobre profissão”, justificou o orador ao iniciar a conferência. “Se podemos dizer
que os cuidados de saúde que hoje temos,
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Se podemos dizer
que os cuidados
de saúde que
hoje temos,
proporcionados pelo
Serviço Nacional
de Saúde, são o
grande ativo das
mudanças que
Portugal conheceu,
devemos também
reconhecer que os
próprios setores da
saúde, da iniciativa
privada e do setor
social, tiveram uma
evolução notável.
Artur Santos Silva

proporcionados pelo Serviço Nacional de Saúde,
são o grande ativo das
mudanças que Portugal
conheceu, devemos também reconhecer que os
próprios setores da saúde,
da iniciativa privada e do
setor social, tiveram uma evolução notável. Portanto, este conjunto hoje é uma
grande vantagem de todos aqueles que
vivem no nosso país: ter um sistema de
saúde público muito capaz, com resposta
conveniente, e um setor da economia social que progrediu muito. Devemos também destacar os avanços da iniciativa
privada, que ocupou este espaço da prestação de cuidados de saúde”, adiantou o
jurista.
Ao longo da sua exposição, Artur Santos
Silva partilhou aquele que foi o seu trajeto profissional e os contactos que estabeleceu com várias instituições do setor
social, no sentido de colmatar carências
e intervir na política de responsabilidade social. Enquanto administrador
não-executivo e presidente da Fundação
Gulbenkian, entre 2002 e 2017, acompanhou estreitamente a área das políticas de saúde, com o objetivo de formatar e contribuir para melhores soluções.
Abordou a importância do lançamento
do projeto “Um futuro para a saúde” –
que mobilizou profissionais de saúde,
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desde médicos, enfermeiros, académicos, cientistas, pessoas ligadas à gestão
do sistema de saúde e hospitais públicos
e privados, empresários de atividades
relacionadas com a saúde – com ideias
e recomendações “muito interessantes”,
entre elas a cooperação entre o setor público, privado e social.

MELHOR SAÚDE COM
LITERACIA E COOPERAÇÃO
“É importante sublinhar a ideia de que
os cidadãos têm um papel fundamental a exercer em relação a uma melhor
saúde. Tivemos grandes avanços na
nossa esperança de vida mas estamos
longe de alguns países no que se refere
a esperança de vida com qualidade.
É um pré-requisito fundamental que
haja maior literacia, mais educação em
saúde e maior compreensão de todos
sobre o caminho a seguir para se poder
ter melhor saúde”, defendeu Artur Santos Silva. Na sua opinião, deveria existir
maior colaboração e entendimento entre
as estruturas centrais, como o Ministério da Saúde e a Direção Geral de Saúde,
com as instituições que estão no terreno,
ou seja, um trabalho em conjunto com
base no diálogo entre o sistema público,
privado e social.
O convidado refletiu ainda sobre a resposta do sistema de saúde perante a
pandemia e fez uma avaliação positiva.
Porém, admite que deveria ter havido
uma “maior coordenação europeia”,
melhor planeamento e “saber antecipar
para poder ajustar a capacidade de resposta”. Para Artur Santos Silva, a saúde
e a economia estão de “mãos dadas” e o
sistema deve ser visto como um “todo” e
funcionar melhor para assegurar a sua
“sustentabilidade”. Já em jeito de conclusão, o orador defendeu a necessidade de
existir um “programa de investimento
adequado” e ajustado para melhorar a
estrutura central do sistema de saúde.
“Temos desafios muito grandes pela
frente, mas em termos económicos e de
avanços científicos e tecnológicos podemos ter uma resposta muito positiva. Os
médicos e profissionais de saúde enfrentaram o Adamastor nesta fase de pandemia. Como sociedade temos que pensar
mais nos que sofrem, nos que vivem em
situação de pobreza e nas desigualdades
sociais do nosso país”, encerrou.

Atribuição
do Prémio
Daniel Serrão
Anualmente, o médico que
no ano anterior concluiu o
curso com a melhor média
final numa das três escolas
médicas do Norte do país recebe o Prémio Daniel Serrão,
patrocinado pelo Banco Santander Totta, no valor de 1250
euros. Uma vez que no ano
passado não foi possível fazer
a entrega do Prémio, o Dia do
Médico de 2021 contemplou a
entrega de dois prémios, o de
2020 e o de 2021.

2020 Marta Vilas Boas de
Melo Machado concluiu o
Mestrado Integrado em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) em 2019 com
a média de 18,56 valores.
Entre agradecimentos à família, amigos, instituição de
ensino e CRNOM, a vencedora do Prémio Daniel Serrão 2019 fez um balanço do
seu percurso. “É um orgulho enorme estar aqui hoje.
Não só porque este prémio
é uma oportunidade para
homenagearmos uma figura
médica eminente e de referência ética na Medicina
contemporânea, o Prof. Daniel Serrão,
mas também porque este prémio representa, para mim, o culminar de seis
anos de muito trabalho, esforço e espírito de sacrifício. Foi um percurso difícil, desafiante, mas também pautado
por uma crescente aprendizagem e evolução. Portanto, hoje, olhando para trás,
sinto que não poderia ter sido de outra
forma”, admitiu. A premiada partilhou
ainda algumas preocupações como médica interna de Formação Específica de
Cirurgia Vascular. “Este foi um ano difícil para todos nós, em que o papel e a
importância do médico têm vindo a ser
glorificados. No entanto, não podemos
esquecer que, após este período, a desva-

lorização da profissão, que já vínhamos
a verificar, não só irá continuar como
agravar-se-á, se nada for feito. Portanto,
cabe-nos a nós exigir um orçamento de
estado para a saúde que nos permita
responder às necessidades. Devemos
também incentivar o debate e a implementação de mudanças, nomeadamente
no que concerne aos desafios com que
lidamos na formação médica. A definição e cumprimento do Ato Médico e
as carreiras médicas bem definidas são
essenciais para praticar uma Medicina
de qualidade. Hoje, mais do que nunca, a
classe médica tem que estar unida para
lutar por estes objetivos”, reiterou Marta
Vilas Boas Machado.
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Agradeço ao CRNOM e à
Ordem dos Médicos pela
iniciativa e por valorizar
este mérito dos estudantes.
Penso que não será a nota
com que concluímos o
curso que irá ditar a nossa
qualidade como médicos,
mas é proporcional ao
investimento e empenho
que depositamos ao longo
destes anos.
Leonardo Maia Moço

2021 Já o Prémio Daniel Serrão 2021 foi atribuído a Leonardo Maia
Moço, que concluiu o
Mestrado Integrado em
Medicina também no
Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, no ano de 2020,
com a média de 18,23
valores. O jovem médico
está agora a frequentar
o Ano Comum no Algarve e partilhou com
a plateia a emoção com
que soube que seria distinguido pelo CRNOM
com este prémio. Visivelmente feliz, o premiado fez alguns agradecimentos especiais.
“Agradeço ao CRNOM
e à Ordem dos Médicos
pela iniciativa e por valorizar o mérito dos estudantes. Penso que não
será a nota com que concluímos o curso que irá
ditar a nossa qualidade
como médicos, mas é
proporcional ao investimento e empenho que
depositamos ao longo
destes anos. Foram dos
melhores anos da minha existência e se às
vezes me martirizo por
ter dado tanto de mim,
por outro lado chego à
conclusão que fiz tudo o que fazia mais
sentido e me fazia sentir mais realizado
na aprendizagem que tanto interesse
suscitava, a Medicina. Se há sete anos,
o ICBAS foi a minha primeira escolha,
hoje voltaria a escolher esta escola, pela
sua essência inspiradora, que atravessa
gerações e molda o pensamento dos
seus estudantes”. Leonardo Maia Moço
expressou a sua vontade de um dia vir a
ser professor no ICBAS ou “um professor à moda do ICBAS” e formulou o seu
reconhecimento às figuras com quem
aprendeu e que tem como exemplo a
seguir. “Que este prémio seja um lembrete de motivação que eu preciso para
exercer Medicina da forma mais plena”,
terminou.

Homenagem
aos médicos com
50 anos de inscrição
na OM
A cerimónia prosseguiu com a homenagem simbólica aos médicos que completaram 50 anos de inscrição na Ordem
dos Médicos. “Em circunstâncias normais, o CRNOM iria distribuir as medalhas evocativas a todos os colegas que
completam 25 e 50 anos de inscrição.
Teríamos uma plateia mais recheada
de homenageados, familiares, figuras
ligadas ao ensino médico e à cidade.
Mas hoje tal não é possível, e por isso
receberam as medalhas à entrada da
sala”, explicou António Araújo. Apesar
das restrições, o presidente do CRNOM
quis relevar este reconhecimento aos 84
médicos que se inscreveram em 1970 e
1971 com alguma nostalgia: “Vocês são
o nosso orgulho e farol enquanto médicos e profissionais. Sem vocês não havia
Serviço Nacional de Saúde, nem educação médica, nem cuidados de saúde de
excelência. Por isso, de uma forma me-
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Vocês são o nosso orgulho
e farol enquanto médicos e
profissionais. Sem vocês não
havia Serviço Nacional de
Saúde, nem educação médica,
nem cuidados de saúde de
excelência. Por isso, de uma
forma meramente simbólica,
peço que todos se levantem e
recebam este aplauso”
António Araújo

ramente simbólica, peço que todos se levantem e recebam este aplauso, sentindo-se acarinhados”.
A cerimónia do Dia do Médico terminou
com os discursos de António Araújo
e Miguel Guimarães. O presidente do
CRNOM voltou a expressar a sua gratidão ao orador convidado, pela palestra.
“O Dr. Artur Santos Silva tem sido um
amigo do CRNOM e de todos os médicos ao longo dos anos, com uma grande
ação na área da saúde em Portugal. Hoje
trouxe-nos uma excelente apresentação,
mostrou-nos o panorama geral do país
que podemos perspetivar no futuro”,

enunciou. António Araújo salientou
ainda o unir de gerações que marca este
“dia especial” e a sua importância para o
futuro da Medicina em Portugal.
Na impossibilidade de estar presente na
cerimónia, Miguel Guimarães deixou
um vídeo de agradecimento, enquanto
bastonário da Ordem dos Médicos.
“Neste dia especial, através da atribuição de medalhas que evocam os 25 e 50
anos de inscrição na Ordem dos Médicos e do Prémio Daniel Serrão, fazemos
uma homenagem a todos os médicos.
Invocamos a memória de um médico
multidimensional, o Prof. Daniel Ser-

rão, que orgulha todos os médicos e cidadãos portugueses. Figura ímpar da
Medicina, que colocou o Norte e Portugal no mapa da Europa e do Mundo. O
seu humanismo e conhecimento, ética e
empatia, ultrapassou fronteiras e deixou
um legado que todos temos o dever de
divulgar e proteger”, frisou. O dirigente
fez ainda um agradecimento sentido
aos médicos homenageados e a todos
os profissionais que estiveram no combate à pandemia, revelando que tem um
enorme orgulho em “Ser Médico”.
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EXCERTOS DO DISCURSO
DO PRESIDENTE DO CRNOM,
ANTÓNIO ARAÚJO
Dia do Médico. 18 Junho 2021

“Esta cerimónia tem a particularidade de unir gerações – da mais velha, com os médicos que comemoram 50 anos de carreira, à mais nova,
com os médicos que acabaram agora
o curso e são premiados. São eles o
futuro da Medicina. É um gosto ver
a dedicação destes jovens médicos
ao estudo da Medicina, a aprender
e a querer fornecer bons cuidados
de saúde à população. Tal como nos
ensinou Daniel Serrão, uma figura
que deve ser relembrada pelos seus
ideais éticos e deontológicos e com
quem temos muito a aprender no dia-a-dia. (...) Aos médicos homenageados, vocês deixam um legado muito
importante para todos nós. Resta-me
apenas dizer muito obrigado por nos
terem ensinado, por serem o exemplo de profissionalismo, dedicação,
pelos cuidados prestados aos cidadãos. Espero que a minha geração, e
as que se seguem, possam deixar aos
próximos este grande exemplo de
qualidade, com cuidados de saúde de
exceção. (...) Estamos sujeitos a que

EXCERTOS DO DISCURSO
DO BASTONÁRIO DA OM,
MIGUEL GUIMARÃES
Dia do Médico. 18 Junho 2021

as condições políticas compliquem
o nosso trabalho. A pandemia não
resolveu qualquer problema do SNS,
veio mostrar que somos dedicados,
resilientes, que as unidades de saúde
prestam bons serviços à população.
Mas não trouxe soluções. E se nada
for feito, as coisas podem piorar. Vamos precisar de reinventar, reestruturar e reorganizar o SNS, não só em
termos estruturais e físicos, mas de
reforçar ligações entre os cuidados
de saúde primários, hospitalares e
continuados. Estamos numa época
em que é preciso repensar o SNS,
revitalizar as carreiras dos profissionais de saúde e prestigiar o seu percurso. Para que eles sintam que as
suas aspirações profissionais são realizadas e que o SNS lhes responde ao
que pretendiam quando ingressaram
nesta área. Ou assistiremos a um esvaziar de profissionais para o setor
privado. (...) Orgulhamo-nos do nosso
Serviço Nacional de Saúde, mas temos que prestigiá-lo e dar condições
para que ele seja ainda melhor”.

“É o momento de fazer justiça aos médicos a quem hoje prestamos homenagem. Aos jovens e aos menos jovens,
aos que se dedicam à academia, ciência e investigação, aos que se dedicam
a proteger e cuidar dos doentes, aos que
participam de forma ativa na vida associativa, aos que promovem a cultura
nas suas diferentes dimensões. Aos
que defendem preocupações sociais e
éticas, mais humanismo e solidariedade. Aos que aguçam as virtudes da
inovação tecnológica e da nova medicina, aos que promovem a transformação digital. Aos que recordam a essência da sabedoria e humildade, aos
que defendem o acesso e equidade aos
cuidados de saúde. Aos que defendem
uma saúde mais inclusiva e universal,
aos que defendem um SNS mais robusto e com mais capacidade de resposta. Aos que defendem a primazia da
qualidade e da justiça, aos que mantêm
a resiliência de acreditar que é sempre
possível ir mais longe. Aos que trabalham na periferia e fora dela, aos que
combatem as desigualdades sociais,
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aos que desenvolvem a sua atividade
no setor público e que também trabalham no setor privado e social. Aos
que são vítimas de burnout e sofrimento ético para não deixarem ninguém sozinho. Aos que valorizam a
comunicação, a gestão e liderança.
Aos que participam na formação dos
jovens médicos e continuam o seu
desenvolvimento profissional. Aos
que querem ser felizes e cuidar da
família, aos que são leais aos princípios do Juramento de Hipócrates e
aos valores éticos e deontológicos da
profissão. Aos que acreditam no ser
médico e protegem a relação médico-doente, aos que não aceitam deixar
ninguém para trás. Aos que dedicam
a sua vida a salvar vidas. A todos vós,
que hoje são homenageados e representam todos os médicos, deixo uma
palavra de profunda gratidão por
tudo o que têm feito pelos doentes e
pela Medicina. Não posso deixar de
recordar dois acontecimentos recentes neste dia tão especial: os incêndios de 2017, em Pedrogão Grande
e a pandemia pelo SARS-COV-2.
Em ambos os casos, os médicos demonstraram porque são verdadeiros
heróis. A sua coragem, liderança,
humanismo, solidariedade fizeram
a diferença e salvaram milhares de
vidas. Souberam como ninguém proteger e cuidar das pessoas, dos doentes. Infelizmente, alguns perderam
a vida. A todos quero deixar a nossa
homenagem, respeito e afeto. Peço
um minuto de silêncio em memória
de quem já partiu.(...) Gerações diferentes de médicos, sítios diferentes,
construíram o sistema de saúde. O
serviço médico à periferia, as carreiras médicas, o Serviço Nacional de
Saúde e o serviço privado e social.
Conseguiram mudar o paradigma da
saúde em Portugal. Acrescentaram
qualidade e valor à saúde dos portugueses. Não falharam e estiveram
sempre na linha da frente. Do “médico João Semana” até ao presente.
Tenho um enorme orgulho em ser
médico. E um orgulho infinito em
todos e cada um de vós. Ser médico
hoje e sempre, sem medo. Até que
a morte nos separe. Bem hajam e
muito obrigado”.

Marta Vilas Boas Machado
Este é um momento histórico no nosso percurso. É um
momento de grande orgulho, não só porque revela o
reconhecimento e valorização do nosso trabalho
por parte da Ordem dos
Médicos, o órgão que nos
representa. Hoje conseguimos reunir várias gerações médicas, o que torna este
dia ainda mais importante e único. Permite partilhar ideias, debater preocupações
comuns e diárias em relação ao SNS e à formação médica e até objetivos de mudança. Estou
agora a iniciar o internato e preocupa-me o
número crescente de médicos indiferenciados, que tem repercussões notórias ao nível da
qualidade da Medicina que vamos exercer. O
objetivo é não parar e continuar a sonhar, a trabalhar e dar o melhor de mim para, um dia mais
tarde, conseguir dar o melhor aos doentes e ao
SNS. (...) Esta é uma nova etapa, os seis anos
de curso refletem-se agora em mais seis anos
de especialidade, tenho um longo caminho a
percorrer mas a vontade de aprender é igual
ao início, quando decidi escolher Medicina.
Portanto, a vontade de fazer o melhor mantém-se e será sempre um objetivo”.

Leonardo Maia Moço
Hoje vivemos uma passagem de
testemunho, o que torna esta cerimónia mais
gratificante ao partilhar a sala com figuras de
relevo. Este prémio é um renovar da motivação que eu preciso para um dia ser como eles
e deixar uma pegada positiva e profunda no
mundo da saúde. É uma responsabilidade
e um lembrete constante
para exercer Medicina da
forma que melhor sei e
aprendi. Por isso, nutro um carinho muito
grande pela escola
que me formou. O
ICBAS distingue-se
pela essência que marca
a sua fundação e persiste
até hoje, atravessando gerações. Molda a forma como crescemos e
espero voltar um dia, quem sabe como professor, seria um sonho concretizado. Seria
o regressar a casa. (...) Ao fazer um exercício
de reflexão, consigo perceber que todos os
esforços valeram a pena, foram anos muito
desafiantes que culminou nesta rampa de
lançamento que espero estar à altura dos próximos níveis. Tenho um longo percurso pela
frente e espero que seja sorridente, recheado

de oportunidades e portas abertas. Espero
também manter o meu entusiasmo em dar
o meu contributo ao SNS e tenho um interesse enorme em apostar na medicina
humanitária. Sinto que a minha vida irá
passar pelo exterior, num contexto
totalmente diferente do que vivemos aqui. Gostaria de apostar numa
medicina humana que não se vê tão
frequentemente, porque os melhores
dias de trabalho são aqueles em que estamos mais perto da cabeceira do doente”.

António Araújo
A Medicina faz-se de saberes. O conhecimento médico vai-se construindo ao
longo dos tempos e dos anos. É fundamental transmitir ensino teórico e prático, de forma a que
os mais jovens consigam
aprender, interpretar e
repensar esses ensinamentos, transmitindo às
gerações futuras. Esta
cerimónia homenageia os
que foram o nosso farol e os
futuros médicos. Tem que haver uma ligação entre os colegas que
somam já uma larga experiência e os colegas
que estão agora a começar, para que o conhecimento e exemplo seja mais robusto. Falamos
de ética e deontologia profissional, dedicação
ao doente, empenho no SNS, para bem de
todos os cidadãos. No fundo, pretende-se
colocar em confraternização três gerações de
médicos. (...) Os jovens médicos têm um futuro mais complexo pela frente, comparando
com aqueles que celebraram hoje 50 anos de
carreira. Assistimos a uma maior migração de
médicos para o setor privado, com o aumento
das dificuldades, falta de investimento, degradação das condições de trabalho que o
SNS atravessa ao longo dos anos. Nota-se também uma migração para outros
países da Europa que oferecem melhores condições de trabalho e se nada for
feito, vamos presenciar, a médio prazo,
a uma degradação do SNS e dos cuidados de saúde prestados à população. Por
isso, é essencial que a Ordem dos Médicos
tenha um papel ativo na reivindicação de bons
cuidados de saúde, bons atos médicos, boas
condições de trabalho, de forma a que os profissionais se sintam realizados no SNS. Porque
quem vem para Medicina deve vir por gosto e
por sentir o chamamento de ajudar o próximo,
cuidar da saúde do cidadão. Mas para isso precisam de condições e de sentirem-se realizados, pessoal e profissionalmente. Devem ter a
oportunidade de desenvolver projetos, ideias
que os façam sentir preenchidos”. n
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A

projetos
inovadores 
em saúde
PARCERIA ENTRE A SRNOM E AS RESPETIVAS
SUB-REGIÕES PROMOVE A PROXIMIDADE E A PARTILHA
DE CONHECIMENTOS ENTRE COLEGAS

Dadas as
limitações
impostas pela
atual pandemia, que
inviabilizam iniciativas
de contacto presencial,
decidimos dar início a
esta iniciativa com a
apresentação regular,
numa rubrica dedicada
na revista Nortemédico,
destes projetos,
envolvendo o testemunho
e partilha dos colegas
responsáveis.

iniciativa “Projetos Inovadores em Saúde” resulta de uma
parceria entre a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) e as respetivas sub-regiões
do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila
Real e Bragança e pretende dar a conhecer projetos inovadores de gestão
clínica desenvolvidos por médicos da região Norte do país, que partilham a sua
experiência e dão a conhecer trabalhos
que se traduzem numa melhoria da qualidade, eficiência ou humanização dos
cuidados de saúde prestados aos nossos
doentes.
Nesta edição, destacamos mais dois projetos claramente marcados pelo seu caráter inovador:
i) “Cardiologia de Gaia – Uma história de inovação no diagnóstico e tratamento da doença cardiovascular”, do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho;
ii) “Unidade Clínica de Ambulatório
Médico”, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos reitera o convite a todos os colegas para participarem e divulgarem esta iniciativa nos respetivos
locais de trabalho. “Esta é uma forma de
estarmos mais próximos, de partilharmos as nossas experiências, enriquecer a
nossa prática clínica e lançar pontes para
desafios futuros. Assim que a pandemia
o permitir, gostaríamos de poder contar
com a presença de todos os participantes
desta iniciativa numa sessão a realizar
na SRNOM, promovendo o debate e o intercâmbio de ideias e projetos inovadores
em Saúde”.
Dalila Veiga (Presidente do Conselho
Sub-Regional do Porto) e António Araújo (Presidente
do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos)
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PROJETO #7

AMEND™

Cardiologia de Gaia – Uma história de
inovação no diagnóstico e tratamento
da doença cardiovascular

Por:

Ricardo Fontes Carvalho
Diretor do Serviço de Cardiologia
do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia/Espinho (CHVNGE)
Em março de 2021, o Serviço de Cardiologia do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho realizou, pela
primeira vez a nível mundial, uma anuloplastia mitral
transeptal, totalmente por via percutânea, um procedimento
"verdadeiramente inovador e pioneiro".

APRESENTAÇÃO
A Cardiologia de Gaia tem sido,
ao longo dos quase 30 anos,
sinónimo de inovação a nível
nacional, europeu e até mundial
tendo desempenhado um papel
essencial no desenvolvimento e
na aplicação de novas técnicas
de diagnóstico, na realização
de procedimentos inovadores
para o tratamento da doença
cardiovascular e na introdução
de modelos diferenciadores de
organização dos cuidados da
doença cardiovascular. O mérito
é de um trabalho de equipa forte,
dinâmico e solidário, com um
grande comprometimento na
melhoria dos cuidados do doente
com patologia cardiovascular.

(nortemédico) – Qual é o principal objetivo ou inovação deste projeto?
(Ricardo Fontes Carvalho) – Apesar da
sua história relativamente curta, a Cardiologia de Gaia tem sido, ao longo dos
anos, o palco para múltiplos procedimentos inovadores, não apenas a nível
nacional como até a nível mundial. Na
área da Cardiologia de Intervenção, o
serviço foi pioneiro em Portugal na angioplastia primária no enfarte agudo do
miocárdio, na utilização de stents revestidos com fármacos, na implantação de
dispositivos de assistência ventricular
(exemplo do balão intra-aórtico, do TandemHeart®, do Impella®) e no encerramento de apêndice auricular esquerdo.
Nesta história de múltiplos sucessos
destaca-se a realização do primeiro implante de válvula aórtica por via percutânea (TAVI) da Península Ibérica no
ano de 2007, uma tecnologia que viria
a revolucionar o tratamento da estenose
aórtica. Mais recentemente, em março
de 2021, a Cardiologia de Gaia foi o segundo centro a nível mundial a realizar
uma anuloplastia mitral transeptal totalmente por via percutânea (disposi-

«Hospital Gaia/Espinho realiza
procedimento ‘pioneiro’de
reparação da válvula mitral»
LUSA [2021.03.19]

tivo AMEND) em colaboração com uma
equipa de Israel.
Quem são os responsáveis/intervenientes na sua organização?
Todos os que integram o serviço de Cardiologia, desde médicos, enfermeiros,
técnicos, assistentes operacionais e assistentes técnicos. É um trabalho conjunto e coeso que se traduz no sucesso
do serviço.
Considera que este é um projeto que se
traduz numa melhoria da qualidade, eficiência ou humanização dos cuidados
de saúde prestados aos doentes?
No geral, a inovação desempenha um
papel essencial na melhoria dos cuidados de saúde. Na prática clínica isto traduz-se em múltiplos benefícios, alguns
deles facilmente tangíveis mas muitos
intangíveis. Por um lado, em Saúde, é
através da inovação que se melhora o
diagnóstico e tratamento das várias patologias. É importante que esta inovação
traga benefícios reais aos doentes numa
lógica de “value-based healthcare”. Por
outro lado, a inovação é fundamental
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Atividade
assistencial
Serve, preferencialmente,
a população da sua
área de influência:
os concelhos de V.N.
Gaia e de Espinho,
e os concelhos de
Entre Douro e Vouga,
com mais de 800 mil
habitantes. Contudo, a
abrangência é superior
para os procedimentos
mais diferenciados.

O Serviço de Cardiologia do CHVNG/E tornou-se, no
início de 2018, no primeiro Serviço de Cardiologia de
um hospital público da Península Ibérica a receber um
equipamento de tomografia computorizada de última
geração, capaz de adquirir imagens de elevada resolução
espacial e temporal.

