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CRNOM apresenta resultados de um estudo do panorama
da Medicina Geral e Familiar a Norte
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Atribuição do prémio Daniel Serrão e homenagem aos
médicos com 25 e 50 anos de inscrição na Ordem, na
habitual cerimónia, a 18 de junho
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Noite mais popular do Porto juntou cerca de 200
pessoas na Casa do Médico
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eventos à medida
No centro da cidade do Porto encontra um
espaço privilegiado para organizar o seu evento.
A Ordem dos Médicos – Secção Regional do
Norte tem à sua disposição um moderno Centro
de Cultura e Congressos, composto por espaços
multifuncionais, equipamentos de última
geração e serviços premium diversificados, que
garantem total cobertura das suas necessidades.
Rodeado por uma atmosfera bucólica e singular,
o Centro de Cultura e Congressos garante
uma rara tranquilidade e privacidade a quem o
visita. Situada junto ao Jardim d’Arca de Água,
a infraestrutura reúne ótimas condições para
acolher os mais variados tipos de eventos:
congressos, conferências, exposições, ações

de formação, jantares ou espetáculos. Para as
diferentes valências dispõe de um auditório
com capacidade para 300 lugares, de um vasto
conjunto de pequenos auditórios e salas de
reunião, de uma galeria polivalente, de um bar
e área lounge e de um complexo residencial.
No exterior, além dos belíssimos espaços
verdes, piscina e dois campos de ténis, dispõe
de parque de estacionamento, zonas de lazer e
um bar/restaurante no edifício sede.
Mais do que um espaço físico de excelência, o
Centro de Cultura e Congressos distingue-se
como um equipamento multifacetado e apto a
acolher o seu evento.
Venha conhecê-lo.
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«Dia Mundial do
Médico de Família»

No dia em que se assinalou o Dia
Mundial do Médico de Família,
o Conselho Regional do Norte
sublinhou que milhares de
portugueses continuam sem ter
um médico de família atribuído.
Em comunicado, o CRNOM
criticou a política adotada pelo
Ministério da Saúde. De acordo
com o presidente do CRNOM,
Miguel Guimarães, é urgente
que se promovam medidas que
dignifiquem as condições de
trabalho destes especialistas para
que a situação se inverta. pág. 10

Os médicos voltaram a mostrar
a sua veia artística, com
centenas de obras em exposição
a refletir criatividade e talento.
A “Arte Médica”, que se realizou
entre os dias 8 e 28 de maio,
ficou marcada pela grande
diversidade de técnicas e estilos.
A esta exposição seguiu-se a
“Arte Fotográfica”, que começou
a 5 de junho e se prolongou até
dia 19. Para além das fotografias
expostas, esta iniciativa
englobou um debate aberto
sobre a fotografia na atualidade
e um workshop sobre fotografia
noturna. pág. 60

30

«Dia do Médico»

A SRNOM celebrou uma vez mais
o Dia do Médico a 18 de junho,
com uma cerimónia que este
ano abriu com um discurso sobre
“Humanização em Saúde” por
parte do bispo do Porto, D. António
Francisco dos Santos. O Prémio
Daniel Serrão, que distingue o
melhor aluno de Medicina da
região Norte, foi entregue a Inês
Carneiro, que lamentou a forçada
ausência do patrono do galardão e
elogiou o seu “percurso brilhante”.
Na sua intervenção, o presidente
do CRNOM ofereceu um olhar
crítico sobre a atualidade da
Saúde em Portugal. Na cerimónia
foram também homenageados
os médicos que completaram a
marca dos 25 e 50 anos de filiação
na Ordem. pág. 30

56

S. João na Ordem 2015
A Casa do Médico voltou a ser
eleita por cerca de 200 pessoas
para passarem esta emblemática
noite entre família, amigos
e colegas. E, claro, com as
tradicionais sardinhas, cascata,
fogo de artifício e balões. pág. 56