+ 800 mil
habitantes

Números (Dados de 2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+26000

para manter as equipas clínicas motivadas, para trazer uma cultura de contínuo desafio e progresso e para servir de
base às atividades de investigação e desenvolvimento, tão necessárias ao crescimento e diferenciação do SNS.

investigação cardiovascular, tendo publicado nos últimos dois anos mais de
90 artigos em várias revistas científicas
indexadas, incluindo as mais prestigiadas como o NEJM, o European Heart
Journal ou o JACC, entre muitas outras.

Qual tem sido o seu impacto na comunidade médica e sociedade em geral?
Preocupo-me sobretudo com o impacto
na sociedade e nos doentes. A este nível, a inovação que a Cardiologia de
Gaia tem introduzido na organização
dos cuidados, mas também na inovação
tecnológica do diagnóstico e tratamento
cardiovascular, tem permitido uma melhoria dos resultados em saúde destes
doentes. Estes benefícios são reconhecidos pela sociedade em geral que vê a
Cardiologia de Gaia como um centro
de excelência na área cardiovascular.
Devemos também analisar o impacto
na comunidade médica e na formação médica. Em grande parte, devido a
esta cultura de procura pela inovação e
pela excelência dos cuidados, a segunda
marca identitária da Cardiologia de
Gaia é atualmente a da formação médica. Ao longo dos anos, a Cardiologia
de Gaia tem sido o local de formação de
centenas de cardiologistas a nível nacional, que a escolhem para realizar a sua
formação completa ou uma parte dos
seus estágios. Todos os anos são mais de
30 os internos de Cardiologia e mais de
25 os internos de outras especialidades
(Medicina Interna, Anestesia, Intensivismo) que fazem aqui uma parte da
sua formação. Finalmente, a inquietude
permanente que é fruto da inovação
obriga-nos a continuar a questionar e a
investigar. Apesar de não ser um centro
universitário ou académico, a Cardiologia de Gaia tem liderado também na

Que balanço faz? Quais são as expetativas para o futuro?
Apesar da sua ainda curta idade, da sua
juventude, é já indelével a marca da Cardiologia de Gaia na história da Cardiologia nacional e internacional. Marca deixada por profissionais de medicina e de
enfermagem, técnicos, administrativos
e auxiliares de ação médica, um Todo,
uma verdadeira Equipa, de mulheres e
homens, que se vão sucedendo e renovando, imbuídos de um mesmo espírito
de Grupo, temperado por uma singular
Identidade Coletiva. O futuro será certamente marcado pelo não conformismo,
pela busca incessante da excelência no
tratamento próximo do doente, um anseio que jamais será definitivamente alcançado porque a Cardiologia de Gaia
sempre ambicionará a mais, procurando
sempre as estradas da inovação clínica,
da formação contínua, mas também da
afetividade para com aqueles que são a
sua razão de existir: os doentes com patologia cardiovascular.
Qual é a sua opinião sobre esta nova iniciativa do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRNOM)?
Acho uma iniciativa extremamente relevante e da maior importância. Numa
sociedade que, em geral, muitas vezes
não valoriza nem reconhece o que é bem
feito em Portugal precisamos de iniciativas como esta que divulguem e valorizem a qualidade dos serviços de saúde
prestados em Portugal. n

Consultas Externas
de cardiologia, várias
valências

+2000

Internamentos
(UCIC e UIC)

+9800

+879

Intervenções
Coronárias

+210

Intervenções
Cardíacas Estruturais

+455

Ecocardiogramas
Transtorácicos

Estudos
Electrofisiológicos
com Ablação

+760

+2289

+2600

25

Ecocardiogramas
Transesofágicos
Cateterismos
Cardíacos de
Diagnóstico

Angiotac's – Exames
de TC cardiovascular
Internos em
formação

Unidades funcionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UCEC

Unidade de Consulta e
Exames de Cardiologia

UCIC

Unidade de Cuidados
Intensivos de Cardiologia

UIC

Unidade Intermédia
de Cardiologia

UDIC

Unidade de
Diagnóstico
e Intervenção
Cardiovascular
nEletrofisiologia e
Pacing
nAngio-TAC
nHemodinâmica

História . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 Criação da Unidade 2007 Realização do
de Cuidados Intensivos
primeiro implante de
de Cardiologia, a primeiválvula aórtica por
via percutânea (TAVI)
ra Unidade Cardiológica
na Península Ibérica.
no país a fazer ventilação
Técnica pioneira, não
respiratória invasiva, uso
invasiva, para o tratade balão intra-aórtico,
bem como, nos doentes
mento da estenose
mais graves, assistência
aórtica grave.
ventricular mecânica.
2018 Novo equipamento de tomografia
1992 Inauguração
computorizada de
do Laboratório de
última geração, o
Hemodinâmica.
primeiro Serviço de
1993 Realização da priCardiologia de um
meira angioplastia com
hospital público da
implantação de “stent”
Península Ibérimetálico.
ca a dispor deste
2006 Novas instalações
equipamento.
do Laboratório de He2021 Pioneiros na anumodinâmica permitindo
loplastia mitral trana implementação de
septal, totalmente
novas técnicas e tratapor via percutânea,
mentos invasivos mais
o segundo centro a níavançados.
vel mundial a realizar
2007 Implementação da
a técnica inovadora
Unidade de Intervenção
(dispositivo AMEND),
Cardiovascular, que perem colaboração com
mitiu ao CHVNG/E “atinuma equipa de Israel.
gir o grau de excelência,
constituindo-se numa
referência de inovação e
saber de nível europeu”.
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PROJETO #8

Unidade Clínica de Ambulatório Médico
do CHTMAD

Por:

Fernando Salvador
Diretor do Serviço de Medicina
Interna do CHTMAD

Renata Silva
Internista do Serviço de
Medicina Interna do CHTMAD

Equipa da Unidade Clínica de Ambulatório Médico do CHTMAD (Julho 2021)
Da esquerda para a direita: José João Eira (médico), Paula Vaz Marques (médica), Fernando Salvador (médico), Daniel Freitas

(enfermeiro), Renata Silva (médica), Filipe Martins (médico), Marco Macedo (enfermeiro), Marisa Calisto (enfermeira),
Benvinda Cunha (administrativa), Lurdes Ribeiro (auxiliar de ação médica).

APRESENTAÇÃO
A Unidade Clínica de Ambulatório
Médico (UCAM) do Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro (CHTMAD) é parte integrante
do serviço de Medicina Interna.
O espaço físico da UCAM situa-se
no piso 3 do edifício principal do
Hospital de Vila Real. Compreende
uma sala de espera para utentes,
dois gabinetes de consulta médica e
uma sala com seis cadeirões e duas
macas. Este projeto surgiu com o
intuito de facilitar a abordagem do
doente não urgente de forma célere
em regime de ambulatório, sem
recorrer ao serviço de urgência nem
ao internamento.

(nortemédico) – Quando se iniciou e como
surgiu esta iniciativa?
(Fernando Salvador/Renata Silva) – A
ideia deste projeto surgiu em meados
de 2018, com a Dra. Paula Vaz Marques,
médica Internista, diretora do serviço
de Medicina Interna do CHTMAD na
altura, e atual diretora clínica desta Instituição. A Unidade iniciou a sua atividade com o Dr. José João Eira como
diretor de serviço de Medicina Interna
em final de 2019. O projeto foi inaugurado oficialmente em janeiro de 2020 já
sob a atual direção de serviço do Dr. Fernando Salvador. O primeiro médico a
trabalhar nesta Unidade foi o Dr. Filipe
Martins, também Internista do nosso
serviço. Na Unidade de Vila Real, a taxa
de ocupação, persistentemente superior
a 100%, e o grande número de doentes
observados no Serviço de Urgência com
doença crónica ditaram a necessidade
de criar uma estrutura que permitisse
reavaliar doentes num curto período de
tempo, quer provenientes do Serviço
de Urgência, quer com alta precoce do
internamento. Era uma necessidade,
a criação de um local de estratificação,

estabilização, investigação e diagnóstico rápido. Simultaneamente, era fundamental uma melhor articulação com
a Medicina Geral e Familiar na gestão
partilhada e contínua de doentes com
doença crónica, cardiovascular, respiratória e metabólica. Esta necessidade
resultou num projeto ambicionado e
idealizado ano após ano, cuja concretização se tornou uma realidade durante
2019, tendo sido inaugurada no dia 17 de
janeiro de 2020 por Sua Ex.ª a Ministra
da Saúde, Dra. Marta Temido.
Qual é o principal objetivo ou inovação
deste projeto?
São objetivos primordiais deste projeto:
reduzir a demora média do internamento, por meio de altas mais precoces,
pois é possível a administração de terapêutica e a realização de exames complementares de diagnóstico; reduzir o
número de doentes no serviço de Urgência ou que a ele se deslocam para realização de técnicas complementares/reavaliação; reduzir o número de doentes
não urgentes referenciados pelos Cuidados de Saúde Primários melhorando
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UCAM: Gabinete de Consulta 1.

Na Unidade de Vila Real,
a taxa de ocupação,
persistentemente superior a 100%
e o grande número de doentes
observados no Serviço de Urgência
com doença crónica ditaram a
necessidade de criar uma estrutura
que permitisse reavaliar doentes
num curto período de tempo,
quer provenientes do Serviço de
Urgência, quer com alta precoce do
internamento.
Objetivos do projeto:
• Reduzir o tempo de internamento;
• Reduzir a recorrência ao Serviço de
Urgência;
• Reduzir o número de doentes não
urgentes referenciados pelos CSP;
• Estimular a articulação entre os
profissionais de saúde hospitalares
e dos CSP;
• Criar um circuito de contacto rápido
do doente com o Hospital;
• Fomentar a relação entre
profissional de saúde/doente e o
conhecimento sobre a sua doença.
• Investigar rapidamente certas
patologias no sentido de obviar
complicações e não perder
oportunidade terapêutica.
No seu primeiro ano de existência,
foram observados 630 doentes e
realizadas 1728 consultas. A maioria
proveio do Internamento, do Serviço
de Urgência e dos Cuidados de Saúde
Primários.

a observação de todos os outros na realidade graves e urgentes; estimular a articulação entre os profissionais de saúde
hospitalares e dos cuidados de saúde
primários; criar um circuito que per-

UCAM: Gabinete de Consulta 2.

mita o contacto rápido do doente com o
Hospital; fomentar a relação profissional de saúde/doente e o conhecimento
sobre a sua doença.
Nesta Unidade pretende-se, também,
investigar rapidamente certas patologias no sentido de obviar complicações
e não perder oportunidade terapêutica.
Constituem exemplos de referenciação:
sintomas e sinais subagudos que necessitam de investigação ou intervenção
complementar célere, alterações graves
e agudas nos exames complementares
de diagnóstico, suspeita de doença oncológica cuja investigação necessita de
exames complementares de diagnóstico hospitalares, anemia com necessidade de suporte transfusional, doença
infeciosa aguda sem critérios clínicos
de gravidade, descompensação aguda
de uma doença endócrina e agudização
de doença crónica. Fruto de um protocolo de colaboração estabelecido com o
ACES Marão e Douro Norte, esta Unidade permite uma rápida referenciação
de “urgências diferidas”, num prazo máximo de 7 dias, funcionando em regime
de consulta externa e hospital dia. Na
UCAM é possível efetuar uma observação clínica, uma avaliação laboratorial,
imagiológica e realizar procedimentos
invasivos, o que a torna numa unidade
de investigação rápida. Conta com a
colaboração diária de outros serviços
de ação médica na realização, no próprio dia, de exames complementares
de diagnóstico, como ecocardiograma,
ecografia, tomografia computorizada,
biópsia ecoguiada, broncofibroscopia e
endoscopia digestiva alta e baixa. Nela
são igualmente realizados procedimentos como: eletrocardiograma, capilaroscopia, espirometria, ecografia point of
care, gasimetria arterial, toracocentese

diagnóstica e terapêutica, biópsia pleural, paracentese diagnóstica e terapêutica, mielograma/biópsia óssea, punção
lombar, biópsia de gordura abdominal,
biópsia de pele e músculo, biópsia de
glândulas salivares. É administrada terapêutica oral, subcutânea, intramuscular e endovenosa. São prescritas unidades de concentrados eritrocitários e
outros hemoderivados.
Com estes recursos conseguimos gerir
a doença aguda (não emergente) e estabilizar a tão prevalente doença crónica.
Sabe-se que uma gestão inadequada da
doença, a necessidade de frequentes
ajustes posológicos, a incapacidade dos
doentes de se aperceberem de sinais e
sintomas de descompensação eminente
e a incapacidade de cumprimento do regime terapêutico recomendado, são causas frequentemente apontadas como estando na génese de um elevado número
de episódios de reinternamento e de episódios de urgência por descompensação
de doença crónica. De uma forma geral,
os prestadores de cuidados de saúde não
têm capacidade de responder de forma
adequada à necessidade de reavaliação
frequente, muitas vezes de forma não
programada. Todos estes fatores se refletem em custos sociais e de perda de
qualidade de vida dos doentes e dos seus
familiares e cuidadores.
Qual é o público-alvo?
A nossa unidade destina-se a doentes com doença crónica agudizada ou
doença aguda que, pela impossibilidade
de observação célere em regime de consulta externa, são habitualmente referenciados ao Serviço de Urgência. Também são abordados aqui os doentes que
necessitem de exames complementares
de diagnóstico no âmbito de investiga-
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UCAM: Sala de tratamentos.

ção ou estratificação de várias doenças.
Os doentes provêm do internamento de
Medicina Interna, do Serviço de Urgência, da Consulta Externa e dos Cuidados
de Saúde Primários. São referenciados
internamente via Sclínico® e externamente via Alert P1®. As vias informais,
como e-mail e telefone próprio, são habitualmente usadas de modo a agilizar
a observação dos doentes.
Consideram que este é um projeto que
se traduz numa melhoria da qualidade,
eficiência ou humanização dos cuidados de saúde prestados aos doentes?
Qual tem sido o seu impacto na comunidade médica e sociedade em geral?
Não temos dúvidas que a UCAM melhorou imenso a qualidade e a eficácia dos
cuidados de saúde e teve um impacto
muito grande na nossa comunidade. Facilitou a referenciação dos doentes pelos
Cuidados de Saúde Primários, de forma
rápida, sendo uma porta de entrada no
hospital destes doentes sem haver necessidade de recorrer ao serviço de urgência. Avaliando três parâmetros de especial importância e que podem refletir
a mais-valia desta Unidades verificamos
que:
1. Pese embora a crise sanitária global
o número de episódios de urgência observados pela Medicina Interna reduziu
8%. O número de doentes saídos do internamento, a taxa de ocupação e a demora média foi igualmente menor;
2. Houve uma evolução positiva no que
concerne a utilizadores frequentes do
Serviço de Urgência (≥4 observações
num ano). Setenta doentes seguidos
nesta Unidade cumpriam estes critérios. Após avaliação ou início de acompanhamento na UCAM ocorreu uma
redução significativa do número de ob-

A Ministra da Saúde, Marta Temido, na inauguração
da UCAM, no dia 17 de janeiro de 2020.

servações no SU: número médio em
2019 de 5,9 e em 2020 de 3,3. Destaca-se
um doente que reduziu o número de observações de 13 para 2.
3. Assistiu-se a uma evolução igualmente positiva nos doentes com múltiplos internamentos (≥1 internamento
num ano). Foram abordados quarenta
e seis doentes com esta premissa. Nestes, a média de admissões baixou de 2,9
para 1,7.
Que balanço fazem? Quais são as expetativas para o futuro?
Apesar de 2020 ter sido um ano atípico e
por isso difícil de analisar dados e criar
qualquer pensamento estatístico, consideramos que o balanço foi muito positivo. O trabalho desempenhado pela
equipa anterior, liderada pelo Dr. Filipe
Martins, foi extraordinário e os resultados falam por si. Dada a pandemia de
COVID-19, o número de referenciações
do ACES, do próprio Serviço de Urgência e do Internamento foi, em diferentes períodos do ano, reduzido. De igual
modo e com o aumento do número de
camas dedicadas a esta contingência, a
atividade assistencial na UCAM nem
sempre foi a máxima, nem a que estava
protocolada inicialmente. Pese embora
estes constrangimentos, no seu primeiro
ano de existência, foram observados 630
doentes e realizadas 1728 consultas. A
maioria proveio do Internamento, do
Serviço de Urgência e dos Cuidados
de Saúde Primários. A referenciação
mensal não foi uniforme, atingindo o
máximo de 114 doentes no seu primeiro
mês de funcionamento. Em média cada
doente foi observado 3,9 dias após o primeiro contacto. Estes dados estatísticos
ajudam-nos na avaliação de projetos
e na concretização de metas. Porém,

Este é um projeto fundamental.
Não é só do investimento
financeiro, direto, em betão e equipamentos,
que se faz a modernização do Serviço
Nacional de Saúde, e o que este projeto
prova é que há uma enorme capacidade
de inovação organizacional no SNS e
concretamente aqui no Centro Hospitalar”
Marta Temido

a satisfação dos doentes e o sentido de
dever cumprido fazem-nos caminhar e
querer ir mais além. Fazer crescer esta
Unidade, privilegiar o seguimento do
doente crónico e diagnosticar aqueles
com sintomas agudos. A aproximação
da Medicina Geral e Familiar ter-se-á
de manter e interiorizar. Dever-se-á estabelecer com total certeza a interação
entre as duas principais especialidades
generalistas do nosso Serviço Nacional
de Saúde.
Pensamos que os próximos anos serão
desafiantes e terão como objetivo a observação de um maior número de doentes e a sua divergência do Serviço de Urgência e dos Serviços de Internamento,
numa tendência global de privilegiar a
ambulatorização, em detrimento do internamento hospitalar.
Qual a vossa opinião sobre esta nova iniciativa do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRNOM)?
A divulgação de projetos inovadores é
sempre benéfica para incentivar e encorajar que mais instituições o façam e assim melhorem os cuidados de saúde aos
seus doentes, pelo que a CRNOM deve
continuar a promover estes projetos na
comunidade médica. Da nossa parte,
achamos que é muito gratificante ver a
nossa unidade divulgada desta maneira
tão positiva. n
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Os vídeos das sessões estão disponíveis
no canal da SRNOM no Youtube. Aceda
diretamente através do código QR ou vá a
https://nortemedico.pt/ciclo-conversas-a-norte

PEQUENAS
CONVERSAS COM
PERSONALIDADES
DO NORTE

E

sta iniciativa constitui já
um sucesso, a avaliar pelo
impacto que tem tido nas
redes sociais. Depois da primeira
conversa com o arqueólogo e historiador Joel Cleto ter inaugurado
este ciclo no dia 10 de abril António Araújo convidou outras personalidades do Norte.
Ainda durante o mês de abril, os
velejadores Diogo e Pedro Costa,
conhecidos como “Costas Sailing”,
partilharam a sua paixão por este
desporto que os levará aos Jogos
Olímpicos de Tóquio. Depois foi a
vez do compositor e intérprete de
voz inconfundível, Pedro Abrunhosa, no dia 8 de maio. Das composições do artista portuense, o
ciclo passou para o percurso literário de Afonso Reis Cabral, vencedor dos Prémios LeYa e José
Saramago. Da escrita, viajamos
até ao espaço e conhecemos a investigadora Joana Neto Lima, que
ambiciona continuar a explorar a
vida nos outros planetas. A 19 de
junho foi a vez de conhecer o Chef
Rui Paula, autor de pratos premiados que conquistaram a cidade do
Porto e o Norte do país e são já reconhecidos a nível nacional e internacional. A última sessão teve como
protagonista D. Manuel Linda, bispo do
Porto, que falou sobre o seu percurso
desde o seminário em Vila Real até à
liderança da maior diocese do país e o
sobre papel da Igreja na sociedade atual.
Se não teve a oportunidade de ver e ouvir estas conversas, na Nortemédico
acompanhamos de perto esta iniciativa
e, tal como prometemos, contamos-lhe
aqui o essencial.

“Conversas a Norte”
dá nome a uma nova
iniciativa do Conselho
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
(CRNOM). Um ciclo de
pequenas conversas
informais, com
cerca de 20 minutos
de duração, com
personalidades da
região Norte que são
figuras de destaque
em várias áreas,
desde a literatura,
a comunicação, a
música e a ciência até à
história e ao desporto.
As entrevistas são
conduzidas por
António Araújo,
presidente do CRNOM,
num ambiente
descontraído, nas
instalações da SRNOM,
e ficam disponíveis
para visualização
posterior na
plataformaYoutube.
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n 24 ABR :: DIOGO E
PEDRO COSTA | ATLETAS
OLÍMPICOS/ VELEJADORES
("COSTAS SAILING")

N

aturais do Porto, Diogo e Pedro
Costa são velejadores desde
os seis anos de idade. Por influência dos pais, que adquiriram um
pequeno barco de lazer, começaram por
aprender os princípios básicos da navegação. Aos 15 anos já participavam em
competições individuais e em 2012 iniciaram os circuitos internacionais em
duo. Após três anos, perceberam que
podiam ir mais longe e começaram a
sonhar mais alto. “Começamos a treinar numa classe semiprofissional com
uma equipa espanhola muito boa e fomos evoluindo, já não eramos amadores.
Continuávamos a estudar e a navegar,
tendo ganho um campeonato do Mundo.
Depois passamos à classe olímpica, em
que o desafio era muito mais difícil porque tínhamos que nos qualificar para os
Jogos Olímpicos. Era o passo a seguir”,
recordaram os irmãos Costa neste ciclo
“Conversas a Norte”. O sucesso continuou a sorrir-lhes, tendo-se sagrado
Campeões do Mundo em 2016 e estão
agora a caminho dos Jogos Olímpicos,
em Tóquio.
Ao longo da conversa com António
Araújo, presidente do CRNOM, Diogo
e Pedro revelaram alguns detalhes das
competições em que participaram, das
conquistas que marcaram este percurso,
visivelmente orgulhosos. Além da vela,
os jovens frequentam a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP): Pedro está no curso de Enge-

n h a r i a C iv i l
e Diogo optou
pela Engenharia Informática.
S e mp r e c o n s e guiram conciliar,
mas quando se iniciou a campanha de
preparação para os
Jogos Olímpicos, que
requer “treinos intensivos e uma dedicação
máxima”, tiveram que
deixar os estudos em
stand-by. Conscientes de
que “cada etapa tem o seu momento”,
os irmãos pretendem regressar e terminar os estudos, até porque reconhecem as suas vantagens. “Eu acho que é
sempre bom ter duas saídas. A vela é
um desporto particular, porque tem essas perspetivas de futuro, como a Copa
América e circuitos internacionais conhecidos, onde só entram os melhores.
Mas à semelhança de outros desportos,
viver disso só é possível para quem consegue um brilhante desempenho desportivo. Há uma altura em que o nosso
futuro está diretamente relacionado
com os resultados e com a forma como
construímos a nossa carreira. Têm sido
surpreendentes os resultados que temos
obtido e atingimos uma posição melhor
do que antevíamos. Por isso, se continuarmos assim, provavelmente conseguiríamos um lugar destes. No entanto,
se isso não acontecer, o futuro pode ser
complicado, para um desportista que
não rende. Logo, precisamos de ter uma
segunda saída”, revelou Pedro Costa. Já

o irmão Diogo concorda mas tem outra
perspetiva. “Um curso de Engenharia
ajuda muito na parte da vela e pode ser
uma grande mais valia. Somos velejadores profissionais com resultados positivos e ainda temos um curso de Engenharia que nos permite perceber, de
imediato, como os materiais funcionam,
a tensão dos cabos e outras questões ligadas aos equipamentos eletrónicos,
por exemplo. Mais do que duas saídas
profissionais, penso que as duas se podem complementar e trazer benefícios”,
remata.
Com os planos bem definidos, neste
momento o principal objetivo é preparar a competição em Tóquio, uma fase
intensa e exigente, até em termos logísticos, uma vez que vão competir com o
seu próprio barco. “O nosso primeiro
objetivo era 2024, mas tivemos a felicidade de nos qualificarmos para os Jogos
Olímpicos de 2020, e foi espetacular,
pelo resultado que alcançamos no Campeonato do Mundo. Estamos muito contentes com os nossos progressos”, confessaram. Neste trajeto, contam com o
apoio de uma “equipa muito dedicada”
e de “pais orgulhosos” que os acompanham na paixão pela vela. Esta prova
pode representar a última vez que Pedro
e Diogo competem juntos a nível olímpico, logo tem um sabor ainda mais “especial”, revelaram.

O nosso primeiro objetivo era
2024, mas tivemos a felicidade
de nos qualificarmos para os
Jogos Olímpicos de 2020…
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n 08 MAI :: PEDRO
ABRUNHOSA | CANTOR E
COMPOSITOR

C

omo afirmou António Araújo, o
convidado desta sessão dispensava qualquer apresentação, “é
uma pessoa que sente o Porto e que já
deu múltiplas provas desse sentimento”.
Falamos do cantor e compositor Pedro
Abrunhosa, que ao agradecer o convite
do CRNOM, manifestou o seu “profundo
respeito pelo trabalho notável dos médicos”. A conversa iniciou-se com a sua
formação em música clássica e a sua experiência no conservatório. Pedro tinha
uma tradição de médicos e engenheiros
na família, por isso ingressou no curso
de Engenharia Química. Entretanto,
entrou no Conservatório de Música do
Porto, com uma bolsa da Fundação Gulbenkian. Numa altura em que a educação passava pelo ideal de “tocar piano e
falar francês”, o músico afirmou-se perante os pais e a sociedade e seguiu a sua
grande paixão, tendo desistido do curso
de engenharia. Do conservatório passou
para o jazz, que na sua opinião “é uma
linguagem complicadíssima”. “A música
clássica continua a ser aquela que eu
ouço, nunca nos abandona e fica lá sempre. Comigo tem de haver sempre um
regresso aos clássicos. O jazz é uma linguagem muito específica e é uma especialidade que eu abraço durante algum
tempo. O jazz como é sabido, fecha-se
muito sobre ele próprio e acaba por ser
uma linguagem hermética que é para

uma certa elite que gosta
e usufrui. É verdade que
eu gosto, mas eu precisava de mais, precisava de
‘falar’ com mais pessoas e
comecei a sentir essa necessidade, sobretudo juntando a
palavra à música”, revelou o
artista, explicando que o próximo passo seria a escrita.
Sempre atento à questão pedagógica da música, Pedro Abrunhosa foi professor e dedicou-se à criação de vários centros de
aprendizagem musical, até porque,
em Portugal, “o ensino artístico precisa de uma grande reforma”. Fez
um curso de pedagogia musical para
aprender a dar aulas, uma atividade
que exerceu durante muito tempo no
ensino oficial, tendo depois criado a Escola de Jazz do Porto. Formou músicos
que passaram diretamente das salas
de aula para grandes palcos nacionais,
como o Coliseu. O seu carinho pela cidade do Porto traduz-se nas lutas pelo
património e cultura que vivenciou.
Enquanto músico e compositor, assume
que está sempre a escrever, seja para si
ou para outros artistas. “Para mim, um
disco é um conjunto de capítulos de um
romance que se vai ouvir. O trabalho

A música clássica continua a
ser aquela que eu ouço, nunca
nos abandona e fica lá sempre.
Comigo tem de haver sempre
um regresso aos clássicos.