80

Serões de Cinema

Nova iniciativa cinéfila traz
personalidades a comentar filmes
da sua eleição. As primeiras duas
noites de cinema realizaram-se a
1 e 29 de junho, com Frei Bernardo
Domingues, que trouxe “Palavra
e Utopia”, de Manoel de Oliveira,
e Beatriz Pacheco Pereira, que
escolheu “Na Maior”, de Mark
Herman. pág. 80
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O Dia do Médico 2015

editorial

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

muito nos últimos anos, 22% teriam hoje escolhido
O Dia do Médico, 18 de Junho, é lembrado anualoutra profissão e 78% encontra-se satisfeito com a
mente pela Secção Regional do Norte da Ordem dos
qualidade da sua formação.
Médicos como um dia de aproximação da comuniO estudo do ISCTE-IUL/OM “O sistema de saúde
dade médica, um dia de reflexão sobre o nosso papel
português no tempo da troika: a experiência dos ména sociedade e no ‘estado da saúde’, um dia de hodicos”, apresentado publicamente em 8 de Junho de
menagem aos médicos responsáveis pela excelência
2015, revela resultados preocupantes. A inquirição
da Medicina portuguesa.
dos médicos revelou que:
O desafio verdadeiramente titânico que os doentes e
- 80% dos que trabalham no SNS consideram que
os médicos enfrentam há cerca de quatro anos, desde
as reformas no sector público já afectaram a qualiquando Portugal pediu assistência financeira, não
dade dos cuidados prestados aos doentes;
permite encarar o futuro com esperança sem a exis- 38% afirmaram que nas respectência de uma estratégia sólida,
tivas instituições existem faltas
concertada e inteligente.
De acordo com dados
recorrentes de material;
Cada vez mais é imperiosa uma
14% referiram sentir maior presverdadeira união de todos na derecentes da OCDE, as
são para gastar menos com os
fesa daquela que é considerada a
medidas do Governo de
doentes;
maior conquista social da nossa
contenção da despesa no
- 10% afirmaram ter havido um
democracia: o acesso a um sersector da saúde fizeram com
aumento na recusa de trataviço nacional de saúde público,
mentos inovadores (o valor é
universal e de qualidade.
que Portugal acabasse por
mais elevado nas especialidades
Muitas têm sido as alterações lecortar o dobro do que era
de urologia (53%) e oncologia
gislativas realizadas pelo Minisexigido no memorando de
(47%));
tério da Saúde, associadas a uma
- cerca de 40% dos médicos hosintervenção ‘cirúrgica’ na comuentendimento com a troika.
pitalares (SNS) afirmaram já
nicação social com o propósito
E as consequências estão
terem sido confrontados com a
de desqualificar e desacreditar
à vista de todos e têm sido
falta de medicamentos no trataos médicos, visando apenas a
relatadas em alguns estudos
mento adequado dos doentes,
redução drástica da despesa no
30% estiveram envolvidos em
sector, com custos dramáticos
e inquéritos recentemente
cirurgias adiadas e 23% já deixapara a qualidade dos cuidados
realizados.
ram de realizar técnicas invasivas
de saúde prestados à população.
por falta de material disponível;
De acordo com dados recentes
- cerca de 60% dos médicos do
da OCDE, as medidas do Governo de contenção da despesa no sector da saúde fisector público afirmaram que o abandono de tezeram com que Portugal acabasse por cortar o dobro
rapêuticas aumentou por motivos económicos,
do que era exigido no memorando de entendimento