Para mim, um disco é
um conjunto de capítulos
de um romance que se
vai ouvir.
minucioso da escrita é um trabalho de
relojoaria, que tem uma certa loucura e
de vez em quando o material revolta-se.
É muito difícil escrever, principalmente
a este nível, onde se procura o não banal e alguma dignidade para a escrita”,
confessou. Na sua opinião, a escrita é o
ato racional sobre o ato emocional de
compor, por isso admite que precisa de
“racionalizar aquilo que vai dentro” para
depois transformar em metáfora.
Entre os espaços de dúvida e inspiração,
é ao piano que Pedro Abrunhosa cria,
compõe e faz magia. Na sua “catedral
de silêncio”, como denomina o estúdio
de trabalho, “o piano ocupa o centro da
sala e fala sozinho, basta eu colocar as
mãos, para ele falar sozinho e compor”,
declarou. Antes de terminarem a conversa e abordarem alguns projetos para
o futuro, António Araújo e o convidado
concordaram com a mesma ideia que se
aplica tanto na música como na Medicina: “alcançar a beleza do processo e do
resultado é uma luta permanente e se
fosse fácil não teria tanto impacto”.
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n 22 MAI :: AFONSO REIS
CABRAL | ESCRITOR

A

fonso Reis Cabral foi o
protagonista da quarta
sessão do ciclo “Conversas a Norte”. Nascido em 1990, o
jovem escritor tem já quatro obras
publicadas e venceu alguns prémios. Começou a escrever aos
9 anos, através da forma mais
“instintiva” da literatura – a poesia – ao sentir “uma espécie de
chamamento”. O seu primeiro
livro, “Condensação”, foi publicado aos 15 anos para encerrar
esse capítulo, até porque se assume como “escritor e romancista”, sendo a prosa o seu estilo de eleição. Apesar de ser
trineto de Eça de Queirós, vê
essa particularidade como
uma “coincidência genética”.
“O Meu Irmão” deu nome ao segundo livro. Numa prova de que a literatura “vai
sempre buscar algo ao real”, o autor baseou-se no exemplo do irmão mais novo
e no conhecimento que tinha da realidade de viver com Síndrome de Down.
Com isso, em 2014 foi distinguido com
o Prémio LeYa e, após cinco anos, em

…percebi que a literatura
também descobre o outro
e não é simplesmente um
explanar das nossas próprias
angústias.

2019, venceu o Prémio Literário José
Saramago, por unanimidade, com a
obra “Pão de Açúcar”. “Debrucei-me no
caso “Gisberta”, que o país e a cidade do
Porto conhecem bem. Aí, durante a escrita, fui buscar de tudo um pouco, mas
o que me atraiu particularmente, além
do dramatismo e do quão marcante foi,

A escrita não é só inspiração,
mas sim dedicação, trabalho
e tempo.

foi haver vários espaços vazios na história
que eu podia preencher com a minha ficção e literatura. Aquele
tema e aquela realidade, eu não conhecia
de forma alguma e não
me era próxima: a vida
e a condição da Gisberta
como transsexual e ainda
a vida dos rapazes com
situações sociais complicadas, que viviam em instituições de acolhimento.
Tudo isso para mim era
estrangeiro. E ao viver essa
escrita, percebi que a literatura também descobre o outro e não é simplesmente um
explanar das nossas próprias
angústias”, contou Afonso
Reis Cabral. O jovem escritor
descreve este como um trabalho que exigiu “muita investigação”, foi
necessário ler, estudar, entrevistar pessoas e visitar os locais para situá-lo no
ano de 2006. O próximo passo foi interiorizar a informação para torná-lo um
romance literário, construindo uma estrutura sobre a realidade.
O seu mais recente livro nasceu há dois
anos, quando o autor percorria a Nacional 2, a estrada que liga Chaves a Faro
pelo interior do país. Numa busca pela
introspeção, foi escrevendo crónicas
diárias que partilhava nas redes sociais, até ser desafiado pela sua editora
a compilar os textos e publicar “Leva-me Contigo”. Depois deste episódio, foi
convidado pelo Jornal de Notícias para
ser colunista. Na rubrica “Ansiedade
Crónica” fala das suas “ansiedades, interesses e entusiasmos”. Neste ciclo conduzido por António Araújo, o convidado
abordou ainda as dificuldades na publicação das obras, o “conforto” de ser representado por uma editora e parte do
seu processo criativo, que inclui medos
e conquistas. Para Afonso Reis Cabral,
“a escrita não é só inspiração, mas sim
dedicação, trabalho e tempo”. No entanto, mantém o objetivo de publicar o
seu próximo livro ainda este ano.
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n 05 JUN :: JOANA NETO
LIMA | INVESTIGADORA/
ASTROBIOLOGIA

N

asceu na Maia, passou a infância a explorar o que encontrava
na terra e apaixonou-se pela
Biologia e pela Astronomia. Licenciou-se em Ciências do Meio Aquático no
Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar (ICBAS) e decidiu apostar na
investigação, tendo realizado um estágio
no Departamento de Planetologia e Habitabilidade do Centro de Astrobiologia
do INTA (Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial), em Madrid. Esta acabou
por ser a sua “casa” nos anos seguintes,
bem como a rampa de lançamento para
colaborar em várias das missões espaciais da NASA. Mais recentemente,
Joana Neto Lima foi uma das cientistas
envolvidas num conjunto de estudos de
espectografia que permitirão interpretar os dados recolhidos pelo “Perseverance”, o veículo autónomo da NASA
que chegou a Marte no passado dia 18 de
fevereiro, com a missão de procurar sinais de vida e avaliar a possibilidade de
habitabilidade no “planeta vermelho”. O
objetivo passa por obter uma espécie de
“impressão digital” (“ou ADN”) que, em
comparação com amostras terrestres,
permita saber que tipos de condições
ambientais originaram determinados
minerais existentes em Marte.
Esta apresentação longa descreve apenas parte do percurso da convidada da
5ª sessão do ciclo “Conversas a Norte”:
Joana Neto Lima. A investigadora acredita que os minerais “falam com os geó-

logos” e que é
através de um
trabalho de “detetive” que pode
interpretar provas e pistas e fazer comparações.
“Quando comecei
a ter maior autonomia, percebi que podia procurar vida e
sinais de biologia para
além da Terra. O meu
fascínio pelas estrelas
não morria na minha incapacidade de dominar
a Matemática. Por isso,
quando voltei para o ICBAS
para acabar a minha licenciatura, decidi que queria ir
atrás do meu sonho e ir além
das estrelas. Tive a sorte de nessa altura
a União Europeia ter criado o programa
Erasmus+ Estágios e eu concorri ao
Centro de Astrobiologia do INTA, que
me aceitou por seis meses, e eu acabei
por lá ficar durante 4 anos. É um local
muito especial porque foi o primeiro
centro, fora dos EUA, a estar associado
ao NASA Astrobiology Institute (NAI)
e no mesmo local estão todas as áreas
de ciência que podem estar envolvidas
numa missão espacial, desde Astrofísica, Física, Química, Geologia, Botânica. A Astrobiologia, mais do que ser
um ramo da ciência, engloba muitas
outras”, confidenciou ao presidente do
CRNOM.
Fascinada pelos verdadeiros “epicentros” do desenvolvimento tecnológico

e científico, Joana Neto Lima viu a sua
fellowship terminar, mas ambiciona conseguir uma bolsa e voltar para Espanha.
Durante a conversa, a investigadora reconheceu que Portugal não tem ainda a
“abertura” nem as oportunidades necessárias para investir na “ciência pura e
dura”. “O que conheço do investimento
programado para Portugal não passa
por treinar investigadores para estudar
amostras ou dados que vêm das missões.
Investimos mais em software, hardware
e na tecnologia, esquecendo um pouco
as pessoas que vão interpretar os dados recolhidos por essa tecnologia que
está a ser desenvolvida. Acho que é a
única falha no investimento nacional”,
lamentou.
Questionada por António Araújo sobre
a possibilidade de algum dia chegarmos
a Marte, Joana Neto Lima deu a típica
resposta dos investigadores seniores
com quem partilha o laboratório: “Daqui a 20 ou 30 anos”. Na sua opinião, “a
ciência, e principalmente a exploração
espacial, dependem muito de interesses
políticos e pressões públicas”. Ainda assim, partilhou a importância que o planeta vermelho, que marca o imaginário
comum, tem “para darmos um passo em
frente como espécie”, tanto a nível ambiental como mesmo na Medicina.

Percebi que podia procurar
vida e sinais de biologia para
além da Terra. O meu fascínio
pelas estrelas não morria
na minha incapacidade de
dominar a Matemática.
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n 19 JUN :: RUI PAULA | CHEF

P

ara o convidado da sexta sessão
do ciclo “Conversas a Norte”,
“tudo o que é do Norte tem um
sabor especial e desperta-me vontade
de participar”, adiantou, justificando a
recetividade ao convite do CRNOM. Isto
porque nasceu no Porto e viveu parte
da sua vida na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. “Cresci numa casa de
lavoura, o meu avô era produtor de vinho Moscatel e Vinho do Porto e a minha avó era uma exímia cozinheira. A
minha mãe herdou os dotes dela e eu
aprendi muito com elas porque passávamos muito tempo juntos na cozinha”.
Falamos de um dos mais conceituados
chefs do nosso país, o Chef Rui Paula.
Ao longo da conversa com António
Araújo, Rui Paula partilhou o seu gosto
pela cozinha e revelou detalhes deste
percurso reconhecido além fronteiras,
marcado por muito trabalho e dedicação. Aos 26 anos, resolveu abrir o seu
próprio restaurante de comida tradicional portuguesa, “aquela que nos caracteriza e identifica como país”. O Cêpa
Torta localizava-se em Alijó, na região
do Douro, tinha tudo para dar certo e facilmente atingiu o sucesso. No entanto,
com a chegada de “clientes mais viajados”, que solicitavam pratos diferentes,
Rui Paula deparou-se com um “sentimento de inferioridade” e “percebi que
se queria realmente esta profissão, teria que me dedicar ainda mais a ela e
aprender com quem sabe. Comecei a

fazer alguns estágios noutros restaurantes e promovi esse intercâmbio
aos meus colaboradores,
e hoje fazemos uma comida que demora a chegar, uma comida com
identidade. Depois dos
ensinamentos, da experiência e das pesquisas, fazemos a
nossa comida, sem
imitar a dos outros.
É difícil mas quando fazemos um
prato sabemos que é da equipa do Rui
Paula, que tem autenticidade. E isso só
foi possível graças a este caminho de 30
anos de experiência”, recordou.
O primeiro espaço, o DOC (Degustar,
Ousar e Comunicar), inaugurado em
2007 em Armamar, foi a sua rampa
de lançamento, numa altura em que o
Douro “não tinha sala de visitas, onde se
comesse bem e os produtores pudessem
expor os seus vinhos, acompanhados de
pratos tradicionais para servir pessoas
de todo o Mundo”, explica o convidado.
Com esta realidade bem presente, o
Chef quis expandir-se, mantendo-se
junto ao Rio Douro, vindo instalar-se
no centro histórico da cidade do Porto,
numa altura em que este não conhecia a
agitação turística que hoje o caracteriza.
A abertura do DOP no Largo de São Domingos, em 2010, marcou o regresso de
Rui Paula às suas origens. Seguiu-se a

Hoje fazemos uma comida
que demora a chegar, uma
comida com identidade.
Depois dos ensinamentos, da
experiência e das pesquisas,
fazemos a nossa comida, sem
imitar a dos outros… que tem
autenticidade.
Casa de Chá da Boa Nova, que é muito
mais do que um restaurante inserido
nos rochedos ao lado do mar do farol da
Boa Nova, em Leça da Palmeira. A obra
de Siza Vieira, com “traços de uma arquitetura deslumbrante”, apaixonou o
Chef, que cedo percebeu que ali prestaria um “serviço de excelência”. E assim
foi. O mais ambicioso projeto do grupo
alia o conceito criativo da cozinha ligada ao mar à qualidade do serviço e já
“brilha” no firmamento Michelin, tendo
conquistado em 2016 a primeira Estrela
Michelin e em 2019 a segunda. “Quando
entro em algum projeto, quero sempre
mais. Por isso vou fazer tudo o que está
ao meu alcance para a conseguir”, reiterou, referindo-se à conquista da terceira
estrela.
Mas afinal qual é o segredo? Mais do que
a criatividade é essencial ter “memória
e um paladar apurado para identificar
o sabor”. Aliado a isto, Rui Paula acrescenta ainda que “os ingredientes principais para criar, e bem, são a paixão e o
amor por aquilo que se faz e algum espírito de sacrifício e paciência. Porque a
comida quer que estejamos presentes. E
nem sempre isso acontece”. n
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n 03 JUL :: D. MANUEL
LINDA | BISPO DO PORTO

A

3 de julho, a SRNOM recebeu
a mais alta figura da Diocese
do Porto, o bispo D. Manuel
Linda, para mais uma sessão do ciclo
“Conversas a Norte”. Nascido em Resende, na freguesia de Paus, em 1956,
cedo sentiu “uma certa atração em relação ao sacerdócio”. Assim, após o antigo
4.º ano, optou pelo seminário e, mesmo
assistindo à desistência de muitos colegas, nunca viu motivos para sair. “O sacerdócio fazia sentido para mim e casei
com a Igreja”, afirmou o Bispo do Porto.
Ao longo dos anos assumiu várias funções em paróquias, foi ordenado presbítero em junho de 1981, e chegou a reitor
do Seminário de Vila Real, que dirigiu
durante 19 anos. “Como costumo dizer,
a vida passou sempre à minha frente. E
os meus projetos foram grande parte das
vezes truncados pelos acontecimentos.
Eu vivia uma simples dimensão, quase
poética, entre aspas, de ser apenas um
simples pároco da aldeia. Comecei a minha vida ‘altamente colocado’ na Serra
do Alvão, a mais de 1000 metros de altitude, foi a primeira paróquia que eu assumi. Enquanto estava nas minhas funções, fui convidado pelo Bispo de Vila
Real para uma escola, para um âmbito
que eu nem sequer conhecia, que era
didática da educação moral e religiosa,
numa antiga escola de formação de professores do primeiro ciclo, uma Escola
do Magistério Primário, que era assim
que se chamava, o que estava muito
longe da minha perspetiva”, contou D.
Manuel Linda. Ainda assim, acabou
por aceitar e prosseguiu os estudos, no
estrangeiro e em Portugal, aconselhado

pelo bispo da altura, que acreditava na
formação do clero como uma “mais-valia ao serviço da Igreja”. Com uma vasta
formação na área da Teologia, ainda
pensou seguir Jornalismo ou Psicologia,
sempre “ligado à palavra”.
Em 2009, D. Manuel Linda foi nomeado
Bispo Auxiliar de Braga pelo Papa
Bento XVI e Bispo das Forças Armadas,
em 2013, pelo Papa Francisco. Acontecimentos que marcaram e mudaram completamente a sua vida. “Até ser padre,
conduzi-me sempre. A partir destas nomeações, a vida é que nos conduz”, admitiu. Atualmente é o Bispo da Diocese
do Porto, a “maior e mais importante de
Portugal, tendo em conta o número de
católicos, paróquias e instituições”, revelou. Recebeu o convite em 2018 com
alguma surpresa, apesar de ser um dos
nomes mais apontados pela comunicação social, mas com muito orgulho, por
ter sido uma “opção pessoal” do próprio

Papa. Apesar de nunca ter dois dias
iguais, acompanha o estado atual da
Igreja e deixou a sua opinião: “É uma
Igreja que se reconfigura de acordo com
a cultura, com a história e com o tempo.
Não somos mais a Igreja da cristandade,
entendida como uma uniformidade entre a sociedade e a Igreja. Hoje há uma
espécie de tensão positiva, no sentido
de haver um núcleo forte da Igreja presente na sociedade… E depois um grupo
não tão visível. Por outro lado, a situação
do mundo e o que tem acontecido – eu
vou dizer a palavra – com a pedofilia em
concreto e alguns escândalos do Vaticano, afetou a nossa imagem. É inegável. Mas talvez isso nos ajude a sermos
menos uma Igreja triunfante e a sermos
mais uma Igreja operante, uma Igreja
próxima de todos, mas em especial próxima daqueles que, numa determinada
situação, mais necessitam dessa presença, seja por motivos económicos, de
solidão, de desespero ou outros. Isto é,
uma igreja que, usando uma expressão
do Papa Francisco, é capaz de ‘sujar as
botas nos caminhos enlameados deste
mundo’”, terminou D. Manuel Linda.

A vida passou sempre à
minha frente. E os meus
projetos foram grande parte
das vezes truncados pelos
acontecimentos. Eu vivia
uma simples dimensão, quase
poética, entre aspas, de ser
apenas um simples pároco da
aldeia.
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O vazio de ideias para o SNS
ARTIGO DE OPINIÃO DO
PROF. ANTÓNIO ARAÚJO, NO
JORNAL OBSERVADOR
[31 MAI 2021]

TEMOS UM
MINISTÉRIO DA
SAÚDE ESGOTADO,
SEM SOLUÇÕES PARA OS
PROBLEMAS EXISTENTES E
SEM IDEIAS PARA O FUTURO.
MAIS UMA VEZ, ESTAMOS
A DESPERDIÇAR
OPORTUNIDADES,
POR FALTA DE
VISÃO E VONTADE
POLÍTICA.

https://bit.ly/3dAblU1

A

aridez de ideias e de iniciativas
do atual Ministério da Saúde
é esmagadora e confrangedora. E, se numa fase menos conturbada,
até passaria despercebida, devido à forma natural de empurrar os problemas
“com a barriga” a que esta governação
já nos habituou, numa época de pandemia, tal esterilidade é desoladora.
Em 2020, e segundo o Portal da Transparência, ficaram por realizar 11,5 milhões de consultas nos centros de saúde,
26 milhões de atos de diagnóstico, 126
mil cirurgias e 400 mil rastreios oncológicos. Este panorama agravou-se ainda
mais em janeiro e fevereiro do corrente
ano.
E o que faz o Governo? Demonstra a
Bruxelas o quão parco, envelhecido e
desajustado está o panorama dos sistemas informáticos do SNS, enquanto
tenta esconder essa verdade ao país.
Esta Ministra da Saúde, que tomou
posse em outubro de 2018 (muito an-

tes do início da pandemia),
nunca produziu qualquer
peça legal de reestruturação
do SNS, nunca mostrou ter
uma ideia sobre como atualizar o SNS ou como torná-lo mais consentâneo com as
alterações demográficas e as
expectativas da nossa população, nunca mostrou estar a
criar as condições para tentar incrementar a resposta
dos cuidados de saúde a todos aqueles que foram sendo
deixados para trás.
A dívida aos fornecedores do
SNS é cada vez maior e demora cada vez mais tempo a
ser paga. Em março, o valor
de dívidas vencidas num período superior a três meses
era de 317 milhões de euros,
um aumento de 50% relativamente a janeiro, e totalizando uns vergonhosos 1723 milhões de euros. Este cenário
é ainda mais sombrio, quando o prazo médio de pagamento dos hospitais ronda os 237 dias.
Este é o resultado da suborçamentação
crónica do SNS, onde o Governo se tem
limitado a injetar episodicamente dinheiro, (a última vez que o fez foi em
março de 2020 quando disponibilizou
256 milhões), ou a cobrar às empresas
do sector contribuições extraordinárias.
E ideias para reformar o SNS ou para o
dotar de um orçamento correspondente
ao que dele é esperado? Nenhuma!
O Tribunal de Contas (TdC) publicou
um relatório síntese sobre as parcerias
público-privadas (PPP) dos hospitais
de Braga, Vila Franca de Xira, Loures
e Cascais e concluiu que, apesar da esperada poupança de 671 milhões calculada na assinatura, se pouparam 203
milhões de euros. Concluiu ainda que a
produção de cuidados de saúde foi superior à contratada, pelo que alguma dela
não foi paga ou foi a preços reduzidos.
O TdC afirma também que os utentes
destes hospitais estavam protegidos por

Esta Ministra da Saúde (…) nunca
produziu qualquer peça legal de
reestruturação do SNS, nunca
mostrou ter uma ideia sobre
como atualizar o SNS ou como
torná-lo mais consentâneo com
as alterações demográficas e as
expectativas da nossa população…
padrões de qualidade mais exigentes do
que os aplicados na monitorização dos
hospitais públicos. Conclusões da tutela
– acabar com todas as PPP.
Em contraponto, nas últimas semanas
temos sido invadidos pela apresentação
do Plano de Resolução e Resiliência
(PRR), qual D. Sebastião a regressar de
Alcácer Quibir para resolver todos os
problemas que atravessamos. Fazendo o paralelismo com este episódio da
história portuguesa, relembro que na
sequência daquela batalha, Portugal
ficou muito empobrecido, foi o início
do fim do expansionismo iniciado com
a vitória na batalha de Aljubarrota e a
perda da independência, dois anos mais
tarde. Numa primeira impressão, pode
dizer-se que 1383 milhões de euros para
investimento na saúde é uma verba significativa. Mas quando se analisa este
valor na ótica de um total de 15 mil milhões de euros em subvenções mais outro tanto em empréstimos a juros quase
inexistentes, conclui-se que se trata de
uma verba inferior a 5% do total, constituindo para o período de cinco anos
de execução do PRR cerca de 277 milhões de euros por ano – menos de 2% da
despesa pública anual. Afinal, é muito
pouco e nada se fala sobre reestruturar
o SNS ou sobre formas de o apoiar a
projetar-se para o século XXI.
Temos um Ministério da Saúde esgotado, sem soluções para os problemas
existentes e sem ideias para o futuro.
Mais uma vez, estamos a desperdiçar
oportunidades, por falta de visão e vontade política.
António Araújo

Presidente do CRNOM n
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PRESENÇA
DA SRNOM NA
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
DESTAQUE DE NOTÍCIAS E
INTERVENÇÕES SOBRE TEMAS DA
ATUALIDADE
CANCRO DE PULMÃO
Centro Hospitalar do Porto
melhora formação sobre
cancro pulmonar

DESCONFINAMENTO
OM Norte apela ao
cumprimento das regras
para não se voltar atrás

Declarações de António Araújo,
presidente do CRNOM.

Declarações de António Araújo,
presidente do CRNOM.

NOTÍCIAS AO MINUTO [2021.04.16]

RENASCENÇA [2021.04.28]

eventos à medida

espaços › serviços › exclusividade
Investigadores do Centro
Hospitalar Universitário do Porto
integram uma rede (REDICAP
– Rede Ibero-americana de
Cancro de Pulmão), juntamente
com investigadores espanhóis,
colombianos, argentinos e
peruanos, que visa melhorar as
perspetivas e promover a educação
e formação contínua do cancro do
pulmão.
António Araújo, diretor do
Serviço de Oncologia
Médica do Centro
Hospitalar e representante
português da rede, afirma que a criação
desta rede de estudo no cancro do
pulmão “é de extrema importância”.
“Os problemas que enfrentamos a este
nível, pela similaridade dos povos, da
língua e do comportamento são muito
sobreponíveis e requerem ações
semelhantes. Esta rede vai permitirnos ganhar consistência nas nossas
posições, desenvolver ações com
maior impacto a nível dos médicos e das
populações, homogeneizar o estudo, o
ensino e o tratamento do cancro do
pulmão e sermos mais audíveis pelos
decisores políticos, no que toca a
políticas que envolvam o tabaco e este
cancro”, salienta o médico.
https://bit.ly/36kgoEl

Em declarações à Renascença,
António Araújo avisa que só dentro
de três semanas se saberá se o
aumento de casos terá reflexos
nos hospitais. Defende mais
rastreios e uma aceleração da
vacinação à população doente, por
exemplo, com cancro.
«O presidente do
conselho regional do
Norte da Ordem dos
Médicos apela à
população que cumpra as regras
sanitárias, caso contrário a situação
pode voltar a agravar-se, com reflexos
nos hospitais. “Este aumento do
número de casos tem vindo a ser mais
significativo em populações mais
jovens e, portanto, com menos risco
de internamento, mas é expectável
que, subindo o número de casos,
venha a subir de alguma forma o
número de internamentos”, prevê
António Araújo. (…)
Um dos efeitos secundários da
pandemia de Covid-19 foi o atraso nos
diagnósticos destes doentes (doentes
oncológicos). “Continua a haver alguns
atrasos, porque os cuidados de saúde
primários continuam relativamente
fechados ao acesso dos cidadãos aos
cuidados de saúde. No caso de cancro
do pulmão, os doentes têm chegado
às consultas em estadios mais
avançados e os doentes em piores
condições físicas e, portanto, a tolerar
menos bem ou não permitir tratar”,
avança.»
https://bit.ly/2UMh6Y5

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

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 PORTO
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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Prevenção Primordial,
Envelhecimento Ativo e Reforma
Faseada: um triângulo saudável?