tendo 58% referido que os doentes têm faltado
com a troika.
mais às consultas ou manifestado impossibilidade
E as consequências estão à vista de todos e têm sido
de ir às consultas;
relatadas em alguns estudos e inquéritos recente- cerca de 80% dos internos e 50% dos orientadores
mente realizados.
de formação consideraram que a qualidade de forO estudo “Satisfação com a Especialidade entre os Inmação no internato médico diminuiu desde 2011;
ternos da Formação Específica em Portugal”, publi- 60-70% dos médicos do sector público referiram
cado recentemente na revista científica da Ordem dos
sensação de esgotamento;
Médicos (Acta Médica Portuguesa, vol. 28, n.º 2), re- cerca de 85% referiram que o SNS não pode acovela resultados surpreendentes. O inquérito aos mémodar mais cortes de financiamento sem comprodicos internos revelou que 65% ponderam emigrar
meter a qualidade dos cuidados, tendo 28% afirapós a conclusão do internato, 81% consideram que
mado que as condições disponíveis não permitem
o panorama da prática médica em Portugal piorou
tratar de acordo com as leges artis.
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O estudo da Universidade Nova de Lisboa sobre a
“sustentabilidade na Saúde”, apresentado em Março
de 2015, concluiu que quase 10% dos portugueses,
durante o ano de 2014, não foram ao médico e não
fizeram exames de diagnóstico por insuficiência económica. O mesmo trabalho indicou ainda que 16%
das pessoas não compraram medicamentos receitados devido ao preço, mesmo entre as pessoas que
sofrem de doenças crónicas.
O estudo alertou ainda para as implicações desta
conjuntura na própria economia nacional, salientando que, em 2014, cada português faltou em média cinco dias ao trabalho por motivo de doença, o
que representou um prejuízo de cerca de dois mil milhões de euros por via dos salários. Estimou que, em
2014, por cada euro investido na saúde existiu um
retorno imediato para a economia de 35 cêntimos. E
finalizou concluindo que por cada milhão de euros
investido consegue-se reduzir o absentismo em cerca
de 12 anos.
A actualização do estudo do Observatório Europeu
sobre Sistemas e Políticas de Saúde “O Impacto da
Crise Financeira no Sistema de Saúde e na Saúde em
Portugal”, apresentado em Março de 2015, revelou o
impacto negativo da crise no sector da Saúde a vários
níveis. Uma das conclusões do estudo foi que, em
Portugal, a despesa per capita com cuidados de saúde
está 20% abaixo da média europeia.
O estudo da socióloga Marianela Ferreira, realizado
entre 2011 e 2012 e envolvendo médicos entre os
55 e os 65 anos, apresentado publicamente em Maio
de 2015, mostrou que 99,1% dos médicos inquiridos admitia continuar a trabalhar devido ao apreço
pelo exercício da actividade profissional e que 78,1%
manifestava vontade de prolongar a sua actividade
profissional, mesmo reunindo condições para a aposentação.
O relatório de Primavera do Observatório Português
dos Sistemas de Saúde (OPSS) intitulado “Acesso aos
cuidados de saúde: um direito em risco?”, apresentado em 16 de Junho de 2015, baseado em dados e
estudos até 2014, concluiu que o acesso ao SNS está
ameaçado, e apontou dificuldades nos cuidados de
saúde primários e continuados.
Independentemente destas percepções e opiniões
divulgadas recentemente, com base em estudos e
inquéritos de reconhecido mérito, que de resto tra-