S

egundo a Carta de Ottawa (OMS,
1986) a Promoção da Saúde consiste
no processo que visa criar condições
para que as pessoas aumentem a sua
capacidade de controlar os fatores determinantes da saúde, no sentido de a melhorar(1). A
Prevenção é uma das principais componentes
de promoção da saúde e ocupa uma grande
dimensão no quotidiano do médico de família,
implicando o desenvolvimento de diferentes
Diana Fidalgo Pires
atividades, que podem ser sistematizadas em
INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR,
três vertentes de ação inter-relacionadas e
USF ALPENDORADA-TABUADO, ACES
TÂMEGA I
complementares: Educação para a saúde, Pre dianafidalgopires@gmail.com
venção da doença e Proteção da saúde. Atualmente consideram-se 5 níveis de prevenção,
mas para o presente assunto destaco a Prevenção Primordial como forma de evitar o estabelecimento de estilos de vida que se sabem
contribuir para um risco acrescido de
doença, contemplando para isso poHoje, somos
líticas
e programas de promoção de
uma população
determinantes positivos de saúde.
envelhecida,
O envelhecimento da população
em que um milhão de
representa um dos principais fenóportugueses têm 75 ou mais
menos demográficos e sociais da
anos e onde as doenças
sociedade portuguesa, que tem necrónicas assumem um peso
cessariamente impacto não só nos
serviços de saúde, mas também
crescente. Mas, não menos
nos restantes setores. Segundo
relevante, são os atuais
projeções do Instituto Nacional de
estilos de vida que revelam
Estatística (INE), o número de idosos
dinâmicas comportamentais
em Portugal passará de 2,1 para 2,8
associadas a fatores de risco
milhões e, face ao decréscimo da
determinantes para o estado
população jovem a par do aumento
de saúde.
da população idosa, o índice de envelhecimento mais do que duplicará,
passando de 147 para 317 idosos por
cada 100 jovens, em 2080(2). Hoje, somos uma
população envelhecida, em que um milhão
de portugueses têm 75 ou mais anos e onde
as doenças crónicas assumem um peso crescente. Mas, não menos relevante, são os atuais
estilos de vida que revelam dinâmicas comportamentais associadas a fatores de risco determinantes para o estado de saúde. De acordo

com o Global Burden of Disease, em 2016, em
Portugal, cerca de 41% do total de anos de vida
saudável perdidos por morte prematura poderia ter sido evitado se fossem eliminados os
principais fatores de risco modificáveis (tabagismo, má alimentação, excesso de consumo
de álcool, sedentarismo).
Portugal tem uma esperança média de vida
à nascença superior à média dos restantes
países da OCDE e, na última década, observou-se uma redução, ainda que muito ligeira,
da taxa de morbilidade padronizada de anos
vividos com incapacidade. Contudo, relativamente ao indicador número de anos de vida
saudável vividos depois dos 65 anos, o nosso
país apresenta-se como um dos países com
menor valor (a média nacional é de mais 6,7
anos nas mulheres e 7,9 anos nos homens,
enquanto a Suécia e a Dinamarca têm mais
de 12 nas mulheres e mais 10 nos homens).
Assim, podemos concluir que os portugueses
vivem mais mas, vivem com mais doenças durante os seus últimos anos de vida: diabetes,
doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, obesidade e doenças oncológicas(3,4).
O envelhecimento ativo, surge assim como um
novo paradigma, para responder aos múltiplos
desafios individuais e coletivos que advém
deste fenómeno populacional, remetendo
para uma visão multidimensional que integra
os vários domínios da vida pessoal e social dos
indivíduos.
É frequente a noção que a idade da velhice é
iniciada com a entrada na reforma. De facto,
mesmo que esta preposição não esteja linearmente correta, a verdade é que falar em envelhecimento leva geralmente a que se fale de
reforma e vice-versa.
A ideia que a velhice é essencialmente uma
fase de perdas: perde-se o trabalho, a saúde,
as capacidades funcionais, os amigos ou
mesmo o cônjuge, corrobora a atitude nefasta
da sociedade moderna que marginaliza “os
velhos” dando prioridade a valores ligados à
produtividade, rentabilidade, lucro, consumo
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excessivo, etc. Assim, é neA ideia que
cessário criar condições para
a velhice é
que as pessoas se sintam
essencialmente uma
motivadas para prolongar a
fase de perdas: perde-se
vida ativa, desde que o estado
o trabalho, a saúde, as
de saúde o permita e que as
capacidades funcionais,
circunstâncias do exercício
os amigos ou mesmo
profissional não o impeçam.
É por isso que a política de
o cônjuge, corrobora
envelhecimento ativo aspira a
a atitude nefasta da
flexibilizar a separação rígida
sociedade moderna que
entre atividade e inatividade,
marginaliza ‘os velhos’…
ao mesmo tempo que pretende alterar as condições
sociais do trabalho de forma
Em Portugal, com
a garantir o prolongamento
saudável da atividade profisum número de
sional.
anos de vida saudável
A reforma é uma fase da
vividos depois dos 65
vida que requer um processo
anos baixo, fará sentido
adaptativo, onde os horários
pensarmos em reformas
e as rotinas se alteram, emerfaseadas já aplicadas em
gindo frequentemente um
sentimento de “inutilidade e
outros países? Ou será a
vazio”. Esta nova etapa apreeducação da população
senta um complexo desafio,
para a importância do
uma vez que as funções e
controlo dos fatores
práticas laborais deixam de
de risco e de medidas
existir, e o tempo ocioso,
preventivas a chave para
agora disponível, acarreta
o envelhecimento ativo,
a necessidade da sua organização e usufruto pelo
apesar de poder demorar
indivíduo, com vista à manuvários anos até ter um
tenção da atividade. Desde
efeito palpável?
idades precoces somos direcionados para a ocupação do
nosso tempo com atividades
de carácter obrigatório ou optativo, gerando-se
adequado ajustamento e satisfação com a vida
em nós a necessidade de preencher o dia a dia
após a reforma(5).
em busca de novas motivações. Portanto, é
A proposta de uma reforma faseada, isto é, em
evidente a importância de um planeamento e
vez de o senhor engenheiro deixar de exercer
preparação para a reforma.
o seu cargo porque chegou o dia seguinte ao
Referem-se três fatores que influenciam o
seu aniversário, em que soprou as velas que
ajustamento à reforma, nomeadamente, o
ditaram a idade da reforma, quebrando hábitos
planeamento da reforma, as perceções de
e prioridades de longos anos e levando à perda
reforma e a extensão das perdas monetárias.
de identidade, estatuto, estrutura e mesmo
Assim, a preparação para a reforma, envolve a
até o sentido da vida, essa transição poder ser
capacidade de o sujeito antecipar as mudanças
feita de uma forma gradual e adaptativa. Por
que podem vir a ocorrer, tanto a nível financeiro
exemplo, nos 2 anos prévios à previsível data
como dos papéis familiares, das atividades e
de reforma o trabalhador poder apenas trabadas relações sociais. Concluiu-se que as exlhar no período da manhã ou três vezes por sepectativas face à reforma têm um importante
mana, adaptando-se a uma nova fase de vida
papel na satisfação com a vida após a entrada
e tendo mais disponibilidade de tempo para
na reforma. Assim, se as expectativas são poarranjar opções que o possam manter ativo
sitivas e estão planificadas, o sujeito obterá um
quando em pleno estado de reformado.

Para um envelhecimento saudável, o acompanhamento
pelo médico de família torna-se
preponderante, não só pela
sua proximidade, perspetiva
holística e papel longitudinal
– acompanhamento desde
o nascimento até ao fim de
vida – mas também pelo papel
integrativo – coordena toda a
informação relativa ao estado
de saúde. Aconselhamentos
sobre atividades manuais e
de leitura, treinos da memória,
aprendizagem de novos conhecimentos e o convívio permitem
a manutenção das funções
mentais e cognitivas. A integração em instituições como
centros-de-dia e universidades
seniores são fundamentais no
combate ao isolamento social,
depressão e idadismo, sendo
que as atividades de grupo intergeracionais permitem ainda
consciencializar e fomentar a
solidariedade dos mais novos.
Em Portugal, com um número
de anos de vida saudável vividos depois dos 65 anos baixo,
fará sentido pensarmos em
reformas faseadas já aplicadas
em outros países? Ou será a
educação da população para
a importância do controlo dos
fatores de risco e de medidas
preventivas a chave para o envelhecimento ativo, apesar de poder demorar
vários anos até ter um efeito palpável? É pois
necessário e pertinente salientar a necessidade de uma intervenção em prol da promoção
da mudança nas políticas e práticas relativas ao
envelhecimento, com fim de tornar a Saúde e
Qualidade de Vida uma realidade cada vez mais
presente no envelhecimento em Portugal.
O valor da vida não assenta no número dos
seus dias, mas no uso que fazemos deles!
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
[1] WHO. Ottawa Charter for Health Promotion. An international
conference on health promotion: The move towards a new public
health; 1986 Nov 17-21; Ottawa. Ottawa: WHO; 1987. [2] INE (Instituto Nacional de Estatística). Projeções de População Residente em
Portugal, 29 de março de 2017. [3] Base de Dados de Portugal Contemporâneo (PORDATA), in http://www.pordata.pt [4] Ministério da
Saúde (2018), Retrato da Saúde, Portugal. [5] Patrícia Nogueira Silva.
“Adaptação à Reforma e Satisfação com a Vida: A importância da
Atividade e dos Papéis Sociais na realidade europeia”. Dissertação
de Mestrado em Psicologia Social e das Organizações, não publicada. Instituto Universitário de Lisboa. n
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Pedro Morgado
FLAD SCIENCE
AWARD MENTAL
HEALTH 2021

Pedro Morgado, psiquiatra
e investigador da
Universidade do Minho,
foi distinguido com o FLAD
Science Award Mental
Health, da Fundação
Luso-Americana para
o Desenvolvimento. O
premiado irá receber 300
mil euros, o maior prémio
na área da Saúde Mental em
Portugal, para desenvolver
um projeto inovador para
melhorar o diagnóstico,
a predição no tratamento
e a eficácia do mesmo
na doença obsessivocompulsiva.
Texto Catarina Ferreira

Perturbação
obsessivo-compulsiva
Um passo em frente
para o conhecimento
da doença

M

elhorar o diagnóstico e a
seleção do tratamento para
as pessoas que sofrem de
doença obsessivo-compulsiva, e testar
um novo fármaco para criar novas vias
de tratamento numa doença em que
50% dos pacientes têm resistência
aos tratamentos de primeira linha.
São estes os objetivos do projeto
vencedor do FLAD Science Award
Mental Health 2021, proposto por Pedro
Morgado. O investigador no Instituto
de Investigação emCiências da Vida e
Saúde (ICVS) da Escola de Medicina da
Universidade do Minho e psiquiatra no
Hospital de Braga recebeu o prémio,
que está na sua 1ª edição, no dia 1 de
junho, com o projeto “A new hope
for resistant Obsessive-Compulsive
Disorder – innovative strategies for
outcome prediction and treatment”. Em
entrevista à Nortemédico, o vencedor
defendeu a integração de tempo para
investigação nos horários de trabalho
dos clínicos.
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(nortemédico) – Em que consiste este
prémio?
(Pedro Morgado) – Este prémio atribuído
pela Fundação Luso-Americana para
o Desenvolvimento, em parceria com a
Organização Mundial de Saúde, destina-se a financiar um projeto de investigação clínica no âmbito da saúde mental.
O FLAD Science Award Mental Health,
maior prémio científico de Saúde Mental
em Portugal, tem como objetivo apoiar
projetos de investigação clínica de jovens psicólogos, psiquiatras, médicos de
família, neurologistas e outros profissionais desta área em Portugal, com cooperação com centros de investigação nos
Estados Unidos. Mas também contribuir
para a qualidade de vida dos pacientes,
numa época em que as necessidades em
torno da Saúde Mental são ainda mais
evidentes.
Como descreve o seu projeto? Quais os
principais objetivos?
Com este projeto pretendemos melhorar
o conhecimento acerca da doença obsessivo-compulsiva, com objetivo de prever
a resposta aos tratamentos convencionais (antidepressivos serotoninérgicos)
e de desenvolver uma nova intervenção
farmacológica para as pessoas que apresentam formas da doença resistentes aos
tratamentos existentes.
Qual será a metodologia aplicada?
A primeira parte do estudo será realizada
através da obtenção de imagens de ressonância magnética funcional do cérebro
de pessoas com doença obsessivo-compulsiva antes e após o tratamento com
antidepressivos. Com esta tarefa, pretendemos identificar padrões de funcionamento cerebral que possam dar pistas
para uma personalização do tratamento
e também para uma melhor identificação
das razões para a não-resposta à medicação que afeta um número significativo de
pessoas. Na segunda parte, iremos selecionar pessoas com doença resistente aos
tratamentos com antidepressivos e realizar um ensaio clínico randomizado para
testar a eficácia do pramipexole (um fármaco dopaminérgico já usado na doença
de Parkinson) na melhoria dos sintomas
destas pessoas. Em termos de desenvolvimento, estamos totalmente prontos
para a primeira tarefa e estamos a obter

as aprovações regulamentares para o ensaio clínico.
Quais são as principais mais-valias deste
projeto?
As grandes mais-valias deste projeto
estão relacionadas com o facto de propormos um trabalho que se baseia na
investigação básica e propõe soluções
aplicáveis às pessoas com doença. Isto
beneficia do facto de trabalharmos num
ecossistema que tem como missão a melhoria dos cuidados de saúde em todas as
suas vertentes, desde a formação médica
à aplicação final das soluções desenvolvidas e investigadas. Foi no ICVS, instituto
de investigação da Escola de Medicina da
Universidade do Minho, que testámos os
fármacos dopaminérgicos em modelos
animais e percebemos que poderiam reduzir os sintomas obsessivo-compulsivos.
Depois no Hospital de Braga e no Centro
Clínico Académico 2CA-Braga, acompanhamos pessoas com doença obsessivo-compulsiva e desenvolvemos vários
estudos que nos permitem conhecer melhor a doença e aplicar as soluções que investigamos no laboratório. Este ecossistema, raro no sistema científico nacional,
é uma enorme mais-valia e garante que
possamos integrar as redes mundiais que
lideram a investigação neste domínio. A
associação à equipa da Dra. Emily Stern
da Universidade Nova Iorque foi outra
das grandes mais-valias do projeto.
E que resultados espera atingir?
Este projeto permitirá conhecer melhor a

A cerimónia de entrega do FLAD Science Award Mental Health
aconteceu no dia 1 de junho, na Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento, em Lisboa. Na foto: Manuel Heitor, Rita Faden
da Silva, Marta Temido e Pedro Morgado.

doença e dessa forma contribuir para que
possamos continuar a investigar novas
abordagens e tratamentos. Isto tem como
resultado final o tratamento da doença, a
redução dos sintomas e, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida das pessoas
com Perturbação Obsessivo-Compulsiva.
Se o ensaio clínico revelar bons resultados, então ganhamos uma nova opção já
disponível no mercado para o tratamento
desta doença. Estes seriam os melhores
resultados possíveis mas, seja como for,
um projeto desta dimensão contribuirá
sempre para construir conhecimento útil
para melhorar a compreensão da doença
e o tratamento das pessoas.
Numa altura em que a saúde mental revela necessidades evidentes, torna-se
ainda mais importante, certo?
A saúde mental é fundamental para a
realização de cada pessoa e para o desenvolvimento harmonioso da sociedade. É
por isso muito importante construirmos
comunidades promotoras da saúde mental mas também respostas mais abrangentes e eficazes para as pessoas com
doenças psiquiátricas. A verdade é que os
cuidados psiquiátricos são normalmente
negligenciados nas instituições de saúde
e a investigação nesta área continua com
vários problemas de financiamento. É
por isso que este tipo de iniciativas são
muito importantes na medida em que
nos ajudam a melhorar a qualidade de
vida das pessoas com doença psiquiátrica
e da sociedade na sua globalidade.

PEDRO MORGADO é Professor de Psiquiatria e
Comunicação Clínica na Escola de Medicina da
Universidade do Minho. É Vice-Presidente da
Escola de Medicina desde 2017. É médico especialista do Serviço de Psiquiatria do Hospital de
Braga e investigador no Laboratório Associado
ICVS/3B’s onde se dedica à investigação dos
mecanismos neurobiológicos de doenças como
a Perturbação Obsessivo-Compulsiva, a Psicose
Esquizofrénica e as Perturbações Aditivas. É autor de mais de 50 artigos científicos em revistas
internacionais e de 8 capítulos de livro. É Editor
Associado da Frontiers in Psychiatry, da BMC
Psychiatry, do Jornal Brasileiro de Psiquiatria e da
Editora UMinho. É membro da Direção do Colégio
de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos
Médicos e da Direção da Sociedade Portuguesa
de Comunicação Clínica. Em 2021, venceu o FLAD
Science Award Mental Health. n
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23º CONGRESSO
NACIONAL DA ORDEM
DOS MÉDICOS
COIMBRA
31 MAI - 03 JUN 2021

Pouco mais de um ano depois de
ter sido declarada a pandemia de
COVID-19, o Congresso Nacional
da Ordem dos Médicos debateu o
impacto desta emergência de saúde
pública na ciência, na medicina e na
sociedade em geral. “A Ciência em
tempo de pandemia” foi o mote deste
encontro de quatro dias, realizado em
Coimbra, com o objetivo de refletir
sobre a experiência adquirida e
antecipar desafios futuros. O CRNOM
naturalmente associou-se a este
evento, que contou com a acreditação
científica da UEMS (União Europeia
de Médicos Especialistas).

O
A Ciência
em tempo de
pandemia
“VAMOS CONTINUAR JUNTOS
PELA CIÊNCIA, PELA MEDICINA
E PELA SAÚDE DE TODOS”
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

23º Congresso Nacional da
Ordem dos Médicos centrou-se num tema incontornável:
a ciência em tempo de pandemia. O encontro decorreu na Antiga
Igreja do Convento de São Francisco,
em Coimbra, de 31 de maio a 3 de junho,
em formato híbrido (os oradores presencialmente e os restantes participantes a
assistir em direto através de uma plataforma digital, na qual se inscreveram
previamente), com quatro dias de trabalhos, que congregaram uma dimensão
científica e uma dimensão mais política
e social.
“Nunca o papel da saúde, da medicina
e da ciência foi tão reconhecido na sociedade. Acreditamos que o caminho e
que as respostas de amanhã estão na capacidade destas três áreas procurarem
construir juntas o futuro”, destacou o
bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. O também presidente
do congresso realçou ainda que este era
um evento de “caráter mais científico,
com os colégios das várias especialidades a promoverem momentos específicos para discutirem o estado da arte das
suas áreas, o que será essencial para a
atualização dos médicos, e também para
preparar o país em termos de políticas
de saúde”.
Também Carlos Cortes, presidente da
Secção Regional do Centro da Ordem
dos Médicos (SRCOM) partilhou esta
visão. “Este congresso irá decorrer num
momento particularmente diferente
das nossas vidas. Aprendemos com esta
pandemia a importância da união em
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23.º Congresso Nacional da OM
DESTAQUES DO PROGRAMA

ANTÓNIO ARAÚJO
Presidente do CRNOM e vice-presidente do
23.º Congresso Nacional da OM.

É fundamental haver
um tempo de reflexão.
A Ordem dos Médicos tem o dever
de criar um tempo de reflexão,
particularmente de nível político sobre a
situação que se vive num determinado
momento. E este é o momento de refletir.
Estamos ainda a atravessar uma pandemia
e é o momento para refletir sobre qual foi o
seu impacto na saúde e que perspetivas ou
oportunidades podemos tirar deste período
marcado por sérias dificuldades. De forma a
que no futuro possamos enfrentar estas
adversidades, mais fortes e mais resilientes,
encarando melhor os embates de outras
pandemias. Este congresso tem um
programa muito variado, com múltiplas
abordagens, tal como a saúde que é
multifacetada. Esta reflexão só podia ser
assim, abrangente, multidisciplinar,
integrativa e que permita tirar conclusões
para o futuro. Conta com convidados e
palestrantes de várias áreas que partilham
os seus exemplos pessoais e profissionais e
também é de partilha que se fazem estas
iniciativas. Sendo o Congresso Nacional da
Ordem dos Médicos um evento de
referência, o Conselho Regional do Norte
não podia deixar de se associar a esta
iniciativa e dar o seu melhor contributo.
Sempre com o principal objetivo em mente:
refletir, retirar conclusões para o futuro e
fazer chegar essas conclusões à tutela. Por
isso, as expetativas são as melhores e estão
relacionadas com aquilo que todos
ansiamos nos últimos tempos”.

comunidade e da solidariedade de modo
a enfrentar o desafio de uma crise sanitária, social e económica sem precedentes na atual escala global”, salientou.
Nomes de relevo, tanto a nível nacional
como internacional, integraram o programa do evento apresentando as mais
recentes atualizações em cada uma das
suas áreas de diferenciação na Medicina. O coordenador da task force para o
plano de vacinação contra a COVID-19
em Portugal, Henrique de Gouveia e
Melo, o presidente da Aliança Global
para as Vacinas, Durão Barroso, e a diretora do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, Andrea

Ammon, foram algumas das outras personalidades que também fizeram parte
do “programa de excelência” (ver caixa).
O congresso culminou com a cerimónia
de entrega das Medalhas de Mérito da
Ordem dos Médicos. “Trata-se de uma
distinção que é conferida a médicos que,
pela sua atividade e mérito pessoal, profissional, académico ou associativo tenham contribuído de forma relevante
para a dignificação da profissão médica,
da Medicina em geral e da Humanidade,
identificando-se assim com os valores
desde sempre defendidos pela Ordem
dos Médicos”, explicou o bastonário da
Ordem dos Médicos.

DIA 1 SEGUNDA, 31 MAIO 2021
Pandemia: História, Ciência e Pessoas. moderação:
Germano de Sousa, Lurdes Gandra. palestrantes:
Boaventura de Sousa Santos; Carlos Fiolhais; Maria
do Sameiro Barroso
O Papel dos Médicos na Pandemia. moderação :
Alexandre Valentim Lourenço, Joaquim Viana.
palestrantes: Jorge Roque da Cunha; Luís Cadinha;
Margarida Morgado; Noel Carrilho; Nuno Jacinto;
Pedro Norton; Roberto Roncon
Sessão de Abertura. Marta Temido; Manuel Machado;
Miguel Guimarães; Carlos Cortes
Ética em Tempo de Pandemia. [Walter Osswald]
presidência: Margarida Silvestre
Economia em Saúde - Desafios para o Futuro.
moderação : Nadim Habib. palestrantes : Alexandre
Lourenço; Nadim Habib; Pedro Pita Barros
DIA 2 TERÇA, 01 JUNHO 2021
Abordagem Multidisciplinar das Sequelas Pós-Covid. moderação: António Araújo, Filipa Lança.
palestrantes: Carla Araújo; Carlos Robalo Cordeiro;
José Luís Biscaia; Ricardo Fontes Carvalho
Gestão em Saúde - Reajustar as Políticas Públicas
de Saúde por Experiência da Pandemia. moderação:
Duarte Nuno Vieira; Francisco Assis. palestrantes:
Adalberto Campos Fernandes; Fernando Araújo;
Miguel Sousa Neves
Conferência [Andrea Ammon] presidência : Graça
Freitas
Covid-19 na Europa: Perspetivas e Abordagens.
moderação: João de Deus; Raquel Duarte. palestrantes:
Graça Carvalho; Tobias Welte
Pandemica Mente - O Aqui e o Agora em Saúde Mental. moderação: Carlos Mota Cardoso, Pedro Carvalhas.
palestrantes: Ana Cabilhas; Daniela Marado; Manuel
Teixeira Veríssimo; Pedro Morgado; Rita Rapazote
A Bata e o Byte: Perspetivas em Telessaúde. moderação: Daniela Seixas, Jorge Penedo. palestrantes: Rafael
Franco; Frederico Carmo Reis; Gustavo Cordeiro;
Luís Goes Pinheiro
DIA 3 QUARTA, 02 JUNHO 2021
Variantes e Capacidade de Testagem. moderação:
Carlos Cortes, Miguel Castelo Branco. palestrantes:
Germano de Sousa; João Paulo Gomes; Fernando de
Almeida; Paulo Paixão
Vacinação Covid-19 e a Ordem dos Médicos. moderação: Miguel Guimarães, Rubina Correia. palestrantes:
Filipe Froes – “Vacinas todas iguais todas diferentes”;
Válter Fonseca – “E depois da vacinação?”; Rubina
Correia – “O abraço da Ordem dos Médicos”; Miguel
Guimarães – “O papel da Ordem dos Médicos em
tempo de pandemia”; Henrique Gouveia e Melo –
“Plano Nacional de Vacinação COVID-19: presente
e futuro”
Covid-19, Desafios do Processo Global de Vacinação. presidência: Carlos Robalo Cordeiro. palestrante:
Durão Barroso
Impacto da Pandemia na Formação Médica. moderação: Júlia Maciel, Lara Sutil. palestrantes : Carlos
Mendonça; Dalila Veiga; Henrique Cyrne Carvalho;
João Carlos Ribeiro
Gestão dos Cuidados não Covid. moderação: Nuno
Gaibino, Susana Vargas. palestrantes : Alexandre
Lourenço; Isabel Saraiva; Luís Pisco; Óscar Gaspar;
Vítor Rodrigues
DIA 4 QUINTA, 03 JUNHO 2021
A Sociedade Portuguesa em Resposta à Pandemia:
3 “olhares”. moderação: Catarina Matias Romana
Borja-Santos. palestrantes : Miguel Guimarães;
António Sarmento; Marina Caldas (Doente infetado
com COVID19)
Sessão de Encerramento e Entrega de Medalhas
de Mérito da OM. Miguel Guimarães; Carlos Cortes;
António Araújo; Alexandre Valentim Lourenço
Consulte o programa completo
diretamente através do código QR
ou vá a www.23cnmom.pt
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31 mai [dia 1]
n MESA REDONDA

SESSÃO
DE ABERTURA

Pandemia: história,
ciência e pessoas

Com: Marta Temido, Manuel
Machado, Miguel Guimarães,
Lurdes Gandra, Carlos Cortes,
Alexandre Valentim Lourenço

Moderação: Germano de Sousa, Lurdes Gandra.
Palestrantes: Boaventura de Sousa Santos, Carlos
Fiolhais, Maria do Sameiro Barroso

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos
Médicos, Marta Temido,
ministra da Saúde, Manuel Machado, presidente
da Câmara Municipal de
Coimbra, Carlos Cortes e
Alexandre Valentim, presidentes dos Conselhos
Regionais do Centro e Sul,
respetivamente, e Lurdes
Gandra, em representação do CRNOM, foram os
participantes na mesa da
Sessão de Abertura. Na
plateia, entre convidados
e oradores, esteve presente
Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, e Catarina Matias, presidente da
Comissão Organizadora do
Congresso.
“Gratidão” foi a palavra de
ordem no discurso de Miguel Guimarães. Começando por destacar a importância da saúde (“sem
ela não há economia, não
há finanças, não há turismo, não há cultura, limitamo-nos a sobreviver”),
pediu um minuto de silêncio “em homenagem aos
médicos e a todos aqueles
que perderam a vida durante a pandemia”.
O presidente da SRCOM, Carlos Cortes,
começou por deixar palavras de agradecimento a Miguel Guimarães pela sua
“coragem” e pelo seu trabalho em representação dos médicos. O presidente
executivo do Congresso sublinhou ainda
que “se houvesse dúvidas sobre a importância do SNS e a mais-valia dos seus
profissionais, a pandemia de COVID-19
veio dissipar tudo isso”.
Marta Temido reafirmou a sua vontade
de continuar a defender o Serviço Nacional de Saúde, uma “obra inacabada,
que temos obrigação de melhorar”. De-