duzem na prática o sentir da sociedade civil que diariamente utiliza ou trabalha no SNS, o que é que tem
levado os responsáveis do Ministério da Saúde a tentar de forma reiterada desacreditar os resultados e as
evidências, tentando justificar o injustificável?
Vejamos a verdade dos factos para além das percepções:
- Entre 2010 e Maio de 2015 aposentaram-se 3031
médicos a nível nacional.
- Na região norte, entre Janeiro de 2011 e Maio
de 2015, aposentaram-se 401 especialistas em
Medicina Geral e Familiar (MGF), dos quais 370
(92,3%) de forma antecipada (54,6% tinha entre
55 e 60 anos e 41,1% entre 61 e 65 anos).
- Na região norte, entre 2012 e 2014 emigraram 232
médicos (119 em 2014). Os especialistas que mais
optaram pela emigração eram de MGF. A principal
razão que levou os médicos a emigrar foi a procura
de melhores condições de trabalho.
- Dados publicados em 2011 pela OCDE/Federação Europeia de Médicos Assalariados mostram
que Portugal é um dos países da Europa em que
os médicos têm salários mais baixos (apenas Grécia, República Checa, Polónia, Hungria, Roménia e
Bulgária ficam atrás de nós).
- A despesa pública com a Saúde (Orçamento de
Estado) representa 5,9% do PIB. Entre os parceiros europeus, apenas Hungria, Polónia e Estónia
investem proporcionalmente menos dinheiro público nos cuidados de saúde.
- O investimento feito directamente pelos doentes
na saúde representava 27% da despesa total registada em 2014. Um valor que coloca Portugal como
o sexto país da OCDE que mais despesa individual
exige aos seus cidadãos.
- Entre 2012 e 2014, a contracção do orçamento público para a Saúde foi superior a dois mil milhões
de euros.
- Entre 2011 e 2013 (dados da PORDATA) já saíram
da função pública cerca de 250.000 pessoas e já
emigraram cerca de 350.000!
Neste cenário real, não é difícil imaginar os pequenos
milagres diários que as instituições e os profissionais
estão obrigados a realizar para manter um nível aceitável de resposta às populações.
O que mudou então para que desde 2011 tantos
médicos tenham decidido aposentar-se antecipada-
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da cor política do Governo. Uma política mais prómente, mesmo com grandes penalizações pessoais?
xima das pessoas. Mais próxima dos doentes e dos
Ou para que a taxa de emigração tenha aumentado
profissionais de saúde. Em que a sustentabilidade
de forma exponencial?
seja um meio e não um fim em absoluto. Em que
A resposta não é difícil e ajuda a entender as “opiseja preservado o que conseguimos
niões e percepções” que parecem
fazer de bom e de bem. Em que o
ter “irritado” recentemente o SeA Saúde necessita de
combate ao desperdício seja objeccretário de Estado Ajunto do Miuma nova agenda que
tivo, transparente e sem ‘compronistro da Saúde.
missos’ ou ‘desperdícios’ políticos.
A desqualificação e a forma indeseja mobilizadora de
Em que a instabilidade não seja
corosa como muitos médicos têm
uma política diferente,
uma ameaça constante. Em que o
sido tratados pela tutela, o degraindependente da cor política
doente ocupe a posição central de
dar das condições de trabalho, o
do Governo. Uma política
todo o sistema. Em que a Medicina
aumento da pressão na relação
seja valorizada e respeitada.
médico-doente, traduzido em
mais próxima das pessoas.
Não podemos continuar à espera
tempos de consulta inaceitáveis,
Mais próxima dos doentes e
de ‘milagres’ eleitorais ou de boas
os sucessivos cortes salariais, a
dos profissionais de saúde.
vontades políticas.
imposição de sistemas informáEm que a sustentabilidade
Temos que ser nós a contribuir
ticos disfuncionais, o aumento
para uma reforma na Saúde que
dos casos de violência contra
seja um meio e não um
seja consistente, estável e se traprofissionais de saúde, a opressão
fim em absoluto. Em que
duza num serviço público de exinsustentável e o clima de “medo
seja preservado o que
celência.
e censura” instalado, as constanA defesa dos doentes e do seu dites alterações legislativas no que
conseguimos fazer de
reito a cuidados de saúde qualificarespeita ao acesso à aposentação
bom e de bem. Em que o
dos é um imperativo moral.
e o incumprimento na aplicação
combate ao desperdício
O SNS tem sido e é absolutamente
prática e transparente das carreiseja objectivo, transparente
indispensável numa sociedade
ras médicas, ajudam a explicar a
que preza os direitos humanos. O
maioria daquelas decisões.
e sem ‘compromissos’ ou
respeito pela dignidade do ser huSerão precisas mais explicações
‘desperdícios’ políticos. Em
mano, a igualdade de acesso e traou estudos para entender porque
que a instabilidade não seja
tamento e a solidariedade social são
é que a nossa percepção (com
uma ameaça constante. Em
o código genético em que assenta o
base na verdade dos factos) é dinosso SNS. Por isso, a sua sustentaferente da percepção dos responque o doente ocupe a posição
bilidade é obrigatória, é um factor
sáveis do Ministério da Saúde?
central de todo o sistema.
decisivo de coesão social.
Será que não perceberam já porEm que a Medicina seja
Por mais que o poder político proque é que ainda há portugueses
cure transferir para os médicos o
que não têm um médico de favalorizada e respeitada.
odioso da sua política anti-social,
mília?
não o irá conseguir se soubermos
Temos que romper com a visão
encontrar nas nossas diferenças aquilo que nos une.
de curto prazo. A visão da sustentabilidade ‘atrapaEste é o momento de, mais uma vez, agregarmos eslhada e cega’, a qualquer custo. A visão da diminuiforços e assumirmos em conjunto os desafios que são
ção imediata da despesa sem qualquer preocupação
de todos nós.
com os danos colaterais. A visão que centra a Saúde
Um país com quase nove séculos de história tem de
nas finanças e não nos doentes. A visão que não ressaber honrar o seu passado e construir o seu futuro.
peita a dignidade das pessoas e limita a sua liberdade
Com confiança e sem medo.
de expressão. A visão que não distingue o essencial
Como disse o fundador do SNS, ‘só é vencido quem
do acessório. A visão que nos pode conduzir a um
desiste de lutar’. E NÓS NÃO VAMOS DESISTIR!
caminho sem retorno.
Portugal já acumulou quatro anos de atraso na moMiguel Guimarães n
dernização do seu SNS.
A Saúde necessita de uma nova agenda que seja mobilizadora de uma política diferente, independente

acto médico

CONGRESSO
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Secção Regional Norte
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Dia Mundial da Saúde

Segurança alimentar é um dos elementos chave para
uma vida mais saudável
Nota de Imprensa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[07 ABR 2015]

Não pode o CRNOM
deixar de aproveitar
este dia para destacar a
necessidade urgente de
investir numa política
de saúde não sustentada
em cortes cegos, numa
política de saúde que
centre os cuidados de
saúde nas pessoas,
numa política de saúde
que mantenha o código
genético do Serviço
Nacional de Saúde.

1.
2.

3.

4.
5.

A Organização Mundial de Saúde (OMS)
dedica o Dia Mundial da Saúde, que hoje se
assinala, à Segurança Alimentar. Este é um
tema de grande relevância e que deve estar
no centro das atenções de toda a produção
alimentar, desde agricultores a fabricantes,
passando por fornecedores e pelos próprios
consumidores. O controlo de riscos microbiológicos é essencial para garantir que os
alimentos que chegam aos pratos da população são seguros.
Ao contrário do que se possa pensar, as doenças com origem alimentar não ocorrem
apenas nos países subdesenvolvidos. Além
de poderem ser um sério problema para o
sistema de saúde nacional, as doenças associadas afectam sobretudo os grupos mais
vulneráveis, como as crianças e os idosos.
O segredo para uma alimentação mais saudável e segura passa também pelo cumprimento de cinco pontos simples:
Manter a limpeza de mãos e equipamentos,
superfícies e utensílios utilizados na preparação dos alimentos;
Separar alimentos crus de alimentos cozinhados, de modo a evitar que algum tipo
de microrganismo existente nos alimentos
crus possa contaminar aqueles que foram já
confeccionados;
Cozinhar bem os alimentos, preferencialmente acima dos 70 ºC, é um passo essencial
para garantir que todos os microrganismos
perigosos são mortos durante a cozedura;
Manter os alimentos a temperaturas seguras, impedindo assim o aparecimento e multiplicação de microrganismos;
Usar água e matérias-primas seguras, já que
estas podem estar contaminadas com microrganismos perigosos ou químicos.

Estes cinco passos, tal como a própria OMS
afirma, são essenciais para aumentar de forma
significativa a segurança alimentar de cada pessoa. Passos que todos os profissionais devem dar
a conhecer aos doentes e, assim, participarem activamente na promoção da segurança alimentar.
Porém, neste Dia Mundial da Saúde, o Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos não
pode deixar de dar nota dos dados ontem divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)