Para começar um congresso que tinha “a ciência em tempo de pandemia”
como mote, nada melhor do que uma
contextualização histórica, aludindo a
pandemias anteriores à COVID-19. A
palestra “Pandemia: História, Ciência
e Pessoas” contou com a moderação de
Lurdes Gandra, secretária do Conselho
Nacional da Ordem dos Médicos e do
CRNOM, que agradeceu a Carlos Cortes o convite endereçado. Maria do Sameiro Barroso, impulsionadora do Núcleo de História da Medicina da Ordem
dos Médicos, começou por salientar que
“entender o pensamento médico é fundamental e é mais importante do que
propriamente ver a história da medicina como um conjunto de descobertas
e datas”.
Já Carlos Fiolhais, professor catedrático
de Física e historiador de Ciência, ofereceu ao auditório algumas notas sobre
pandemias anteriores, tal como a Peste
Negra (1347-1351) e a Peste Bubónica do
Porto (1899), as quais, disse, apesar da
“desgraça” que acarretaram as pandemias permitiram uma “aprendizagem”
decisiva para o que enfrentamos hoje.
No entanto, “Sem a ciência estamos perdidos, mas só com a ciência não estamos
salvos”, ressalvou.
Através de videoconferência, o sociólogo Boaventura Sousa Santos juntou-se à mesa e trouxe uma visão sobre as
consequências sociais da pandemia. “O
vírus vinca as desigualdades sociais”,
afirmou, aludindo à “desigualdade de
acesso a cuidados de saúde” como um
flagelo que tem vindo a aumentar. “O
modelo de sociedade tem de ser repensado”, acrescentou.
A moderar esta sessão, juntamente com
Lurdes Gandra, esteve Germano de
Sousa, antigo bastonário da Ordem dos
Médicos. Ambos consideraram “interessante” saber como a ciência esclarece,
quase sempre, a história.
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pois de meses desafiantes, acredita que
o SNS saiu mais fortalecido e mais próximo dos cidadãos: “O SNS acompanhou os portugueses desde o início da
pandemia da COVID-19, recuperou a
confiança de muitos, reforçou o reconhecimento de outros, mas sobretudo
readquiriu o ânimo e a tenacidade imprescindíveis para as lutas difíceis que
nos esperam hoje e no futuro”, acrescentou. Marta Temido reconheceu que
a pandemia teve “efeitos terríveis nas
nossas vidas”, mas relevou o papel dos
profissionais de saúde, “a pedra basilar
desta obra”. “Os cidadãos souberam e sabem que podem contar com a dedicação
e sentido de serviço dos profissionais
de saúde e de quem os dirige. Este é o
tempo de pôr olhos no futuro para continuarmos a melhorar a resposta do SNS
às necessidades da população, que não
acabarão com a pandemia”, concluiu.

n CONFERÊNCIA

Ética em tempo de
pandemia
Por: Walter Osswald

Médico, professor catedrático jubilado
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e especialista em Bioética, Walter Osswald dispensa apresentações. Coube-lhe a condução da grande
conferência do primeiro dia. Depois de
destacar a grande mobilização com vista
ao desenvolvimento da vacina contra a
Covid-19, abordou as questões éticas do
processo de vacinação e a desigualdade,
“inevitável”, na taxa de cobertura entre
os diferentes países.
Depois introduziu a questão central:
“Houve ou não discriminação dos doentes que não tinham COVID-19?”. “Os
doentes não-COVID não foram considerados prioritários”, acabando, muitos
deles, por ficar para trás, sem acesso a
cuidados de saúde. “Sabemos que houve
mortes a mais”, lamentou, assinalando
várias fragilidades do Serviço Nacional
de Saúde e de todo o sistema de saúde.
Sobre o futuro, não consegue acompanhar os que acham que “vai ficar tudo
bem”, pois há dimensões que devem ser
corrigidas, e que já não estavam bem antes. “Os médicos têm de ter mais autonomia”, reivindicou.

01 jun [dia 2]
n MESA REDONDA

Abordagem
multidisciplinar das
sequelas pós-Covid
Moderação: António Araújo, Filipa Lança.
Palestrantes: Carla Araújo, Carlos Robalo Cordeiro,
José Luís Biscaia, Ricardo Fontes Carvalho

As sequelas da COVID estiveram em
discussão na primeira mesa do segundo
dia do Congresso Nacional da Ordem
dos Médicos, numa sessão moderada
por António Araújo, presidente do CRNOM, e Filipa Lança, secretária do Conselho Regional do Sul. “Deixando a COVID sequelas tão grandes nos doentes,
nada melhor do que falar já
neste assunto em profundidade”, justificou o presidente
do CRNOM.
A sessão contou com as intervenções de José Luís Biscaia, especialista em Medicina Geral e Familiar e
diretor executivo do ACES
B a i xo Mo nde go, C a rl a
Araújo, membro do Gabinete de Crise da Ordem dos
Médicos para a COVID-19 e
internista do Hospital Beatriz Ângelo,
Carlos Robalo Cordeiro, também membro do Gabinete de
Crise e presidente da Sociedade Respiratória Europeia,
e Ricardo Fontes Carvalho,
cardiologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNGE) e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto.
Repensar a forma “como estamos organizados” foi defendido como algo essencial,
neste combate às sequelas
da COVID, ao que António Araújo acrescentou poder ser uma “oportunidade
de modificar os cuidados de saúde que
prestamos aos cidadãos e doentes, nomeadamente a integração de cuidados e
a multidisciplinariedade”.
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02 jun [dia 3]

Pandemica Mente:
o aqui e agora em
saúde mental

n MESA REDONDA

Impacto da
pandemia na
formação médica

Moderação: Carlos Mota Cardoso, Pedro
Carvalhas. Palestrantes: Ana Cabilhas, Daniela
Marado, Manuel Teixeira Veríssimo, Pedro
Morgado, Rita Rapazote

A pandemia teve como virtude aumentar o debate em torno da saúde
mental foi uma ideia partilhada pelos
participantes na mesa “Pandemica
Mente: o aqui e agora em saúde mental”, moderada pelo jornalista Pedro
Carvalhas e pelo psiquiatra Carlos
Mota Cardoso, vogal do CRNOM.
Rita Rapazote, pedopsiquiatra, focou-se no impacto que a pandemia teve
nas diferentes idades pediátricas. Pedro Morgado, psiquiatra e professor
da Universidade do Minho, mostrou-se relativamente otimista em relação ao futuro, argumentando que “a
maioria das pessoas, embora em momento inicial de grande stress tenha
tido sofrimento, adaptou-se e acabou
por controlar os níveis de ansiedade,
de stress e de depressão”. Que a experiência de tratar doentes logo nos
primeiros meses deixou uma marca
que não passa, foi a ideia expressa
por Daniela Marado, internista, que
fez um relato muito pessoal sobre os
desafios e os receios de quem esteve
no terreno. O impacto da COVID-19
nos estudantes do ensino superior
foi abordado por Ana Cabilhas, presidente da Federação Académica do
Porto, que apresentou dados de um
inquérito onde se concluiu que cerca
de 80% dos estudantes tiveram um aumento do estado de ansiedade, de stress
e sobretudo de depressão. Revelou ainda
que os problemas financeiros assolaram
muitos estudantes. A problemática dos
mais velhos foi abordada por Manuel
Teixeira Veríssimo, internista, professor da Universidade de Coimbra e presidente do Conselho de Administração do
Hospital da Figueira da Foz, que garantiu que o isolamento nos idosos foi o mais
penoso, e que ainda não se conhece o seu
impacto global, explicando que a inatividade física e o isolamento poderão vir a
agravar muito os quadros de demência.

Moderação: Júlia Maciel, Lara Sutil.
Palestrantes: Carlos Mendonça, Dalila
Veiga, Henrique Cyrne Carvalho, João
Carlos Ribeiro

Carlos Mota Cardoso, que esteve a moderar a mesa, deu o seu contributo sobre
a dinâmica de adaptação aos novos hábitos. O membro do CRNOM comparou
os jovens e adultos na resposta aos efeitos da pandemia: enquanto os adultos
estão “saturados”, os jovens, “com maior
resiliência, ultrapassam e quebram barreiras”. Após um espaço para questões,
Carlos Mota Cardoso encerrou a sessão
com uma mensagem igualmente positiva. “Temos que ter esperança na ciência e acreditar que ela vai acabar por
domesticar esta e outras pandemias”,
concluiu.

O terceiro dia do 23.º Congresso
Nacional da Ordem dos Médicos
ficou marcado pela discussão sobre o impacto da pandemia na
formação médica. Com a moderação de Júlia Maciel, vice-presidente do CRNOM, e Lara Sutil,
vogal do Conselho Regional do
Centro, o painel teve a presença
de Dalila Veiga, presidente do
Conselho Sub-Regional do Porto,
Henrique Cyrne de Carvalho,
diretor do ICBAS, João Carlos
Ribeiro, presidente do Conselho
Nacional do Internato Médico, e
Carlos Mendonça, presidente do
Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem dos Médicos.
Henrique Cyrne Carvalho, também presidente do Conselho de
Escolas Médicas Portuguesas, reconheceu que foi “um período difícil”, mas “também uma oportunidade para desbloquear algumas
ideias” que vinham sendo propostas e que, “por uma certa inércia”,
nunca tinham sido colocadas em
prática, tendo realçado o facto de
todas as escolas médicas terem
criado modelos de ensino e avaliação à
distância.
Dalila Veiga fez questão de deixar a sua
homenagem, “enquanto médica e cidadã”, aos médicos internos, “pelo seu
papel essencial na luta contra a pandemia”. “O seu espírito de missão honrou
a medicina portuguesa”, afirmou. No entanto, “é difícil negar que o impacto na
formação médica não tenha sido avassalador”, ressalvou. Os “cancelamentos de
estágios, o adiamento de congressos, de
cirurgias e de consultas” não são fáceis
de recuperar. Por outro lado, o impacto
na formação foi “desigual”, nas diferen-
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mais de 80% dos internos da
formação geral cumpriram
os objetivos mínimos de formação. A maior preocupação era com os internos da
formação especializada, especialmente os que estavam
no último ano, “porque não
tinham tempo para compensar” eventuais falhas.
O último orador foi Carlos
Mendonça concordou que os
médicos internos foram tratados de forma diferente, dependendo das especialidades,
local de formação e mesmo
das direções de serviço. Para
Carlos Mendonça não há dúvidas que a falta de contacto
presencial com o doente “terá
impactos na formação” e que,
num futuro muito próximo,
“vai ser pedido um esforço
adicional para recuperar os
doentes”, circunstância que
novamente terá impactos nos
internos.

03 jun [dia 4]
n MESA REDONDA

A sociedade
portuguesa em
resposta à pandemia:
três “olhares”
Moderação: Catarina Matias, Romana BorjaSantos. Palestrantes: Miguel Guimarães, António
Sarmento, Marina Caldas (doente recuperada de
COVID-19)

tes regiões e nas diferentes especialidades, e por vezes “injusto”. A dirigente
terminou com um forte apelo a mais “investimento no SNS”: “A aposta no SNS,
como ficou patente nesta pandemia, é
fundamental para assegurar a qualidade dos cuidados de saúde, mas também a qualidade da formação médica”,
concluiu Dalila Veiga.
João Carlos Ribeiro assegurou que o
CNIM tem tentado “minimizar ao máximo o impacto da pandemia na formação”, tendo revelado os resultados de um
inquérito feito aos internos para medir
esse impacto, os quais mostraram que

A perspetiva de um médico, do dirigente máximo da OM e de um doente
de COVID-19 foi trazida à última mesa
redonda do Congresso pelo o diretor do
serviço de Doenças Infeciosas do Centro
Hospitalar e Universitário de São João,
António Sarmento, pelo bastonário da
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães,
e pela especialista em comunicação de
saúde, Marina Caldas, que, no caso, esteve presente na qualidade de doente
recuperada de COVID-19. A moderação
esteve a cargo da presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Catarina Matias, e da assessora de comuni-

cação da Ordem dos Médicos, Romana
Borja-Santos.
António Sarmento elencou vários desafios que a COVID-19, enquanto doença
nova e, consequentemente, desconhecida, acarretou para a sociedade em geral e para os profissionais de saúde em
particular. “Decidir na incerteza” fez
parte do quotidiano de muitos médicos
durante todo o ano de 2020 e, em certa
medida, continuará a ser assim, pois “a
ciência não nos dá todas as respostas
dentro dos tempos ideais”. Por outro
lado, rejeitou o “medo” ou a “negligência” na forma como muitas vezes se olha
para a pandemia.
Marina Caldas contou a sua experiência
enquanto doente grave: “No início pensei que era uma gripe”, mas os sintomas foram piorando, tendo passado por
“maus momentos”. Reconheceu ainda
o papel essencial dos médicos para lhe
salvar a vida e poder estar neste congresso a contar a sua experiência.
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SESSÃO DE
ENCERRAMENTO

Entrega de Medalhas
de Mérito
Com: Miguel Guimarães, Carlos Cortes, António
Araújo, Alexandre Valentim Lourenço

O quarto e último dia de congresso ficou
marcado pela sessão de encerramento e
entrega das Medalhas de Mérito, “conferidas aos médicos que tenham contribuído
relevantemente, pela sua atividade e mérito pessoal, para a dignificação da profissão médica, da medicina em geral e da
humanidade”. “Vocês honram e dignificam a Ordem dos Médicos”, anunciou Miguel Guimarães. O bastonário referia-se
aos distinguidos com a medalha de mérito, mas não só: “Acredito que a distinção
que entregamos agora a alguns médicos a
título individual, possa, este ano, ser sentida também como uma homenagem extraordinária a todos os médicos”.
Também Catarina Matias, presidente
da Comissão Organizadora, sublinhou
o carácter “especial” da cerimónia, “que
simboliza o nosso respeito por todos vós”.
“Não conseguimos imaginar melhor
forma de terminar este 23º Congresso
Nacional da Ordem dos Médicos, em que
se alia uma sensação plena de dever cumprido a uma profunda gratidão para com
os médicos que vão ser aqui homenageados. E em vós, homenageamos todos os
médicos portugueses”, lançou.
No discurso de encerramento, Miguel
Guimarães, salientou o papel dos médicos durante este ano de pandemia, incluindo os “médicos reformados e médicos internos que se disponibilizaram para
ajudar o país”.“Obrigado pelo contributo
que todos vocês deram para salvar vidas”,
concluiu.
O presidente do Conselho Regional do
Centro e presidente executivo do congresso, Carlos Cortes destacou o “exemplo para todos nós” que representavam
os colegas que tinham acabado de ser
medalhados: “Tenho imenso orgulho em
ser médico e tenho imenso orgulho nos
médicos de Portugal que dignificam a sua
profissão todos os dias”, finalizou.
A Região Autónoma da Madeira esteve
representada ao mais alto nível pelo seu
Secretário Regional de Saúde e Proteção
Civil, Pedro Ramos. O dirigente fez ques-

tão de estar presente neste congresso para
homenagear os médicos medalhados que
pertencem ao arquipélago. “Tenho orgulho na vossa competência, humanização
e saber”, transmitiu. Do mesmo modo,
José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional dos Açores, agradeceu o
“reconhecimento nacional atribuído pela
Ordem dos Médicos a médicos dos Açores”, agradecendo a sua “dedicação ao
Serviço Regional de Saúde”.
A sessão foi encerrada pelo Secretário
de Estado Adjunto e da Saúde, António
Lacerda Sales. O governante prestou um
reconhecimento à Ordem dos Médicos
“pela proatividade e dedicação” em benefício dos profissionais e dos doentes.
Lacerda Sales confessou não ter palavras

para “descrever o sentimento de gratidão
do país para convosco, (médicos)”. “Quero
louvar publicamente o vosso trabalho,
tanto dos médicos especialistas, como dos
médicos internos e dos próprios estudantes de medicina. Terminou manifestando
a convicção de que “é tempo de olhar para
o futuro, minimizando desigualdades sociais e de acesso aos cuidados de saúde”.
Na mesa da sessão de encerramento estiveram ainda presentes os presidentes
dos conselhos regionais do Norte e do Sul
da Ordem dos Médicos, António Araújo e
Alexandre Valentim Lourenço, respetivamente. A finalizar, a Comissão Organizadora recordou o lema do evento: “Vamos
continuar juntos pela Ciência, pela Medicina e pela Saúde de todos”.
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António Sarmento
Nomeação pelo bastonário
Norte:
Fernando Araújo
Maria Amélia da Silva
Alexandre Hoffmann Castela
Joaquim Falcão*
Maria Inácia Rosa
Centro:
Agostinho de Almeida Santos*
José Manuel Tereso
José Manuel Costa
Sul:
Jaime Azedo
Eduardo Barroso
Fausto Pinto
Isabel Cássio
Rui Dias César
Maria do Carmo Caldeira
Regina Rodrigues
Mário Jorge Neves
Rui Victorino
*a título póstumo

MEDALHAS
DE MÉRITO
OM 2021
“Colegas,
As Medalhas de Mérito da Ordem dos Médicos
pretendem, de uma forma
simples, homenagear os colegas que de alguma forma se
destacaram no seu percurso
profissional. Este ano, ainda
por cima, com a questão da
pandemia, veio dar-nos uma
série de motivos para homenagear os médicos. O Conselho Regional do Norte tem
solicitado nos últimos anos
às sub-regiões que nomeiem
um médico de cada região
para ser homenageado desta
forma. Este ano, mais uma
vez isso aconteceu e vamos
ter um colega, digamos, representante
da sua região. A eles, os nosso parabéns
e votos de que continuem a prestigiar a
classe médica, que continuem a exercer
boa medicina. Muito obrigado aos colegas.” – António Araújo.

António Sarmento (nomeado pelo bastonário) – Diretor do Serviço de Doenças
Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário de São João. Professor catedrático da FMUP. Integra a Assembleia de
Representantes da Ordem dos Médicos
e foi vice-presidente do CRNOM.
Fernando Araújo (Porto) – Presidente
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São
João e professor auxiliar convidado da
FMUP. Integrou o Conselho Nacional
para o Serviço Nacional de
Saúde da Ordem dos Médicos
e foi Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, entre 2015
e 2018.
Maria Amélia Silva (Viana)
– Assistente Hospitalar de
Medicina Interna no Hospital de Santa Luzia, em Viana
do Castelo. Implementou
uma unidade de Oncologia
no Hospital de Santa Luzia,
tendo sido a coordenadora
entre 1996 e 2006.
Alexandre Hoffmann Castela (Vila Real) – Diretor adjunto do serviço de Cirurgia
do Centro Hospitalar de Trás
os Montes e Alto Douro. Responsável pela formação cirúrgica em Lamego. Desenvolve
uma intensa participação cívica no SNS.
Joaquim Sobrinho Falcão
(Braga, a título póstumo) –
Médico cirurgião, assumiu
ao longo de toda a sua carreira inúmeros cargos de direção, chefia e coordenação.
Foi chefe de equipa do serviço
de Urgência e diretor da Consulta Externa do Hospital de
São Marcos e adjunto da direção clínica e diretor do Bloco
Operatório do Hospital de
Braga.
Maria Inácia Rosa (Bragança) – Consultora de Saúde
Pública, coordenadora da
Unidade de Saúde Pública da Unidade
Local de Saúde do Nordeste. Foi diretora do Centro de Saúde de Macedo de
Cavaleiros e coordenou a elaboração do
Plano Local de Saúde da Unidade Local
de Saúde do Nordeste. n
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Uma
obra de
todos
nós
15 DE MAIO

1981 - 2021

40 anos
da Casa do
Médico

No dia 15 de maio a SRNOM
assinalou o aniversário de
um dos mais importantes
momentos da sua história.
O projeto “Casa do Médico”
nasceu há 40 anos na “mítica
Assembleia Geral” em que os
médicos do Norte aprovaram
a compra da Quinta de Arca
d’Água, local onde atualmente
se situam as instalações da
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos. Nesse dia
15 de maio de 1981, um “grupo
de médicos voluntariosos
e diligentes”, juntaram-se,
acreditaram, persistiram e
conseguiram dar corpo a uma
obra admirável de que todos
hoje beneficiamos e que tanto
nos dignifica e orgulha. Uma
obra de todos nós: a “Casa do
Médico”.
[CRNOM]
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Fig. 1

R

ecordar não é apenas um agitar
da memória com sentido nostálgico. É um exercício eficaz para
consolidar a experiência e o conhecimento, oportunidade para ensinar, homenagear e enaltecer a história e as
suas personagens, reforçando ao mesmo
tempo a própria identidade.
Volvidos 40 anos, o Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos recorda
o episódio que envolveu a aquisição da
Quinta da Arca d’Água e o nascimento
de um projeto de grande dimensão humanística. Desta forma, presta ainda
uma justa homenagem aos obreiros e
fundadores da Casa do Médico, pelo seu
exemplo de solidariedade pessoal e institucional e resiliência. Uma homenagem
que se estende a todos os médicos que lutaram pela existência de um espaço vital
digno, respeitado, que fosse o centro de
afirmação científica, política, cultural e
social, e a todos os colegas que integram
a Casa do Médico. Por isso dizemos: Esta
obra também é sua. É de todos nós.
Foi há precisamente 40 anos, a 15 de
maio de 1981, que se realizou a mítica
Assembleia Geral, em que os médicos do
Norte aprovaram a compra dos terrenos
que viriam a acolher a “Casa do Médico”.
É considerada a data do nascimento do
projeto, assinalando o dia histórico em
que um “grupo de médicos voluntariosos
e diligentes” conseguiu dar corpo a uma
obra admirável que satisfazia as antigas
ambições da classe médica nortenha.
Em 2010 o CRNOM homenageou os
“Membros Fundadores” com a entrega
de uma medalha e a inauguração de uma
escultura, «Casa Mãe», da autoria de Domingos Magalhães de Oliveira, que pode
ser apreciada nos jardins da Casa do Médico, e ainda com o lançamento de um livro que relata toda essa “epopeia”: «Casa
do Médico – Obra Inédita».
Ao lado destacamos alguns dos marcos
históricos que consideramos mais pertinente recordar nesta data.

“Há cerca de 20 anos, um grupo
de médicos, sonhou com a “Casa
do Médico”. O objectivo era ter um
local apropriado para o convívio,
com instalações adequadas para
atividades científicas, culturais e de
lazer, e onde fosse também possível
construir uma residencial…”

1940 Antiga sede da SRNOM. O edifício situado
na Rua Álvares Cabral n.º 76, foi a sede social da
SRNOM, de 1940 a 1983. (Fig. 1)

Fig. 2

Set. 1979 A Comissão de 1979. As instalações da
Rua Álvares Cabral tornaram-se pequenas. Era
preciso um local maior, onde os médicos encontrassem os atrativos que os mantivessem em volta
da Ordem, contribuindo para que os seus Órgãos
Sociais se sentissem apoiados na resolução dos
seus problemas. O Presidente do CRN, Guimarães
dos Santos, propôs então a nomeação de uma Comissão para a viabilização desse projeto.
Out. 1979 Palacete do Visconde de Vilar d’Allen.
Surgiu a oportunidade de aquisição do palacete
situado no nº 125 da Rua António Cardoso “uma
casa dentro do Porto, com acessos fáceis”. Mas o
Ministério da Cultura, que também estava interessado no imóvel, adiantou-se.
Mar. 1981 A Quinta da Arca d’Água. Uma quinta
próxima do Jardim da Arca d’Água estava à
venda (Fig. 2). Estabeleceram-se contactos com
a família proprietária… A proposta inicial foi de
55.000.000$00 (275.000 euros), a qual foi apresentada ao CRN.

Fig. 3

Fig. 4

15 Mai. 1981 Assembleia Geral. Nasce a “Casa do
Médico”. O CRN marcou uma Assembleia Geral
para o dia 15 de Maio de 1981, na Aula Magna da Faculdade de Medicina. No fundo, pretendia legitimar
a compra da propriedade. Guimarães dos Santos,
representando todo o Conselho Regional do Norte,
pôs à consideração a proposta que foi aprovada
por unanimidade.
7 Out. 1983 Mudança para a nova Sede (Fig.
3). Concluída a primeira fase das obras em Arca
d’Água, procedeu-se à transferência dos serviços
administrativos da Rua Álvares Cabral para a nova
Sede. A mudança começou a 7 de Outubro de 1983.
5 Jul. 1991 Assinatura do contrato do projeto
para a concretização do conceito total da Casa
do Médico (Centro de Congressos e estrutura
residencial). No dia 5 de Julho de 1991 foi assinado
o contrato pelo Bastonário e pelo representante da
Adão da Fonseca & Associados. (Fig. 4)

Fig. 5

14 Out. 1995 Arranque da obra. A cerimónia que
assinalou o início da construção do Centro de Congressos e estrutura residencial, um evento que
contou com a presença de entidades civis e militares, dirigentes nacionais e distritais da Ordem,
para além de inúmeros médicos e familiares, ficou
perpetuada numa placa evocativa. (Fig. 5)
19 Abr. 1997 Inauguração do auditório e residencial da Casa do Médico. O sonho só foi possível
“graças ao trabalho incansável das sucessivas
Comissões, emanadas das direções eleitas pelo
Conselho Regional, que ao longo de quase duas
décadas assumiram o compromisso de levar a
cabo tal iniciativa” – António Maria Meireles. (Fig. 6)

Fig. 6

António Meireles, presidente do CRNOM, 19 abril de 1997

Fig. 7

Set. 2013 Inauguração do Centro de Convívio da
SRNOM, Casa Luz Soriano. Negociações iniciadas em 2008 conduziram à aquisição dos terrenos contíguos à Casa do Médico, em fevereiro de
2009, e posteriormente à reconversão do edifício
aí existente. Atualmente é um espaço polivalente
onde estão instalados a biblioteca e o ginásio da
SRNOM. (Fig. 7)
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Esta placa, descerrada em 31 de março de 1983, homenageia e perpetua o nome dos médicos que primeiramente se associaram com maior generosidade e
convicção ao projeto “Casa do Médico”. A placa encontra-se no espaço de convívio do bar, no edifício-sede da SRNOM.
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casa do médico

15 DE MAIO 1981 - 2021

40
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EQUILÍBRIO
FINANCEIRO É
COMPROMISSO
DO CRNOM
2020 foi um ano
extraordinariamente
condicionado
pela pandemia de
COVID-19, o que
teve um claro reflexo
nas atividades do
Conselho Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos. Ainda
assim, o balanço foi
considerado muito
positivo e o Relatório
e Contas relativas a
2020 foi aprovado e
louvado, “pela gestão
equilibrada”, na
Assembleia Regional
deste trimestre.