e que vêm confirmar muitos dos alertas que têm
sido feitos sobre os efeitos das políticas de Saúde
dos últimos governos e, em particular, do actual
ministro da Saúde.
É sobretudo preocupante verificar que entre 2002
e 2013 se assistiu a uma significativa redução do
número de camas de internamento existentes no
sector público, passando das 28733 camas de internamento para as 25029, ou seja, uma redução
de 12,9%.
Esta redução de 3704 camas motiva ainda maior
apreensão quando se constata que não houve
um reforço do número de camas de Cuidados
Continuados, o que permitiria aliviar a pressão
existente nos serviços de Internamento de muitas
unidades hospitalares que não podem dar alta a
doentes que, embora necessitando de cuidados
médicos, não precisam de ficar em ambiente hospitalar para fazer a sua recuperação.
No mesmo período constata-se ainda que o número de centros de saúde se manteve quase inalterável. Porém, entre 2002 e 2012 verificou-se
um decréscimo acentuado no número de centros
de saúde com Serviços de Urgência Básica (SUB)
ou Serviços de Atendimento Permanente (SAP) e
com Internamento.
Em 2002, cerca de 70% dos centros de saúde dispunha de SUB ou SAP e perto de 20% tinha Internamento, enquanto em 2012 as percentagens
de centros de saúde com estas valências foram
respetivamente de 24% e menos de 5%.
Todos estes dados apenas vêm comprovar os alertas que têm sido feitos nos últimos anos e que
apontavam para as consequências do desinvestimento que tem vindo a ser feito na Saúde.
Não pode por isso o CRNOM deixar de aproveitar
este dia para destacar a necessidade urgente de investir numa política de saúde não sustentada em
cortes cegos, numa política de saúde que centre
os cuidados de saúde nas pessoas, numa política
de saúde que mantenha o código genético do Serviço Nacional de Saúde. Só assim será possível
recuperar a qualidade daquele que tem sido considerado de forma consistente o melhor serviço
público a nível nacional e um dos melhores a nível
internacional.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 07 de Abril de 2015 n
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Medicina Geral e Familiar [1]

Aumentar ainda mais as listas de utentes compromete
a qualidade do acto médico
Comunicado do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[09 ABRIL 2015]

O médico de família não
pode, nem deve, atender
os utentes a olhar para
o relógio para assim
dar resposta ao maior
número de consultas
possível.
[…] O CRNOM defende
que há medidas
alternativas com
impactos bem mais
significativos nas
reduções das listas de
utentes sem médico
de família. Desde
logo a atribuição de
incentivos financeiros
verdadeiramente
atractivos para
que os médicos já
aposentados regressem
temporariamente ao SNS.

O Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (CRNOM) foi hoje confrontado
com a notícia de que o ministro da Saúde
pretende que os médicos de Medicina Geral e Familiar passem a ter listas de 2500
utentes, em vez dos actuais 1900. Para tal, o
ministro Paulo Macedo diz-se disponível a
atribuir incentivos financeiros aos médicos
que aceitem este aumento, à semelhança do
que sucede actualmente com as Unidades de
Saúde Familiar modelo B.
Embora esta intenção não seja propriamente
uma novidade, a verdade é que o reforço da
aposta nesta medida é mais um sinal claro e
inequívoco do desnorte da política de Saúde
do actual ministro. Sobretudo nos últimos
meses, e perante as constantes notícias de
carências em inúmeras unidades de saúde, o
ministro Paulo Macedo tem anunciado medidas em catadupa, procurando dar soluções
para os problemas por si próprio criados.
De acordo com a "Publicação periódica sobre
o número de utentes inscritos nos Cuidados
de Saúde Primários", divulgado pela ACSS
em Fevereiro deste ano, há actualmente 1,3
milhões de utentes sem médico de família.
Ou seja, quase 13% da população portuguesa não tem médico de família atribuído.

Uma das explicações para tal facto está no
número de especialistas de Medicina Geral
e Familiar que se reformou nos últimos cinco anos.
Desde 2010, e muito graças às sucessivas alterações das
regras de aposentação, cerca de 1500 médicos pediram
a reforma, muitos deles de forma antecipada.

população, como no curto prazo colocam em cheque a prática de um acto médico com qualidade e
com dignidade. O médico de família não pode, nem
deve, atender os utentes a olhar para o relógio para
assim dar resposta ao maior número de consultas
possível. Por mais que o ministro da Saúde queira
fazer acreditar que esta é uma boa prática.
Defendendo o superior interesse dos utentes e dos
médicos, não pode o Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos concordar com a medida
agora apresentada pelo Ministério da Saúde aos sindicatos médicos. Como não pode concordar que
estas medidas sejam apresentadas sem um aparente
estudo de impacto das mesmas.
O CRNOM defende que há medidas alternativas
com impactos bem mais significativos nas reduções das listas de utentes sem médico de família.
Desde logo a atribuição de incentivos financeiros
verdadeiramente atractivos para que os médicos já
aposentados regressem temporariamente ao SNS.
Mas também, por exemplo, a negociação com os
sindicatos do pagamento de horas extraordinárias
em valores bem diferentes dos actuais.
Assim haja interesse em verdadeiramente defender
os utentes e a qualidade do acto médico praticado
pelos especialistas de Medicina Geral e Familiar.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 09 de Abril de 2015 n
Repercussão na Comunicação Social