A

o abrigo dos artigos
32º e 33º do Estatuto da Ordem dos
Médicos, foi convocada a Assembleia Regional do Norte
da Ordem dos Médicos para o
dia 26 de abril de 2021, no Salão Nobre da SRNOM. Pedro
Teixeira Bastos, presidente da
Mesa da Assembleia Regional, inaugurou a sessão e deu
a palavra a Joana Monteiro,
secretária do mesmo órgão,
que leu a Ata da Assembleia
Regional Ordinária de 9 de novembro de 2020. Após ter sido
colocada à discussão e votada,
com aprovação por unanimidade, passou-se ao segundo
ponto da Ordem de Trabalhos:
a discussão e votação do Relatório e Contas da Gerência do
Conselho Regional, relativas
ao ano de 2020.

CONSTRANGIMENTOS E
SUCESSOS

26 ABRIL 2021

Assembleia
Regional
Ordinária
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

António Araújo tomou a palavra e recordou os principais
constrangimentos verificados
em 2020 e o seu impacto no calendário de atividades da SRNOM durante o
ano de 2020, em que as portas tiveram
que estar “encerradas durante algum
tempo”. “Apesar de tudo, contabilizamos
cerca de 115 reuniões e representações,
ou seja, quase 10 iniciativas por mês,
muitas delas através das plataformas digitais. Conseguimos organizar também
alguns eventos, como por exemplo o fecho do Ciclo de Conferências ‘Às Sextas na Ordem’, as receções aos médicos
internos nas sub-regiões, várias visitas
a unidades de saúde do Norte do país,
a cerimónia de atribuição do Prémio
Banco Carregosa, a iniciativa ‘Projetos
inovadores em Saúde’, o Juramento de

47

concordância. Assim, o
documento defendeu a
aprovação do Relatório
e Contas do exercício de
2020 e a proposta de aplicação de resultados feita
no Relatório de Gestão.
A finalizar, e “apesar das
condições adversas resultantes da pandemia
de COVID-19, com forte
impacto nos profissionais
médicos e na sociedade
em geral, o Conselho Fiscal “louva a gestão que
tem sido implementada
e mantida pela SRNOM,
que permite um reforço
financeiro futuro”.

Hipócrates e ainda a Festa de
Natal, mesmo que em moldes
diferentes”, recordou o presidente do CRNOM.
Os eventos culturais naturalmente sofreram um maior
impacto, realizando-se em número mais reduzido, mas com
expressão significativa nas plataformas digitais e meios de comunicação social. A par disto,
na SRNOM, “em 2020, inscreveram-se 857 médicos; nos Colégios de Subespecialidades e
Competências foram inscritos
cerca de 659 médicos; realizamos aqui a prova de comunicação médica para 17 médicos e tivemos apenas 20 médicos aqui
do Norte que emigraram, menos de metade do registado em
2019”, frisou António Araújo.
Também no Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM, a taxa
de ocupação dos apartamentos
rondou os 92%, mesmo sem a
possibilidade de usufruto da
piscina, que permaneceu encerrada. O presidente do CRNOM
sublinhou ainda, com evidente
orgulho, que 2020 foi o primeiro
ano de renovação da certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) da SRNOM e
“alcançamos a renovação sem
nenhuma inconformidade”.

“CAPITAL DE
DIGNIDADE”

EQUILÍBRIO COMO
PALAVRA DE ORDEM
“Em relação ao Relatório e
Contas, este reflete um ritmo
mais pausado, com menor despesa e
menor receita. De qualquer das formas,
os resultados líquidos obtidos em 2020
ascenderam a 831 mil euros, o que é
francamente superior ao período homólogo de 2019, que foi de 456 mil euros.
Em termos de balanço é muito positivo
e comprova que a nossa capacidade de
fazer face a compromissos financeiros é
muito elevada. Temos as contas perfeitamente equilibradas, com uma autonomia financeira de 87%. Esperamos continuar assim, a manter este equilíbrio e
a desenvolver as nossas atividades com
racionalidade, conscientes da importância de deixar um património robusto a

quem venha comandar este barco mais
tarde”, concluiu António Araújo.
Pedro Teixeira Bastos mostrou-se “impressionado” com o facto de ter sido
possível manter uma atividade “tão intensa”, apesar dos constrangimentos
causados pela pandemia, e num regime
de equilíbrio financeiro. O presidente da
Mesa da Assembleia Regional passou à
leitura do parecer do Conselho Fiscal,
que depois de analisar os documentos
de prestações de contas e o Relatório
apresentado pelo CRNOM, procedeu
às verificações que considerou convenientes e apreciou a documentação contabilística, em relação à qual deu a sua

Aproveitando a oportunidade, Edgar Lopes,
presidente do Conselho
Fiscal, fez a sua habitual
intervenção e comentou a
saúde financeira e institucional. “Este parecer traduz o espírito deste ano
de 2020. Um ano em que a
gestão foi equilibrada entre a deficiência de aportes e a incapacidade de
fazer mais ações do que
aquelas que foram feitas.
Pelo que se destaca a capacidade de acumular
algum capital de investimento para os próximos
anos e, de facto, conseguimos ultrapassar as dificuldades de
forma quase ‘olímpica’. Devemos ainda
destacar a importância que teve para
a nossa Secção Regional o lançamento
e atividade do Hospital de Campanha
Porto., que não teve qualquer repercussão nas contas, mas que teve um capital de imagem e dignidade pela saúde
pública, levado a cabo pelo nosso presidente António Araújo. Uma iniciativa
que muito dignificou a SRNOM”, enalteceu o presidente do Conselho Fiscal.
A Assembleia Regional Ordinária terminou com a votação do Relatório e
Contas relativo ao ano de 2020, que foi
aprovado por unanimidade. n
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28 ABRIL 2021

Assembleia de
Representantes
da Ordem dos
Médicos
PANDEMIA

VOTO DE LOUVOR A
TODOS OS MÉDICOS APÓS
SUPERAÇÃO DE TERCEIRA
VAGA VIOLENTÍSSIMA
PLANO DE AÇÃO 2021

ORDEM DOS MÉDICOS
MAIS INTERVENTIVA NA
PROCURA DE SOLUÇÕES
PARA O SNS

A Assembleia de Representantes da
Ordem dos Médicos reuniu, através
de videoconferência, a partir das
sedes regionais do Norte, Centro e
Sul, no passado dia 28 de abril. O
encontro ficou marcado pelo voto
de louvor a todos os médicos pelo
empenho demonstrado no combate à
pandemia, proposto pelo bastonário
Miguel Guimarães.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A

través de videoconferência, a
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM)
uniu-se às secções regionais do Centro
e Sul para mais uma Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos.
O encontro aconteceu a partir da sala
Medicoteca da SRNOM, na manhã de
28 de abril, e foi liderado por Alfredo

Loureiro, presidente da Mesa da Assembleia. A partir de Coimbra esteve
Mónica Vasconcelos, vice-presidente,
em representação da região Centro, e
em Lisboa, na sede da região Sul, Maria
Manuel Deveza, secretária deste órgão.
Ao todo, contaram-se 78 participantes a votar em cada ponto da ordem de
trabalhos.
Alfredo Loureiro encetou a reunião com
o primeiro ponto da ordem de trabalhos.
A Assembleia deliberou a aprovação da
ata da Assembleia de Representantes
de 28 de setembro de 2020, com 52 votos
a favor. 0 2º ponto relacionava-se com
a discussão e aprovação dos orçamentos das unidades funcionais da Ordem
dos Médicos. Susana Vargas, tesoureira
nacional, prestou informações sobre
os documentos apresentados à Assembleia, os quais foram sequencialmente
colocados à votação. Antes, os mesmos
foram discutidos pelos participantes na
reunião e esclarecidas algumas dúvidas
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sobre o funcionamento dessas unidades funcionais. Assim, a Assembleia deliberou
a aprovação do orçamento do
Fundo de Solidariedade com
63 votos a favor; do Conselho
Nacional, com 64 votos; e da
Ordem dos Médicos, com 67
votos a favor.
O presidente da Mesa da Assembleia elogiou a “precisão e fácil leitura dos dados”
apresentados por Susana
Vargas e congratulou o Conselho Nacional pelos “resultados positivos e orçamentos
equilibrados”.
Antes de se entrar no 3º
ponto da ordem de trabalhos, o bastonário da Ordem
dos Médicos interveio para
dar nota de alguns assuntos. “Queria começar por
propor, em jeito de agradecimento, um voto de louvor
a todos os médicos que durante este período de pandemia desempenharam um
excelente trabalho e permitiram o controlo da situação
em Portugal. Perante esta
Assembleia de Representantes, aqui fica também a
minha homenagem a todos
os médicos que faleceram
no combate à pandemia.
Agradeço a todos os membros dos corpos dirigentes da
OM pelo trabalho magnífico
nesta crise violenta, sobretudo ao Gabinete de Crise,
que em boa hora foi criado e
tem feito um trabalho muito
importante e conta com elementos que nunca baixam os braços”,
destacou Miguel Guimarães.
Alfredo Loureiro fez questão de receber o louvor e retribuir ao bastonário e
a todos os órgãos da Ordem dos Médicos
que “têm lidado diretamente com a situação pandémica, com recomendações
que fazem toda a diferença e assumem
uma importância extrema na tomada de
decisões”. Este voto de louvor aos médicos foi de imediato colocado à votação da
Assembleia, que o aprovou com 80 votos
a favor.

“Este é o momento certo para
abordarmos as carreiras
médicas, que são a base
estruturante do SNS, que
devem ser mais atualizadas,
transversais e valorizar
a diferenciação técnica e
progressão dos médicos”
Miguel Guimarães

PLANO DE AÇÃO PARA 2021
A discussão e aprovação da proposta
de plano de ação para 2021, o terceiro
ponto da Ordem de Trabalhos desta reunião, foi apresentado por Miguel Guimarães, que propôs algumas alterações
ao documento, conforme deliberado em
Plenário do Conselho Nacional. Entre
detalhes, sublinhou alguns aspetos do
plano, que reforça o papel da Ordem
dos Médicos na procura de soluções
para melhorar o Serviço Nacional de
Saúde. A digitalização dos processos, o

Fundo de Apoio à Formação Médica,
as plataformas de apoio à decisão
clínica, o Fundo de Solidariedade,
a Telemedicina e a participação da
Ordem dos Médicos na reforma da
Saúde Pública fizeram parte destes
tópicos. “Realço ainda a importância
do novo relatório das Carreiras Médicas. É uma questão essencial no
momento atual, que é um momento
difícil e de transformação face à pandemia. Por isso, este é o momento
certo para abordarmos as carreiras
médicas, que são a base estruturante
do SNS, que devem ser mais atualizadas, transversais e valorizar a diferenciação técnica e progressão dos
médicos”, explanou.
Após um período de discussão, a proposta de plano de ação para 2021 foi
colocada à votação e aprovada com 71
votos a favor. A chegar ao fim, foram
discutidos os últimos pontos da Ordem de Trabalhos desta Assembleia:
as contas referentes a 2020, mais
uma vez apresentadas por Susana
Vargas e divididas entre o Fundo de
Solidariedade, o Conselho Nacional e
a Ordem dos Médicos; e o relatório de
atividades referente ao mesmo ano,
aprovados com 56 votos a favor.
O último ponto da ordem de trabalhos
centrava-se na discussão da proposta de
alteração aos Estatutos da Ordem dos
Médicos. No entanto, dado o adiantado
da hora e a importância do tema, foi decidido deixar o assunto para uma próxima reunião. n
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PROGRAMA
UE PELA SAÚDE 2021-2027

Fundos
Europeus
CRNOM CONTINUA
EMPENHADO NUMA
PARTICIPAÇÃO ATIVA
E CONSTRUTIVA
NO PROCESSO DE
ABORDAGEM AOS
FUNDOS EUROPEUS
Conseguir alocar mais verbas à
Saúde e fortalecer o Serviço Nacional
de Saúde continuam a ser dois dos
principais objetivos do CRNOM.
Nesta estratégia de acompanhar os
investimentos dos Fundos da União
Europeia para 2021-2017 na área
da saúde, António Araújo reuniu
com elementos da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte. Transmitir a sua
preocupação e avaliar potenciais
soluções para incrementar o
investimento na área da saúde foram
os propósitos deste encontro.

“

Texto Catarina Ferreira

É nossa visão que a Saúde é uma
área primordial para os cidadãos
e tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade nacional e
da regionalização. O investimento em
Saúde corresponde a um vetor de desenvolvimento e de crescimento económico,
pela criação de condições de atratividade e retenção de capital humano, no
seu valor acrescentado intrínseco e pela
indução de novas atividades económicas tradutoras do potencial de Portugal

enquanto produtor de tecnologias
médicas inovadoras e prestador
de serviços de excelência”, assume
o Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRNOM) no
documento de reflexão intitulado
“Programa Europeu 21-27 e o Setor
da Saúde”.

FUNDOS EUROPEUS 20212027 SÃO OPORTUNIDADE
IMPERDÍVEL PARA O SNS
O CRNOM tem vindo a desenvolver um conjunto de ações que
visam uma participação ativa e
construtiva no processo de abordagem aos Fundos Europeus, destacando, desde logo, a importância
da Saúde nos eixos estratégicos do
próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. Nesse sentido,
no passado dia 29 de junho, António Araújo reuniu com Humberto
Cerqueira, vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional
Regional do Norte [NORTE 2020]
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDRN). Neste encontro, o presidente do CRNOM transmitiu a
sua preocupação com o fraco investimento de Fundos Europeus
na área da Saúde e adiantou potenciais soluções para o incrementar,
no sentido do reforço dos cuidados
de saúde no SNS.
A ação do CRNOM, inicialmente
de âmbito regional, mas que poderia estender-se a todo o território, passou, em primeiro lugar, por
determinar quais as grandes necessidades financeiras das várias
unidades de saúde. Paralelamente,
procurou promover contatos junto
da tutela, sensibilizando-a nomeadamente para que as unidades de saúde
sejam isentas, excecionalmente, da Lei
de Enquadramento Orçamental quando
esteja em causa a utilização dos Fundos
Europeus. Criar um plano robusto para
fortalecimento do SNS com os fundos
europeus do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 continua a ser uma
grande prioridade do CRNOM, por reconhecer que no passado estes fundos
não têm sido devidamente aproveitados,
no que se refere à Saúde. n

Dia
do ICBAS
05.MAI.2021

Revejao vídeo da sessão
diretamente através do
código QR ou no canal
U.Porto da plataforma
Youtube.
https://bit.ly/3yVMvGm

Instituição dedica 46.º
aniversário à memória de
Maria de Sousa
No dia 5 de maio,
comemoraram-se 46 anos
do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar
“ao serviço do ensino e da
ciência”. Numa altura em
que se assinalava um ano do
falecimento de Maria de Sousa,
o legado da histórica professora
e investigadora da Universidade
do Porto esteve em destaque
na edição deste ano do Dia do
ICBAS, com uma homenagem e
simpósio científico.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“AO SERVIÇO DO
ENSINO E DA CIÊNCIA”

“

ICBAS: Uma Escola, Uma Saúde”
foi o mote que acompanhou o vídeo institucional que revelou uma nova
imagem do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. No dia em que
comemorou 46 anos “ao serviço do ensino e da ciência”, o ICBAS apresentou-se como uma escola renovada. “Uma
saúde onde a saúde humana, animal e
ambiental convergem numa só escola.
Queremos ser um ICBAS mais global
e inclusivo, com os olhos postos num
futuro mais sustentável e equilibrado”,
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anunciaram. Na sessão comemorativa, realizada no dia 5 de maio,
a instituição quis evocar e homenagear uma das “grandes mulheres da ciência em Portugal e no
Mundo”, que deu um contributo
inegável na formação das muitas
gerações de estudantes que passaram pelo ICBAS: a professora
Maria de Sousa.

CIÊNCIA E ARTE
Nesse sentido, Pedro Correia de
Miranda, médico e ex-aluno do
ICBAS, inaugurou a cerimónia,
recordando as sinfonias favoritas da investigadora, ao piano.
Seguiu-se um momento de poesia, com “Saudação do Chegar”,
de Maria de Sousa, interpretado
pela atriz Diana Sá. O objetivo do
ICBAS passa por valorizar o conhecimento científico aliado ao
desenvolvimento artístico – inspirado nos fundadores e em Maria
de Sousa. Até porque “ a melhor
ciência está próxima da poesia.
Quando conseguirmos que as
pessoas compreendam a linguagem dos cientistas, a ciência não
será muito diferente da arte”, dizia a investigadora homenageada.

ESPÍRITO ICBAS
A cerimónia contou com a presença de Marcelo Rebelo de
Sousa, Presidente da República
Portuguesa, Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, António Sousa
Pereira, Reitor da Universidade
do Porto, entre outras figuras da
instituição e da cidade do Porto.
Coube a Henrique Cyrne de Carvalho, diretor do ICBAS, receber e agradecer aos convidados, enquanto recordava a história da instituição. “Somos
uma escola com uma história não muito
longa, mas que nos seus 46 anos de existência, recheados de acontecimentos
relevantes e sucessos institucionais,
soube acompanhar os tempos, valorizando o passado, intervindo em renovação sobre o presente e abrindo portas
amplas para o futuro. Todo este trajeto
foi possível porque foi desenvolvido com
esse objetivo desde o início pelos seus

fundadores. Foram estes que conseguiram concretizar uma proposta de ensino inovadora, considerada disruptiva
para a época, mas que o tempo validou
e aplaudiu. A ciência não pode viver separada do humanismo, da cidadania e
da proximidade com os outros elementos do conhecimento que se expressam
pela arte, independentemente da forma
que assumam. Insistimos desde então
nesse modelo, que temos procurado reforçar, porque acreditamos que valores
e conceitos transversais devem fazer

parte integrante de um modelo educativo no ensino superior que finalmente
se materializem na formação de cidadãos comprometidos e cientificamente
competentes. O patrono da nossa escola, Abel Salazar, foi escolhido pelos
seus fundadores como fonte de inspiração deste novo projeto que representava
o conceito multifacetado da cidadania,
humanismo, arte e competência científica. São estas as características que
queremos transmitir a todas as gerações
de estudantes que frequentem e vivam
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“Lembrar Maria de
Sousa é também evocar
o seu sentido crítico e
curiosidade insaciável.
Era naturalmente
cosmopolita, sem
fronteiras geográficas,
institucionais ou
científicas”
Marcelo Rebelo de Sousa

Sousa, “que atesta felicidade”,
e estará disponível nos corredores do instituto. “Queremos
que esse sorriso seja inspirador para as muitas gerações
de estudantes, docentes e funcionários desta escola que diariamente se cruzarão com ele.
Que todos possam desenvolver
competências que os transformem em homens e mulheres
mais completos e mais felizes.
Esta é a nossa forma de homenagear Maria de Sousa”, garantiu o diretor.

“A CIÊNCIA CURA”

o ICBAS. Queremos que transportem
para as suas vidas pessoais e coletivas, o
espírito ICBAS”, frisou o anfitrião.

RECORDAR MARIA DE SOUSA
Figuras como Nuno Grande e Corino de
Andrade foram relembradas pela competência técnica, visão universalista da
ciência, estratégias de modelo formativo
que fazem desta uma escola de referência. Visivelmente orgulhoso da história
do ICBAS, Henrique Cyrne de Carvalho
rememorou ainda o sorriso de Maria de

A “mulher da cultura, da ciência, que levou a língua portuguesa e o pensamento em
português a todo o Mundo” foi
homenageada ainda através
de um livro – A Ciência Cura
– “que resultou de reflexões,
em março de 2020, quando nos
enfrentamos pela primeira
vez com a pandemia, explicou
Manuel Heitor, Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior. “Um livro de fotografia, uma das suas paixões,
mas sobretudo que nos lança
perguntas. Porque Maria de
Sousa dizia que ‘quem não faz
perguntas não tem respostas’.
Convidei a fotógrafa Luísa
Ferreira, que já tinha fotografado Maria de Sousa, para ao
longo de três meses fotografar o que foi a mobilização da
ciência portuguesa face à primeira fase de COVID-19”, esclareceu Manuel Heitor, que
trouxe algumas reflexões que
partilhou com a investigadora sobre a
qualidade do SNS e da formação biomédica. “Compreendi com a Maria que
a ciência cura mas que é sobretudo um
campo de batalha. Não resistiu ao vírus, mas deixou uma escola de imunologistas em Portugal que hoje nos dão a
confiança da relação entre a ciência e
o conhecimento e que certamente nos
devem orgulhar. Também aprendemos
que ciência é rigor e o combate só se
pode fazer com mais ciência. Maria tinha esperança no futuro e por isso parti-

lho as duas frases do poema que ela nos
deixou quando estava no hospital: ‘Porque posso morrer e vós tereis de viver,
na vossa vida, a esperança da minha duração’”, concluiu o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.

HOMENAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
Marcelo Rebelo de Sousa encerrou a cerimónia do 46º aniversário daquela que
considerou ser uma “escola especial e
pioneira” desde a sua criação até hoje
e elogiou o “brilhantismo” de Maria de
Sousa, a sua humildade, exigência, determinação, lucidez e doçura. “Lembrar
Maria de Sousa é também evocar o seu
sentido crítico e curiosidade insaciável.
Era naturalmente cosmopolita, sem
fronteiras geográficas, institucionais
ou científicas. É esta mulher única e
extraordinária que hoje homenageamos e nela uma visão e uma escola que
continua a desbravar caminhos por um
ensino mais aberto, inovador, comprometido com a sociedade e o Mundo”, enfatizou o Presidente da República. “Em
vida, já tinha entrado na história. Não o
dizia, mas o legado já existia. O mesmo
legado para todos vós que constroem
todos os dias esta escola. O mesmo legado para todos os que na ciência fazem
percursos que levam mais longe. Têm a
missão e responsabilidade de levar este
caminho sem limite de horizonte, sem
cedência de princípio, com abertura de
perspetiva. Do mesmo modo que aconteceu durante 46 anos. Fazendo desta
escola um exemplo de liberdade, democracia, exigência, rigor e abertura
de horizontes. Uma escola que aos 46
anos continua a ser uma escola de futuro. Para isso nasceu, constrói o seu
presente e continua o legado de Maria
de Sousa”, concluiu Marcelo Rebelo de
Sousa.
Para além do descerramento de uma
placa de homenagem à investigadora,
o evento contou ainda com a realização
do simpósio científico “Journeys with
Maria de Sousa”, com a participação
de investigadores de várias instituições
científicas nacionais. O evento comemorativo teve transmissão online e em
direto, através do canal de Youtube da
Universidade do Porto, e pode ser visto
em https://bit.ly/3xBgLGd. n
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MOMENTO ESPECIAL
DE CELEBRAÇÃO
DA CONCLUSÃO DE
IMPORTANTES ETAPAS
ACADÉMICAS E
CIENTÍFICAS.

Dia da
Graduação
FMUP
05.MAI.2021

“Paixão” pela
Medicina para
vencer todos os
obstáculos
Reveja o vídeo da sessão
diretamente através do código
QR ou aceda à página online:
diadagraduacao.med.up.pt

O Dia da Graduação da
Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP)
revestiu-se de especial
significado em tempo de
pandemia e homenageou
presencialmente e online
cerca de 600 membros da
comunidade académica, entre
jovens finalistas de Medicina,
mestres, doutorados e
académicos que obtiveram o
título de agregado. A sessão
realizou-se na Aula Magna
da FMUP, no dia 5 de maio,
foi presidida por Marcelo
Rebelo de Sousa, e contou
com a presença de muitas
personalidades ilustres entre
os convidados.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign / FMUP

P

erante uma audiência distribuída
por quatro salas emblemáticas e
com muitas centenas a assistir
virtualmente, a Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto (FMUP) celebrou o seu “Dia da Graduação”. Um
momento repleto de simbolismo para os
jovens finalistas de Medicina e outros
membros da comunidade académica
da FMUP que viram assim celebrada,
pela primeira vez numa única cerimónia, a recente obtenção dos seus graus
académicos. Trata-se de uma “cerimónia singular, com carácter profundamente simbólico, em que a faculdade
oferece, a cada novo mestre ou doutor,
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uma medalha de prata, metáfora preciosa de ritual de passagem e evidência material
de um percurso académico
bem-sucedido”.

TRIPLA MISSÃO
Na Aula Magna, o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “graduou” os
mais recentes 267 novos médicos formados na FMUP, aos
quais se juntaram também
estudantes premiados, novos
mestres e novos doutorados e
académicos que obtiveram o
título de agregado, num gesto
emblemático da sua pertença
à academia e do seu compromisso com a sociedade, em
tempos especialmente desafiantes. A cerimónia foi inaugurada por Altamiro da Costa
Pereira, que recordou que “é
pela ciência e as artes médicas, pela dignidade da vida e a
compaixão pelos doentes, pelo
desenvolvimento social e cultural da sociedade onde está
inserida” que a FMUP se tem
empenhado, desde a sua fundação, em 1825, na época sob
É na sua tripla missão
a designação de Real Escola
de ensino, investigação e
Cirúrgica do Porto. O diretor
assistência que a Faculdade
da FMUP não esqueceu as
de Medicina se tem
dificuldades e carências que
empenhado, denodadamente,
a instituição atravessa, “fruto
desde o seu início. Pela ciência
dos graves constrangimentos
e arte médicas, pela dignidade
com que se confronta, uns de
da vida e a compaixão pelos
natureza circunstancial, mas
doentes, pelo desenvolvimento
outros, infelizmente, com casocial e cultural da sociedade
rácter estrutural”. Ainda asonde está inserida. Bem
sim, destacou a “tripla missão
hajam os que nos têm
de ensino, investigação e asacompanhado nestes ideais.
sistência” dos que compõem
Altamiro da Costa Pereira
esta casa e aproveitou a ocasião para lembrar “todas as
inúmeras instituições e entidades, públicas e privadas, de ensino,
de investigação, empresariais, nacionais
e estrangeiras que connosco têm partilhado ideias e concretizado projetos”.