10.ABR.2015

Estes médicos, que o ministro da Saúde quer voltar a
trazer para o activo, permitiam dar médico de família
a 2,9 milhões de utentes. Ou seja, bastava metade dos
médicos reformados nos últimos anos continuarem no
activo e todos os portugueses teriam médico de família.
O ministro Paulo Macedo tão depressa anuncia a contratação de mais médicos, como logo de seguida defende que aqueles que já estão no activo devem atender
mais utentes no seu dia-a-dia.
Esquece porém o ministro da Saúde que estas medidas
avulsas não só são inconsequentes a médio prazo, já
que o número de médicos de família que se encontram em formação e que em poucos anos vão estar no
mercado de trabalho são suficientes para servir toda a

10.ABR.2015

Aceda aos vídeos e podcasts das notícias directamente
através do código QR ou vá a www.nortemédico.pt
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Medicina Geral e Familiar [2]
Dia Mundial do Médico de Família

Comunicado do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[19 Maio 2015]

Cada português pode ter
um médico de família
Hoje celebra-se a Medicina Familiar à escala global.
Promovido pelo Wonca – World Organization of Family Doctors, o Dia Mundial do Médico de Família
é uma efeméride que procura sensibilizar as comunidades para a importância destes profissionais no
acesso integrado aos cuidados de saúde.

tem merecido o justo reconhecimento por parte das
estruturas administrativas do Ministério da Saúde.
A política errada do ministro Paulo Macedo, mais
preocupado com os indicadores financeiros e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, persiste em desvalorizar as pessoas e os profissionais
de saúde e impedir a política de reforma dos Cuidados de Saúde Primários iniciada há alguns anos,
diminuindo o papel fulcral que os especialistas em
MGF exercem e contribuindo de forma decisiva
para a aposentação antecipada que, na região Norte,
envolveu cerca de quatro centenas de médicos
desde Janeiro de 2011.

Um dia que se assinala num momento
em que milhares de portugueses
continuam sem médico de família
apesar dos sucessivos anúncios do
Governo para a contratação de novos
especialistas. Isto depois de, no Norte
do país, cerca de 400 especialistas se
terem aposentado nos últimos anos, a
maioria antecipadamente, e de duas
dezenas terem emigrado.

De acordo com os dados oficiais publicados, disponibilizados pelo Dr. Arnaldo Araújo, e recentemente trabalhados pela Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, dos 401 médicos que se
aposentaram na região Norte entre Janeiro de
2011 e Maio de 2015, 370 (92,3%) fizeram-no de
forma antecipada, isto é, antes de atingirem os
66 anos de idade. (Quadro 1)

O médico de família presta um contributo essencial
à população, assumindo-se como um verdadeiro
gestor do doente, que define e acompanha o respectivo trajecto no sistema de Saúde. Por outro lado,
é um profissional altamente qualificado, capaz de
responder a um conjunto alargado de exigências
que hoje se colocam em matérias como a promoção
da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico
precoce, as doenças crónicas e o envelhecimento.

Numa análise mais pormenorizada dos dados, verificamos que em 2011 se reformaram 75 especialistas de MGF, dos quais apenas um não o fez em
antecipação da idade legal da reforma. Isto quando
Portugal vivia no rescaldo da aprovação de três programas de Estabilidade e Crescimento (PEC) que
implicaram inúmeras medidas de controlo da despesa pública, cortes salariais e aumento do IVA.