RENOVAR A ALMA
Seguiu-se a entrega simbólica das distinções dos premiados e as imposições
de medalha do Mestrado Integrado em
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Medicina, dos Graus de Mestre e Doutor
e do Título de Agregado. Um momento
de orgulho para estudantes, docentes
e investigadores marcado pelo mérito
académico, conquista de metas e competências científicas, técnicas e humanas. Para Henrique Moreira, presidente
da Associação de Estudantes da FMUP,
“este é o dia mais feliz na Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto, o
dia em que celebramos e renovamos a
sua alma, a sua força motriz”, mas também “em que celebramos a regeneração, num momento ímpar pelo simbolismo de reunir numa
mesma celebração os
novos mestres, doutorados e agregados
da Faculdade, bem
de mo ns t r a t ivo do
ambiente contínuo e
transversal de aprendizagem do qual todos
beneficiamos, buscando continuamente
o insaciável gosto pelo
conhecimento”.

HONRAR A FMUP
E A U.PORTO
Após a intervenção
do Reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira,
que sublinhou a capacidade dos novos
graduados da FMUP
“em honrar a sua faculdade e a Universidade do Porto, demonstrando na vida
profissional e cívica a
excelência da formação humana, técnica
e científica que receberam”, o Presidente
da República usou da
palavra, encerrando o
Dia da Graduação, numa homenagem
à formação médica e à investigação em
saúde. No discurso que tinha planeado,
mas que preferiu deixar de parte e dizer
o que lhe ia “na alma”, Marcelo Rebelo
de Sousa congratulou todos os distinguidos na cerimónia por terem ultrapassado dois últimos anos letivos “exigentes, rigorosos e sacrificados”, mas que

permitiram “demonstrar a qualidade do
ensino de Medicina e da ciência em Portugal”. “Foi à beira dos 200 anos desta
escola que os premiados de hoje tiveram
um rigor acrescido. Nesta atividade académica e no domínio da Medicina, todos
os anos são heroicos. Mas estes foram
mais do que os que se seguem no resto
da vossa vida”, acrescentou, referindo-se
à pandemia.

PAIXÃO PELA MEDICINA
Nas palavras proferidas pelo Chefe de
Estado, o sentimento de “paixão” foi por
diversas vezes mencionado como uma
qualidade que ultrapassa a “dedicação,
a solidariedade ou a resistência” de um
médico. “Ninguém tem uma carreira
científica e académica e, muito menos,
uma carreira no domínio da Medicina,
sem paixão”, afirmou o Presidente da
República. “Aquilo que eu formulo como
voto é que nunca a paixão vos abandone.
Os obstáculos serão constantes – falta
de meios materiais, falta de recursos
financeiros, falta de condições sociais,
problemas de toda a ordem vos perseguirão – mas tudo isso é, apesar de tudo,
ultrapassável na base da vossa paixão”,
concluiu Marcelo Rebelo de Sousa.
À chegada, o Chefe de Estado visitou
a exposição “Existentia”, composta por
fotografias de Pedro Rio com curadoria
de Mário Ramos, tendo recebido do diretor da FMUP o “Livro-Caixa nr.1”. A
mostra esteve patente no Átrio dos Estudantes da FMUP entre 5 de maio e 10
de junho.
Além do Presidente da República e do
diretor da FMUP, a cerimónia contou
com intervenções do reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira,
do representante das entidades parceiras da FMUP e presidente do Conselho
de Administração do Centro Hospitalar
Universitário de São João (CHUSJ), Fernando Araújo, e do presidente da Associação de Estudantes da FMUP, Henrique Moreira. Marcaram ainda presença
no “Dia da Graduação” da FMUP o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, o Secretário
de Estado Adjunto e da Saúde, António
Lacerda Sales, o Presidente da Câmara
Municipal do Porto, Rui Moreira, e o
Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. n
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Oporto
Biomedical
Summit
“A Arte da
Medicina não se
aprende somente
nos livros”
Devido às restrições causadas
pela pandemia, a primeira edição
do Oporto Biomedical Summit
foi realizada de forma virtual no
passado dia 9 de abril. “Inventar
e reinventar” conceitos e ideias,
proporcionando três dias de
experiências enriquecedoras
foi o grande objetivo do evento,
organizado pelos estudantes do
ICBAS. Na adaptação a um modelo
online, foi possível alcançar um
público mais abrangente e de
outras escolas médicas, que
comprovou a qualidade e sucesso
do evento.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, António Lacerda Sales, em representação do Ministério da Saúde, e
a presidente do Conselho Sub-Regional
do Porto da Ordem dos Médicos, Dalila
Veiga, em representação do presidente
do CRNOM, enviaram mensagens em
vídeo. Lacerda Sales disse reconhecer
“a resiliência e capacidade de adaptação
das escolas, das associações e dos estudantes” face a “tempos desafiantes”.
Dalila Veiga apelou à capacidade de superação dos estudantes. “A arte da Medicina não se aprende somente nos livros.
A aprendizagem dos gestos clínicos e da
arte de curar assenta numa medicina
de proximidade, com os vossos tutores
e mestres, mas também com os vossos
doentes. Infelizmente, apesar das várias mensagens de sensibilização junto
da tutela, nada tem sido feito para verdadeiramente contrariar esta tendência,
que tem criado enormes dificuldades às
escolas médicas, levando a uma situação altamente indesejável, de médicos
sem acesso a formação especializada”.
Por fim, elogiou o Serviço Nacional de
Saúde, “a maior conquista do nosso legado democrático”, e “o seu papel estruturante na luta contra a pandemia”, que
evidenciou “a sua crucial importância
na estruturação dos cuidados de saúde
prestados às populações”, sublinhou.

TÓPICOS DO PROGRAMA

O

Oporto Biomedical Summit
surge em 2021 como um novo e
inovador congresso do Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar
(ICBAS). O encontro decorreu de 9 a 11
de abril e pretendeu evidenciar a importância da multidisciplinaridade e da inovação face aos desafios que esta década
trará nas diversas áreas da medicina.
O auditório do complexo ICBAS/FFUP
recebeu a cerimónia de abertura, que
contou com as presenças de Henrique
Cyrne de Carvalho, diretor do ICBAS,
João Mendes da Silva, presidente da
Associação de Estudantes, e dos membros da comissão organizadora Patrícia
Costa e Margarida Choupina, que destacaram o espírito resiliente da equipa
de 31 estudantes que se empenhou na
realização do evento.

LECTURES:  Environment and Health: an urgent
partnership  A new paradigm: technology and the
evolution of clinical practice  Covid-19: the next
chapter  The Portuguese Health System: thinking
ahead.
ROUNDTABLES: HEART AND BRAIN: FROM PREVENTION
TO TREATMENT – Sara Alves, Ricardo Fontes-Carvalho,
Denis Gabriel. DOCTOR’S ROLE IN SOCIAL NETWORKS:
“DOCTOR GOOGLE: MY HEAD HURTS” – Margarida
Santos, Hugo Rodrigues. LOOKING THROUGH THE
WORLD OF PALIATIVE CARE – Teresa Sarmento, Edna
Gonçalves, Margarida Alvarenga. IMPACT OF COVID-19
ON MENTAL HEALTH IN HEALTH PROFESSIONALS – Fátima
Urzal, António Marques. OBESITY IN CHILDHOOD:
MEDIUM TO LONG TERM CONSEQUENCES – Sara Mosca,
José Ribeiro Maia, Sara Pereira, Pedro Graça. MEDICAL
CAREER: THE JOURNEY BEYOND BEING A CLINICIAN –
Artur Águas, Diogo Magalhães, Fernando Araújo. HIV
AND PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS: PAST, PRESENT
AND FUTURE – Luís Miguel Duque, Miguel Abreu.
MENTAL HEALTH: MYTHS AND FACTS – Gustavo Jesus,
Maria Paula Mena de Matos, José João Silva. NEW
CHALLENGES IN HUMANITARIAN MEDICINE – Gustavo
Carona, Ana Paula Cruz, Andreia Castro. GERIATRICS:
A CLINICAL AND SOCIAL APPROACH – Bárbara Eira,
Paula Carvalho. ETHICAL DILEMMAS IN A PANDEMIC
ERA – António Sarmento, Felismina Teixeira. DOMESTIC
VIOLENCE: A DOCTOR’S DUTY IN FAMILY ISSUES – Teresa

Magalhães, Celina Manita Santos, Daniel Cotrim)
Mais informação em: www.oportobiomedicalsummit.pt n
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XXXIII Jornadas de
Terapêutica do ICBAS
PROXIMIDADE E PARTILHA REFORÇAM-SE A CADA EDIÇÃO
As Jornadas de Terapêutica
já contam com mais de 30
edições e são um marco para
os estudantes de Medicina do
Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar. Neste que foi o
primeiro evento presencial desde
a pandemia a realizar-se no Salão
Nobre da instituição, estudantes
e docentes sublinharam a
dedicação e resiliência de toda
a comissão organizadora, que
“alcançou um programa de
excelência”.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“

A crise pandémica e o estado de
emergência impediram a realização da 32ª edição. Há um ano morremos
na praia. Depois de tudo organizado, tivemos que suspender as jornadas. Mas
foi apenas um interregno. Não foi o fim
e hoje estamos aqui a comemorar a 33ª
edição. Apesar das circunstâncias incertas, a comissão organizadora decidiu
avançar, com o espírito, matriz e objetivos que sempre nos nortearam: incentivar a capacidade de investigação dos
estudantes e promover uma saudável
interligação científica, social e humana
entre eles”. Foi desta forma que Jorge
Neves dos Santos, presidente da comissão organizadora das XXXIII Jornadas
de Terapêutica, inaugurou a sessão de
abertura. O Salão Nobre do Complexo
ICBAS/FFUP recebeu o evento, realizado nos dias 20, 21 e 22 de maio, com
um plano de contingência elaborado pelas coordenadoras do evento.
Este evento, que é já uma referência
para o Instituto de Ciências Biomédicas

Abel Salazar (ICBAS), para o Centro
Hospitalar Universitário do Porto e para
a Universidade do Porto, comemora 33
anos de existência, soma cerca de 90
oradores e mais de 6000 participantes
ao longo dos anos. Esta edição contou
com um programa cheio, incluindo 17
cursos-satélite, e foram recebidas mais
de 15 candidaturas ao Prémio Silva
Araújo, de várias escolas médicas do
país. “Estes resultados significam que a
comissão não se poupou a esforços para
por esta edição de pé. Tudo foi preparado em moldes diferentes e incomuns,
sempre à distância. Os obstáculos foram vencidos por todos, desde o corpo
docente aos 31 membros da comissão
organizadora, a quem agradeço muito,
pelo papel fulcral que desempenharam
na organização deste evento. Mostraram um empenho e dinamismo brutais,
além de uma enorme vontade em não
desistir e uma resiliência extraordinária”, afirmou Jorge Neves dos Santos. O
Assistente Graduado de Anestesiologia
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e estatutos e que resulta em
amizade. O último ano foi
muito difícil, mas foi também um ano marcante e
de oportunidades únicas”,
defendeu José Barros. Já
o diretor do Mestrado Integrado em Medicina do
ICBAS sublinhou o espírito desafiador da instituição. “A nossa escola é uma
escola diferenciadora no
contexto nacional, que se
aproxima das novas necessidades formativas para o
papel de um médico na sociedade. É uma escola que
sabe adaptar a formação ao
que é expetável dos profissionais. E estas jornadas
são um bom exemplo disso
mesmo, porque se assiste à
integração total dos estudantes nas estratégias e decisões do ICBAS, de forma
muito ativa”, confirmou
Caldas Afonso.

O APOIO DA ORDEM
DOS MÉDICOS

do Centro Hospitalar Universitário do
Porto (CHUP) fez questão de chamar
ao púlpito as coordenadoras do evento,
Ana Maria Santos e Sofia Boavista, bem
como o tesoureiro Francisco Frutuoso,
nesta partilha de agradecimentos.

INTEGRAÇÃO
Para o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto, “estas jornadas resultam de um trabalho integrado
entre orientadores, corpo docente e alunos”. “Esse espírito marca o evento ao
longo dos anos, como um trabalho persistente, de interação entre experiências

Quem também salientou o
espírito de integração entre estudantes e docentes
foi António Araújo. O presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (CRNOM), à semelhança dos anos anteriores,
esteve presente na sessão
de abertura e abordou os
desafios que os jovens médicos terão de enfrentar em
relação às saídas profissionais. “O panorama hoje é muito diferente daquele
que existia há 20 anos. Todos terminam
a formação como médicos mas nem todos irão exercer uma especialidade, por
falta de vagas. E os que conseguirem,
podem não exercer no Serviço Nacional de Saúde ou acabar por ir para o estrangeiro. Hoje têm que ter uma série de
competências e pelo menos três pilares
essenciais: assistencial, investigação e
educação. Estas jornadas preenchem
tudo isto, permitem adquirir conhecimentos na área assistencial, na área
cientifica e de investigação e ainda na

área do ensino, com as palestras e partilha de saberes”, completou. António
Araújo assegurou ainda o total apoio do
CRNOM aos estudantes, congratulando
os que organizaram este evento “tão
especial”.

PROXIMIDADE
Facilmente a história do ICBAS “mistura-se” com a história destas jornadas, como salientou Henrique Cyrne de
Carvalho. Para o diretor do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar, “assistimos a um espírito de aproximação
e partilha, até mesmo na adversidade.
Ultrapassamos dificuldades importantes e devemos retirar ensinamentos. A
dificuldade constitui-se uma mais-valia
nesta reunião e a relação entre os estudantes e os docentes mantém-se e reforça-se a cada edição. Este é o melhor
exemplo e resultado de um trabalho
eficaz. Estamos num período em que
temos que acompanhar a exigência do
conhecimento técnico, mas simultaneamente adquirir outras competências de
natureza transversal, tornando-se fundamental para a criação de pessoas e
médicos competentes, completos e capazes de intervir de forma positiva numa
sociedade em transformação. Queremos
fazer esse esforço e vamos conseguir
materializar esta proposta porque temos
a massa crítica que precisamos: vocês”,
anunciou, dirigindo-se aos alunos.
A cerimónia terminou em jeito de homenagem a Jorge Neves dos Santos, que
assume a presidência das Jornadas de
Terapêutica há 33 anos e atinge a sua
idade de reforma. “Mas o ICBAS está
atento e vai propor um contrato de professor aposentado, porque é mais do que
justo que os colegas dos próximos anos
possam beneficiar deste entusiasmo e
queremos que continue a ser o presidente destas jornadas”, anunciou Henrique Cyrne de Carvalho. Jorge Neves dos
Santos encerrou a sessão, visivelmente
surpreendido e emocionado com a proposta do diretor do ICBAS. n

O programa do evento está
disponível em https://www.
jornadasdeterapeutica.pt/programa
https://bit.ly/3xhYaiv
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CONFERÊNCIA
CONNECTING HEALTHCARE

Gestão
emocional e
superação
EQUILÍBRIO FÍSICO, MENTAL
E EMOCIONAL É A CHAVE
PARA A SUPERAÇÃO
Pelo terceiro ano consecutivo e num formato
presencial e online, o Seal Group e a Unidade
Local de Saúde de Matosinhos organizaram, a 15
de junho, a conferência internacional “Connecting
Healthcare”, sobre o tema “Moving Forward: à
descoberta de um novo mundo”. Cristina Gavina
moderou um dos painéis deste encontro, em
representação do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

N

um contexto em que o mundo
se prepara para o que vem a
seguir à pandemia, este evento
trouxe uma nova visão sobre a oportunidade de seguirmos em frente enquanto
humanidade, partindo à descoberta de
uma nova realidade, onde é certo que
nada será como dantes. A saúde mental, a felicidade e o bem-estar são hoje
um fator intrínseco e fundamental para
que toda a sociedade se possa desenvolver de forma sustentável e duradoura.
Nesse sentido, esta conferência trouxe a
Portugal especialistas internacionais de
várias áreas de atividade, partilhando a
sua visão e trazendo a debate os desafios
da “Sociedade 5.0”, no novo mundo em
que viveremos.
Numa organização conjunta entre o
Seal Group, representado pelo fundador
Sérgio Almeida e pelo diretor Manuel
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Cepeda, e a Unidade Local de Saúde de
Matosinhos (ULSM), liderada por António Taveira Gomes e Beatriz Duarte,
presidente do Conselho de Administração e Administradora, respetivamente,
este evento teve lugar no Terminal de
Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, a 15 de junho.

MOTIVAÇÃO E DISCIPLINA
O primeiro painel da tarde teve como
tema “Gestão Emocional e Superação”
e procurou perceber a capacidade de gerir emoções com exemplos de superação

individual e organizacional.
Cristina Gavina, vogal do
Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRNOM) e diretora do Departamento de Medicina e Serviço
de Cardiologia da ULSM integrou a organização e moderou esta palestra. “Nesta
altura de pandemia, tão incerta, preocupa-me, como
cardiologista, o ‘coração’ das
organizações e como estas
vão gerir todas as mudanças que temos vivido, como
vão ultrapassar e seguir em
frente. Hoje vamos ter aqui
três exemplos de várias situações de adaptação, de gestão emocional, com pessoas
que estão nas mais variadas
organizações”, iniciou.
O primeiro orador foi o psiquiatra Manuel Salavessa,
que contou a sua experiência
pessoal e profissional numa
multinacional, a Janseen,
onde exerce o cargo de diretor médico. Revelou aqueles
que foram os principais desafios a nível organizacional
e como gerir as emoções em
equipa. Para o médico ligado
à área da Medicina Comportamental, “a motivação
é fundamental” e defendeu
o “equilíbrio físico, mental
e emocional”. Seguiu-se a
intervenção de Stella Anyangwe, coordenadora do
Programa Regional Africano para a Gestão de Risco
de Desastres. Com uma visão positiva do tema, a especialista em
saúde global chamou ainda a atenção
para o acesso igualitário aos cuidados
de saúde e abordou a inclusão e a sustentabilidade económica. Já do ponto
de vista individual, a atleta olímpica Patrícia Mamona foi convidada a integrar
este painel por representar o esforço
“dos atletas que estão constantemente a
superar-se”. A campeã europeia de triplo salto partilhou o seu exemplo para
alcançar o sucesso, em que disciplina,
motivação, saúde e treino mental são
palavras de ordem.

No final das intervenções, Cristina Gavina lançou algumas questões aos oradores convidados que defenderam, de
forma unânime, a importância de se
atingir um “equilíbrio físico, mental e
emocional”. “Todos trouxeram uma visão muito positiva e com muita esperança daquilo que pode ser a nossa capacidade de gerir as nossas emoções e
superar-nos todos os dias”, agradeceu a
moderadora.
A Conferência “Connecting Helthcare”
integra o “Global Healthcare Forum”,
fundado pelo Seal Group, e pretende ser
uma marca de continuidade na evolução
da saúde à escala global, inspirando a
evolução do High Tech para o Human
Touch onde pessoas e organizações se
alinham num propósito comum. “Moving Forward”, desperta a necessidade
de aprendizagem e clarificação sobre o
propósito de indivíduos e organizações,
conectando pessoas, ciência e tecnologia
a favor de um mundo melhor.
O evento contou ainda com as palestras
de Leymah Gbowee, ativista pelos direitos das mulheres, distinguida com o Prémio Nobel da Paz 2011, Joseph Ledoux,
presidente do “The Emotional Brain
Institute” da Universidade de Nova Iorque, e do escritor Richard Zimler, entre
outros nomes de referência. n

PROGRAMA
ABERTURA: Beatriz Duarte, Administradora da ULSM;
Manuel Cepeda, Diretor do Seal Group.
O PODER DE MUDAR O MUNDO: Leymah Gbowee
(Libéria), Ativista e Prémio Nobel da Paz.
GESTÃO EMOCIONAL E SUPERAÇÃO: Manuel Salavessa (Portugal), Medicina comportamental; Stella
Anyangwe (África do Sul), Especialista em saúde global,
ex-representante da OMS; Patricia Mamona (Portugal),
Atleta Olímpica. Moderação: Cristina Gavina, CRNOM.
O QUE A PANDEMIA COVID-19 ME ENSINOU: Richard
Zimler (EUA), Escritor.
ULSM - PRESCRIÇÃO MUSICAL: Marina Morais, Clara
Gaio Lima, Rita Resende.
O ESPAÇO, A TERRA E AS PESSOAS: Ricardo Conde
(Portugal), Presidente da Agência Espacial; Pedro Ribeiro da Silva (Portugal), Especialista em planeamento
do território; Ghalia Taki (Síria), Ex-refugiada, mediadora
cultural no Serviço Jesuíta aos Refugiados. Moderação:
Isabel Braga da Cruz, Presidente do Centro Regional do
Porto da Universidade Católica Portuguesa.
O CÉREBRO EM EVOLUÇÃO: PASSADO E FUTURO:
Joseph Ledoux (EUA), Director, The Emotional Brain
Institute, New York University and Nathan Kline Institute.
Moderação: Sérgio Almeida, Fundador do Seal Group.
ENCERRAMENTO: Sérgio Almeida, Fundador do Seal
Group; Nuno Araújo, Presidente do CA do Porto de Leixões; António Taveira Gomes, Presidente do CA da
ULSM; Luísa Salgueiro, Presidente da CM de Matosinhos.
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XVIII ARTE MÉDICA
XII ARTE FOTOGRÁFICA

A arte é
para se fruir
e partilhar
TRADICIONAL MOSTRA DA CRIATIVIDADE
DOS MÉDICOS REGRESSOU À SRNOM,
ESTE ANO EM FORMATO VIRTUAL
A Arte Médica e a Arte Fotográfica
constituem um marco de prestígio
no calendário cultural da Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos. E este ano não foi exceção.
Apesar das restrições impostas
pela pandemia, a SRNOM convidou
todos os médicos a revelarem o seu
talento e a mostrarem a sua arte
numa exposição muito especial, em
formato virtual.
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“

A SRNOM tem o prazer de anunciar a realização da XVIII Arte
Médica e da XII Arte Fotográfica, este
ano em formato virtual. A arte e a criatividade terão sempre lugar na Casa do
Médico: com os recursos digitais podemos, assim, reinventar um evento que é
já um marco na agenda cultural da SRNOM e um momento muito aguardado”.
Foi desta forma que a Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos caracterizou os eventos no convite dirigido
aos médicos para participarem nesta
edição especial.

A Arte Médica vai já na
sua 18ª edição e traduz-se numa aposta que a
organização tem vindo
a consolidar nos últimos anos, apresentando
uma oferta mais diversificada, capaz de apelar a uma participação
crescente dos médicos.
O mesmo acontece com
a Arte Fotográfica, que
assinalando este ano a
sua 12ª edição, continua
também a atrair a atenção do público e de novos
participantes.
A SRNOM lançou o convite e, mais uma vez, os médicos artistas
responderam à chamada partilhando os
seus trabalhos. Chegaram à SRNOM
quase uma centena de obras, comprovando que a iniciativa representa um
espaço de partilha acarinhado por muitos médicos. O formato virtual de que
se revestiu a edição deste ano resultou,
acima de tudo, de uma determinação
da SRNOM em retomar a sua agenda
de eventos, procurando vencer os cons-
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Veja ou reveja o vídeo de
apresentação da XVIII Arte Médica
e XII Arte Fotográfica diretamente
através do código QR ou no canal
Youtube da SRNOM.
https://bit.ly/3hKCiWw

Ser médico não é
apenas adquirir
competências da nossa
profissão. Ser médico é muito
mais do que isso. E muitas
vezes acabamos por nos
expressar através das várias
formas de arte: da pintura, da
escultura, da fotografia. Estas
Arte Médica e Arte Fotográfica
servem exatamente para dar a
conhecer todos os trabalhos que
os colegas vão desenvolvendo
ao longo do ano…

trangimentos que ainda são impostos
pela situação pandémica. Assim, a solução encontrada para a realização da
tradicional mostra de arte que acontece
desde 2003, embora não seja a que todos
mais desejariam – por não permitir os
momentos de convívio presencial a que
estavam habituados os artistas e os visitantes do certame –, teve ainda assim
um aspeto meritório especial, ao permitir levar a arte mais longe, partilhando-a
com maior alcance, constituindo-se,
quem sabe, um modelo a ser explorado
em futuras edições.
Entre os muitos participantes da mostra
deste ano reencontramos alguns nomes
que são presenças assíduas. Outros são
já claramente reconhecidos no palco das
artes plásticas. E há sempre estreantes!

Quer uns, quer outros,
trazem em comum
a profissão e o gosto
pela arte. A sua participação, com trabalhos
de origem tão diversa,
contribui largamente
para a pluralidade e riqueza que tanto caracteriza a Arte Médica e
a Arte Fotográfica. E a
confluência das experiências artísticas de
tantos médicos resulta
seguramente num estímulo adicional para
que muitos mais colegas partilhem o seu
talento e criatividade.
E é talvez aí que reside
o grande sucesso desta
iniciativa.

MEDICINA E ARTE
“Este ano, devido às contingências que
todos nós conhecemos, será uma edição
virtual. Infelizmente não teremos a presença de tantos e tantos colegas que nos
honram com as visitas às exposições de
trabalhos de outros colegas. Isto porque
ser médico não é apenas adquirir competências da nossa profissão. Ser médico é muito mais do que isso. E muitas
vezes acabamos por nos expressar através das várias formas de arte: da pintura, da escultura, da fotografia. Estas
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Arte Médica e Arte Fotográfica servem exatamente para
dar a conhecer todos os trabalhos que os colegas vão desenvolvendo ao longo do ano. Por
todos estes motivos, convido-vos a visitar esta exposição de
forma virtual”, anunciou António Araújo, no vídeo preparado
para a inauguração das exposições, a 20 de maio.
O presidente do CRNOM atestou a “grande qualidade” das
cerca de 90 obras expostas e
mostrou-se satisfeito com o resultado. Com a esperança de
que no próximo ano os eventos
possam decorrer de forma presencial, António Araújo deixou
um repto ao fiel grupo de artistas: “Até lá, tenham saúde, continuem a desenvolver os vossos
trabalhos de arte para que os
possamos mostrar aqui”.
Mesmo à distância, os médicos
puderam constatar a qualidade
das obras que enriqueceram
mais uma edição da Arte Médica / Arte Fotográfica. Em
moldes diferentes, a magia e o
gosto pela arte, seja a pintura,
a escultura ou a fotografia, estiveram sempre presentes, neste
formato virtual.
Pode visualizar os trabalhos expostos através do vídeo disponibilizado pela SRNOM no seu
canal no Youtube ou percorrendo o catálogo da XVIII Arte
Médica / XII Arte Fotográfica
em https://nortemedico.pt/noticias/2021/julho/catalogo-xviii-arte-medica-e-xii-arte-fotografica. n

Catálogo da XVIII Arte Médica e XII Arte
Fotográfica. Aceda diretamente através do
código QR ou em https://bit.ly/3xmZOzi
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CONCERTO «ONLINE»

“Requiem”
de John Rutter
O Coro da SRNOM
associou-se a uma iniciativa
muito especial para a
música e para a cidade
do Porto, ao participar no
concerto “Requiem” de John
Rutter. A direção musical
esteve a cargo do Maestro
José Manuel Pinheiro, e o
concerto, realizado a 19 de
junho, na Igreja dos Grilos,
foi transmitido em direto,
via streaming, através das
redes sociais da SRNOM.
Texto Catarina Ferreira

Aceda ao vídeo do concerto
diretamente através do código QR
ou visite a página da SRNOM no
Facebook

https://bit.ly/3iy8PiN

UMA VISÃO
PACIFICADORA
DA MORTE
BASEADA EM
FAURÉ

N

o dia 19 de junho, a popularmente conhecida por Igreja dos
Grilos (Igreja de S. Lourenço),
no Porto, foi palco de um evento muito
especial: um concerto dedicado ao “Requiem” do músico inglês John Rutter. O
concerto contou com a direção musical
de José Manuel Pinheiro, maestro do
Coro da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, e a participação
do próprio Coro da SRNOM, do Ensemble Vocal Pro Música e da Orquestra de
Ópera na Academia e na Cidade.

Na sua qualidade de anfitrião, o Maestro José Manuel Pinheiro começou por
agradecer à SRNOM e às outras entidades que apoiaram a iniciativa, nomeadamente o Conservatório de Música do
Porto e a Diocese do Porto, na figura do
Bispo Auxiliar D. Vitorino Soares, “pela
cedência deste lindíssimo espaço”. “A
morte tem sido uma temática
muito tratada ao longo da história da música. Toca a todos e os
compositores interessaram-se
também por ela. Alguns retrataram-na, musicalmente, com
uma visão um pouco mais sombria – e relembro aqui o Requiem
de Verdi, no seu segundo andamento, que quase é assustador
–, outros com uma visão muito
mais pacificadora, como é o caso
de Gabriel Fauré”. John Rutter,
nascido em 1945, em Londres,
terá composto o seu “Requiem”
aquando da morte do seu pai
e inspirou-se precisamente no
“Requiem” de Gabriel Fauré”,
tendo inclusive consultado um
manuscrito anotado pela mão
do próprio, com observações do
compositor sobre a orquestração,
explicou o maestro do Coro da
SRNOM.
O “Requiem” de Rutter foi escrito entre 1983 e 1985 e propõe
um “caminho desde as trevas da
dor e do desespero até à luz da
esperança”. Como explicou José
Manuel Pinheiro, o concerto inicia-se com o “descanso eterno”,
baseado em textos do missal romano, e termina com o pedido de
“luz eterna”. A estrutura desta
obra, tipicamente inglesa, combina o texto latino da missa romana do “Requiem” com salmos em
inglês da liturgia anglicana que Rutter
introduziu. Segue um esquema simétrico, em que o tema inicial é retomado
na conclusão, mas numa “cor luminosa
e apaziguadora”.
No final, entre outras dedicatórias e
agradecimentos, o Maestro dedicou o
concerto também à Ordem dos Médicos
e à SRNOM, nomeadamente “a todos
os profissionais de saúde que partiram
ao prestar o serviço de cuidar de todos
nós”. n
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LIVRO

'Folhas
do Caminho'
WALTER OSSWALD APRESENTOU O
SEU MAIS RECENTE LIVRO NA SRNOM

“Não há Medicina
sem Ética”
Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“

Ética e Vida”, “Saúde,
Ciência e Medicina”,
“Quando a velhice se alonga”,
“Vidas Exemplares” e “Historietas”. É desta forma que
se divide a mais recente obra
de Walter Osswald. O Salão
Nobre do Centro de Cultura e
Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) recebeu a
sessão de apresentação, com
uma plateia composta por
familiares, amigos e admiradores do autor. “Folhas do
Caminho” dá nome ao novo
livro, apresentado no dia 1 de
julho e dedicado à sua esposa
Domingas, “leitora fiel e paciente, crítica atenta e indulgente – este livro já era seu
antes de o ser”. O presidente
da Direção Nacional do Centro de Estudos de Bioética da
Universidade Católica Portuguesa, Carlos Costa Gomes,
iniciou a sessão e agradeceu a confiança
depositada pelo autor na editora Cápsula
de Letras. “É fácil falar do professor Walter, e ao mesmo tempo muito difícil, as
palavras são sempre poucas. Agradeço
a amizade, o companheirismo que nos
une, os momentos de partilha, os ensinamentos que foi transmitindo e, acima
de tudo, por nos incitar a ser melhores
pessoas e mais competentes no que fazemos”, adiantou o investigador.

“A Ética é o pilar
da Medicina” e
são pessoas como
Walter Osswald que
relembram a todos os
médicos que não basta
ciência e conhecimento
para uma “vivência
quotidiana plena
ao avaliar e tratar
doentes”, salientou
António Araújo, na
sessão de apresentação
do mais recente livro
do Professor Walter
Osswald, “Folhas do
Caminho”. O professor
de Bioética mostrou-se
agradecido e destacou
a “autenticidade” do
presidente do CRNOM.

CONVITE TRAIÇOEIRO
O desafio de apresentar uma “obra de
excelência” esteve a cargo de António
Araújo, que descreveu este convite por
parte de Walter Osswald como “trai-
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çoeiro”. Assumindo-se como “cientista”,
o presidente do CRNOM recordou a
amizade de há vários anos e a altura
em que os seus caminhos se cruzaram,
para justificar que “não tenho a erudição e sapiência necessária para avaliar e
transmitir-vos essa avaliação que a obra
merecia”. Ainda assim, foi através de “algumas linhas singelas”, numa análise
com discurso simples e “humilde pragmatismo” que levantou a ponta do véu,
encetando com a ideia de que “não há
Medicina sem Ética”. “Este livro é o espelho do seu percurso de vida, do pensamento constante, coerente, aprofundado,
inovador, fruto de investigação sistemática que o autor desenvolveu ao longo do
tempo. Pensamento que abarca crítica e
de forma multidimensional as grandes

áreas temáticas da ética: a vida e a morte,
a ciência, a saúde e a medicina, o envelhecimento”, adiantou António Araújo.
Durante a apresentação, o presidente do
CRNOM salientou alguns aspetos que
considerou mais pragmáticos, como a
definição de Bioética de Walter Osswald.
“É a reflexão, debate, escuta, procura de
soluções convenientes para problemas
que afetem a liberdade, a dignidade e o
bem-estar dos seres humanos”, citou. O
professor catedrático jubilado da FMUP
tratou ainda assuntos como a eutanásia,
temas atuais como a influência da pandemia na vida das pessoas, particularmente nas mais idosas, a saúde, a ciência e a cultura na perspetiva da bioética.
“O capítulo ‘Saúde, Ciência e Medicina’
aborda o tema polémico da dicotomia
entre a ciência e as humanidades e apresenta a sua visão esclarecida, dizendo
que só a interdisciplinaridade nos pode
salvar. E aborda ainda a relação médico-doente, as suas questões éticas, as
implicações do progresso técnico e os
problemas que o direito fundamental
dos doentes, a sua autonomia, acarreta”.
António Araújo elogiou ainda a coragem
do autor em se “aventurar por um caminho difícil e atual, analisando a questão
e propondo uma política para a terceira
idade”, no capítulo que trata o envelhecimento. Já em “Vidas Exemplares”, o
autor evoca figuras incontornáveis da
bioética em Portugal, como Luís Archer,
Jorge Biscaia, Daniel Serrão e João Lobo
Antunes, entre outros, defendendo que
“estes, porque alto viveram, continuam
vivos”.

CONTADOR DE HISTÓRIAS
A obra termina com um tema especial,
designado “Historietas”, escritas durante
a reclusão domiciliária imposta pela
pandemia e que, nas palavras do autor,
são “ilustrações ou variações dos temas
abordados nas quatro partes que as antecedem, imbuídos numa mensagem
transversal, no fundo, uma declaração
de amor”. “São pequenas narrativas de
ficção com tema ético. Estes contos mostram uma outra faceta do Prof. Walter,
o contador de histórias. Muitas escritas
em 1952 que se leem com natural prazer, revelam um potencial escritor de
romances, cenários imaginários mas verosímeis e que não deixam de ter ques-

tões éticas, morais, subjacentes aos temas mais queridos do autor enquanto
cientista. Estes ensaios mostram um
autor versátil, que consegue discorrer
desde o considerado romance histórico,
sempre com uma mensagem bioética
conexa e subjacente, que vai do suicídio
ao envelhecimento, do amor à dignidade
humana, da ciência ao abortamento, do
divórcio à eutanásia”, descreveu António
Araújo. O presidente do CRNOM admirou a índole “atual, profunda e corajosa”
da obra e recomendou a sua leitura, porque “vale realmente a pena”.
Foi com um enorme sentimento de “gratidão enternecida” que Walter Osswald
iniciou a sua intervenção, dirigindo-se a
todos os que compunham a plateia. Admitindo que é “penoso” ouvir falar bem
de si nestas ocasiões, o autor considerou
“exagerada a generosidade” de António
Araújo pela sua “pobre obra”. “O meu
convite talvez tenha sido ‘traiçoeiro’, mas
foi muito bem pensado, como se comprovou. Eu conheço o professor António
Araújo há largos anos, leio o que escreve
e estou quase sempre de acordo com ele.
Tem uma paixão pela verdade, por dizer
o que pensa, sem qualquer cobardia ou
hesitação. Nem mesmo por assumir o
cargo de presidente do CRNOM. Por isso,
sabia que seria a pessoa indicada para
fazer esta apresentação, precisamente
pelas suas qualidades: autenticidade,
inteligência, fidelidade ao pensamento
científico e humano. Como ele diz, “a Medicina não pode existir sem ética”. E ele
diz e pratica isso na perfeição”, reforçou
Walter Osswald.
No final da sessão, o médico e professor
catedrático jubilado assumiu ainda estar
“inteiramente de acordo” com António
Araújo quando este diz que alguns textos são declarações de amor. “É verdade,
porque com a idade que tenho, continuo a
amar as pessoas – amo a pessoa humana,
acredito no seu valor e na sua nobreza,
na bondade do homem e na semente que
existe em todo o ser humano. Por isso,
confirmo que o diagnóstico clínico cardiotorácico do Prof. António Araújo está
certo, e que poderá ser ridículo que eu
faça uma declaração de amor, pois como
diz o poeta, todas as cartas de amor são
ridículas”, declarou. Walter Osswald foi
aplaudido de pé, num testemunho de admiração dos presentes. n
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■■LEI N.º 14/2021 – Assembleia da República
Regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos [DR n.º 66/2021, Série I de 2021-04-06]
■■LEI N.º 17/2021 – Assembleia da República
Alteração, por apreciação parlamentar, do Decreto-Lei n.º 10-A/2021, de 2 de fevereiro, que estabelece
mecanismos excecionais de gestão de profissionais
de saúde para realização de atividade assistencial,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 [DR n.º
67/2021, Série I de 2021-04-07]
■■ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N.º

123/2021 – Tribunal Constitucional
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma
constante do artigo 2.º, n.º 1, do Decreto n.º 109/XIV
da Assembleia da República, publicado no Diário da
Assembleia da República, Série II-A, n.º 76, de 12 de
fevereiro de 2021 (Regula as condições em que a
morte medicamente assistida não é punível e altera
o Código Penal) e, em consequência, pela inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 4.º, 5.º,
7.º e 27.º do mesmo Decreto [DR n.º 70/2021, Série I
de 2021-04-12]

■■DESPACHO N.º 3683/2021 – Finanças e Saúde Gabinetes da Ministra da Saúde e do Secretário de
Estado do Tesouro
Designa para o cargo de vogal do conselho de administração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/
Vila do Conde, E. P. E., Manuel Basto Carvalho [DR n.º
70/2021, Série II de 2021-04-12]
■■DELIBERAÇÃO N.º 362/2021 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogal do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto VIII - Espinho/Gaia [João Torres Moreira] [DR n.º
71/2021, Série II de 2021-04-13]
■■DELIBERAÇÃO N.º 361/2021 – Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Nomeação de coordenador para a Coordenação do
Internato Médico de Medicina Geral e Familiar da Zona
Norte [Maria da Luz Rodrigues Loureiro Amorim] [DR
n.º 71/2021, Série II de 2021-04-13]
■■DESPACHO N.º 3789/2021 – Saúde - Gabinete do
Secretário de Estado da Saúde
Altera o Despacho n.º 1569/2018, de 5 de fevereiro, que
determina a composição e as competências da Comissão Nacional para a Normalização da Hormona do
Crescimento [DR n.º 72/2021, Série II de 2021-04-14]
■■PORTARIA N.º 83/2021 – Economia e Transição
Digital, Finanças, Administração Interna, Justiça,
Saúde e Agricultura
Define requisitos e procedimentos relativos à concessão de autorizações para o exercício de atividades relacionadas com o cultivo, fabrico, comércio por grosso,
transporte, circulação, importação e exportação de
medicamentos, preparações e substâncias à base
da planta da canábis [DR n.º 73/2021, Série I de 202104-15]
■■DESPACHO N.º 3906/2021 – Defesa Nacional,
Administração Interna e Saúde - Gabinetes dos
Ministros da Defesa Nacional e da Administração
Interna e da Ministra da Saúde
Altera o Despacho n.º 11737/2020, de 26 de novembro, que determina a constituição de uma task force
para a elaboração do «Plano de vacinação contra a
COVID-19 em Portugal» [DR n.º 75/2021, Série II de
2021-04-19]

■■DESPACHO N.º 3949/2021 – Saúde - Gabinete

do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Altera a alínea b) do n.º 3 do Despacho n.º 3255/2018,
de 29 de março, que estabelece a natureza, missão e
competências do Gabinete para a Prova Nacional de
Acesso à Formação Especializada [DR n.º 76/2021,
Série II de 2021-04-20]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º

119/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a implementação de medidas para a recuperação e reforço da atividade nos
cuidados de saúde primários [DR n.º 77/2021, Série I
de 2021-04-21]

■■DESPACHO N.º 4316/2021 – Saúde - Direção-Geral da Saúde
Nomeação de elementos a coadjuvarem a diretora do
Programa Nacional para a Tuberculose [Ana Sofia da
Silva Carvalho Pereira de Sousa, Marta Cristina Dias
Gomes] [DR n.º 82/2021, Série II de 2021-04-28]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º

126/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas concretas no âmbito da diabetes [DR n.º 82/2021, Série
I de 2021-04-28]

■■DESPACHO N.º 4517/2021 – Finanças e Saúde -

Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e
da Ministra da Saúde
Determina o número de unidades de saúde familiar
(USF) de modelo A a constituir no ano de 2021 [DR n.º
86/2021, Série II de 2021-05-04]

■■DESPACHO N.º 4540/2021 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado 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 (Eco.
AP) no Ministério da Saúde [DR n.º 86/2021, Série II
de 2021-05-04]
■■DESPACHO N.º 4676/2021 – Saúde - Gabinete

da Ministra
Designa os elementos da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos [Rui Alberto Leonardo Sousa Silva,
que preside; Mafalda Cepas de Campos Correia de
Paiva; Fernanda Maria Marques Filipe Vital; Maria de
Jesus Catarino de Moura; Joana Cláudia Gonçalves
Lourenço] [DR n.º 89/2021, Série II de 2021-05-07]

■■DESPACHO N.º 4794-A/2021 – Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública
e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das
Finanças e das Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública e da Saúde
Autoriza a constituição de relações jurídicas de emprego sem termo ou por tempo indeterminado no
âmbito do Serviço Nacional de Saúde, em cumprimento de normas da Lei do Orçamento do Estado
para 2021, estabelecendo, ainda, os termos e procedimentos a observar [DR n.º 92/2021, 1º Supl, Série II
de 2021-05-12]
■■DESPACHO N.º 4834/2021 – Saúde - Direção-Geral da Saúde
Estabelece a prorrogação do Plano Nacional de Saúde - extensão 2020 no ano de 2021 [DR n.º 93/2021,
Série II de 2021-05-13]
■■PORTARIA N.º 102-B/2021 – Saúde
Procede à quarta alteração à Portaria n.º 337-C/2018,
de 31 de dezembro, que estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos ter-
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mais prescritos nos cuidados de saúde primários do
Serviço Nacional de Saúde [DR n.º 94/2021, 2º Supl,
Série I de 2021-05-14]

■■DESPACHO N.º 5039-A/2021 – Finanças e Saúde
- Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Define as zonas geográficas qualificadas como carenciadas para efeitos da atribuição dos incentivos
quer à mobilidade de trabalhadores médicos com
contrato de trabalho por tempo indeterminado quer
à contratação, por estabelecimento de saúde e especialidade médica [DR n.º 96/2021, 1º Supl, Série II de
2021-05-18]
■■DESPACHO N.º 5110-A/2021 – Saúde - Direção-Geral da Saúde
Aprova o modelo de atestado médico de incapacidade multiuso (AMIM) que deve ser emitido nos termos
da Lei n.º 14/2021, de 6 de abril [DR n.º 97/2021, 1º
Supl, Série II de 2021-05-19]

■■DESPACHO N.º 5377/2021 – Saúde - Secretaria-Geral
Concede a medalha de serviços distintos do Ministério da Saúde, grau «ouro», à Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a COVID-19 [DR n.º 104/2021, Série II de
2021-05-28]
■■DESPACHO N.º 5495-A/2021 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina que é pontualmente revista a matriz de
conteúdos da Prova Nacional de Acesso, bem como
da lista de referências e de recomendações bibliográficas, conforme matriz que segue em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante [DR n.º
106/2021, 2º Supl, Série II de 2021-06-01]
■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º

158/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo o reforço das respostas e estratégias na área da saúde mental [DR n.º 108/2021,
Série I de 2021-06-04]

■■DESPACHO N.º 5135/2021 – Saúde - Gabinete do
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria e determina a composição de uma comissão à
qual compete a definição de roadmap para o planeamento e implementação da Estratégia Nacional para
a Medicina Genómica, que apoiará a contribuição de
Portugal na iniciativa 1+MG [DR n.º 98/2021, Série II de
2021-05-20]

■■DESPACHO N.º 5696/2021 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Identifica, para efeitos da atribuição dos incentivos à
mobilidade, no que respeita à área de medicina geral
e familiar, os postos de trabalho, por agrupamento de
centros de saúde e respetiva unidade funcional [DR
n.º 111/2021, Série II de 2021-06-09]

■■DESPACHO N.º 5201/2021 – Saúde - Gabinete do

■■DESPACHO N.º 5700/2021 – Saúde - Gabinete

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Aprova o alargamento do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral a todas as crianças com idade
de 4 anos e a todas as crianças e jovens com idades
entre os 7 e os 18 anos, independentemente da escola
ou instituição que frequentem [DR n.º 100/2021, Série
II de 2021-05-24]

■■DELIBERAÇÃO N.º 548/2021 – Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde, I. P.
Nomeação dos membros que compõem a direção
da Comissão de Avaliação de Medicamentos [Vasco
António de Jesus Maria; Manuel do Rosário Caneira da Silva; Domingos de Carvalho Ferreira] [DR n.º
101/2021, Série II de 2021-05-25]
■■DESPACHO N.º 5378/2021 – Saúde - Direção-Geral da Saúde
Nomeia o professor Joaquim Miguel Sennfelt de Sousa Uva, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.
P.E., para coadjuvar o diretor do programa prioritário
para a área das doenças cérebro-cardiovasculares
[DR n.º 104/2021, Série II de 2021-05-28]

do Secretário de Estado da Saúde
Designa os membros da Comissão de Avaliação de
Tecnologias de Saúde (CATS) [DR n.º 111/2021, Série II
de 2021-06-09]

■■DESPACHO N.º 5868/2021 – Saúde - Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina que o Programa Nacional para a Infeção
VIH/SIDA passa a incluir as infeções sexualmente
transmissíveis e a infeção pelo vírus da imunodeficiência humana [DR n.º 114/2021, Série II de 2021-0615]
■■DESPACHO N.º 5988/2021 – Modernização
do Estado e da Administração Pública e Planeamento - Gabinetes da Ministra da Modernização
do Estado e da Administração Pública e do Ministro do Planeamento
Aprova o Regulamento Nacional de Aplicação do
Fundo de Solidariedade da União Europeia - Emergência de Saúde Pública da doença COVID-19 [DR n.º
117/2021, Série II de 2021-06-18]

■■DESPACHO N.º 6302/2021 – Saúde - Gabinete
da Ministra
Cria um grupo de apoio técnico à implementação das
políticas de saúde (GAPS) [DR n.º 122/2021, Série II de
2021-06-25]
■■DECRETO-LEI N.º 54-B/2021 – Presidência do
Conselho de Ministros
Prorroga o regime excecional de recrutamento de
trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde, mediante a celebração de contratos a termo incerto [DR
n.º 122/2021, 2º Supl, Série I de 2021-06-25]
■■PORTARIA N.º 138-B/2021 – Saúde
Estabelece um regime excecional e temporário de
comparticipação de testes rápidos de antigénio
(TRAg) de uso profissional [DR n.º 125/2021, 2º Supl,
Série I de 2021-06-30]
■■DECRETO-LEI N.º 54-A/2021 – Presidência do

Conselho de Ministros
Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE)
2021/953, relativo ao Certificado Digital COVID da EU
[DR n.º 122/2021, 1º Supl, Série I de 2021-06-25]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º

184/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo uma abordagem estratégica
e medidas urgentes no combate ao cancro [DR n.º
123/2021, Série I de 2021-06-28]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º

182/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo o alargamento do apoio às
despesas com medicamentos para idosos carenciados [DR n.º 123/2021, Série I de 2021-06-28]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º

181/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a eliminação de práticas
de violência obstétrica e a realização de um estudo
sobre as mesmas [DR n.º 123/2021, Série I de 202106-28]

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º

83/2021 – Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a reprogramação dos encargos plurianuais
do Programa de Investimentos na Área da Saúde [DR
n.º 125/2021, Série I de 2021-06-30]

Consulte a listagem completa da legislação mais
relevante publicada no Diário da República no site
da SRNOM, em:
http://nortemedico.pt/
documentacao-legislacao/legislacao

Atividades :: Sub-Região de Viana do Castelo
■ 27 MAI
Webinar
Covid-19: Abordagem
Multidisciplinar
O Conselho Sub-Regional de
Viana do Castelo da Ordem dos
Médicos organizou, no passado dia
27 de Maio, um 2º webinar sobre o
tema “COVID-19 no Alto Minho Abordagem Multidisciplinar”.

A sessão, realizada por
videoconferência, permitiu a
partilha com os muitos médicos
inscritos, das experiências dos
colegas das especialidades de
Cardiologia (Carlos Mateus),
Neurologia (Diana Matos),
Pneumologia (José Albino) e
Psiquiatria (Aníbal Fonte), na luta
contra a atual pandemia, como tem
sido a resposta, as implicações
na reorganização dos serviços e
a abordagem ao “Long Covid-19”.

Nelson Rodrigues, presidente
do Conselho Sub-Regional de
Viana, destacou a qualidade das
apresentações dos convidados e
a importância dos comentários e
das questões que tiveram origem
entre os participantes. “Todos
os que assistiram ficaram mais
capacitados com as apresentações
e partilha de experiências dos
nossos colegas”, referiu.
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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

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 15%
EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO

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).

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

Travessa da Prelada, nº 516
4250 380 Porto
Tel. 22 606 20 57
info@pallco.pt
DESCONTO DE 20% NO VALOR DA
INSCRIÇÃO

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.
* Sobre os preços de tabela.

Ao serviço de
todos os médicos

nortemedico

Salão Nobre

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

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.

Galeria

Se cuida de nós, nos cuidamos do seu
novo veículo. O Entreposto Rótor,
Concessionário Nissan, assinou um
protocolo com a SRNOM que permite
aos médicos inscritos nesta Secção
usufruirem de condições especiais
e exclusivas, quer na aquisição de
uma viatura nova Nissan (descontos
até 18%), quer em servicos de Oficina
(descontos até 20%).
Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, Assistência, Peças
CONDIÇÕES ESPECIAIS

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

Protocolo
Ordem dos Médicos

A receita certa
para si

Para mais informações contacte
protocolos@santander.pt

Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos
O Salão Nobre é o principal auditório do Centro de Cultura e Congressos. Com dimensões apropriadas para a realização de eventos
de média e grande dimensão, está particularmente vocacionado para acolher conferências ou seminários das mais diversas
entidades. O espaço assegura uma grande variedade de opções técnicas, desde o sistema de iluminação, à projeção audiovisual
ou à configuração do palco. Dispõe ainda de um foyer para receção dos convidados e uma sala de apoio (Sala Porto), ideal para a
colocação do secretariado. O palco tem acesso próprio.

aços

CAPACIDADE: 300 pessoas (máx.)
CARACTERÍSTICAS: Área: 330 m2 | Área de palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 | Climatização | Cabine de audiovisuais (Régie)
EQUIPAMENTO: Rede sem fios/Wireless (livre e gratuita) | Sistema de iluminação progressiva e multissectorial | Tela de grande formato (4,80 largura) | Projetor multimédia |

Sistema de som ambiente | Microfones de palco e de lapela | Mesa presidencial com 2 ou 5 módulos | Gravação de Vídeo e de Som | Computador | Relógio conta-minutos

O Salão Nobre é o principal auditório do
Centro de Cultura e Congressos. Com
dimensões apropriadas para a realização

A Galeria, situada junto ao Salão
Nobre, é um espaço amplo, que
beneficia de intensa luz natural

courts de

da SRNOM

Um espaço exclusivo
com condições ótimas
para a prática da
modalidade.
Na Casa do Médico encontra dois courts de
ténis integralmente renovados, com condições
ótimas para a prática da modalidade e com
vantagens de utilização para os médicos e
respectivos acompanhantes.
Venha experimentar o seu e o nosso
serviço e desfrute de uma partida
sem complicações.

Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto
Telf. 225070100