Resultado de uma aposta consistente na formação,
a Medicina Geral e Familiar (MGF) assumiu-se no
nosso país como uma especialidade de pleno direito, nuclear para o desenvolvimento e organização
do SNS, valorizada pela sociedade civil e definitivamente afastada dos estigmas que a condicionaram
durante largos anos. Fruto também de uma visão
reformista aplicada aos Cuidados de Saúde Primários, foi possível traduzir esta valorização funcional
em melhores condições de trabalho, tornando a
MGF numa carreira profissional apelativa para os
jovens médicos.
No entanto, a competência, qualidade e diferenciação dos nossos médicos de família nem sempre

A grande maioria destes médicos tinha, no momento da aposentação, entre 55 e 60 anos (54,6%)
ou entre 61 e 65 anos (41,2%).

No ano seguinte, e já sob intervenção do memorando de entendimento que Portugal assinou com
a troika – com cortes salariais e agravamento das
condições de trabalho em que os médicos foram das
classes profissionais mais afectadas, como de resto
já foi publicamente divulgado –, registaram-se 62
aposentações, com especial incidência no mês de
Outubro, onde se contabilizaram 36 pedidos de reforma. Em 2013 assiste-se a um ligeiro crescimento,
com um total de 68 médicos a deixarem a função
pública ao longo dos doze meses.
O ano "negro" neste período de análise reporta a
2014, com um crescimento do número de aposentações superior a 100% face ao número de pedidos
do ano anterior. Em apenas 12 meses pediram a
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reforma 146 especialistas de Medicina Geral e Familiar, 130 dos quais de forma antecipada. Ou seja,
mais de dez por mês.

O que levou então muitos destes médicos a aposentarem-se antecipadamente, com grandes penalizações ao nível dos valores das remunerações?

O cenário para o ano corrente não se apresenta
melhor. Só nos primeiros cinco meses deste ano
aposentaram-se já 50 médicos de família, o que faz
temer que os valores registados o ano passado se
voltem a repetir já em 2015.

A desqualificação e a forma indecorosa como muitos médicos têm sido tratados pelo Ministério da
Saúde, o degradar das condições de trabalho, o aumento da pressão na relação médico-doente traduzido na multiplicação e sobreposição de tarefas
associado à exigência de tempos de consulta cada
vez mais reduzidos, os sucessivos cortes salariais, o
aumento dos casos de violência contra profissionais
de saúde, ajudam a explicar muitas destas decisões.

Paralelamente, entre 2012 e 2014, na área geográfica da SRNOM, registou-se um total de 19
médicos de família que optaram por emigrar.
De salientar que a grande maioria dos especialistas
(12) justificou esta decisão com a oferta de melhores
condições de trabalho no estrangeiro. (Quadro 2)

Médicos de família: em falta ou em
excesso?
Analisando os dados reais publicados e confirmados, há uma evidência clara: bastava que o número de especialistas de MGF que se reformou
antecipadamente na região Norte nos últimos 15
meses continuasse a trabalhar para que todos os
utentes na área de influência da ARS Norte tivessem um médico de família atribuído.
De acordo com a proposta de alocação de vagas de
recém-especialistas para a 2.ª época de 2014 da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS),
de Dezembro de 2014, as necessidades de médicos de família eram de 145 especialistas na região
Norte. (Quadro 3)
Quadro 1
Aposentação na área de abrangência da ARS Norte
Ano
2011
2012
2013
2014
2015*

Total MGF Ano
75
62
68
146
50

Total acumulado
75
137
205
351
401

No entanto, é pública a pressão que o Governo
fez para promover as reformas antecipadas de
funcionários públicos e indicar a emigração como
um caminho a seguir para os jovens portugueses.
Entre 2011 e 2013, de acordo com os dados publicados pela PORDATA, já saíram da função pública
cerca de 250.000 pessoas e já emigraram cerca de
350.000. Quem não se lembra das palavras do
Primeiro-Ministro? Serão precisas mais explicações para entender porque é que cada português
não tem ainda um médico de família?
Neste Dia Mundial do Médico de Família, entende
o CRNOM que é urgente a promoção de medidas
que dignifiquem as condições de trabalho dos especialistas de MGF, para tornar o sonho em realidade
e cada português possa ter um médico de família.

Quadro 2
Emigração de MGF na área da SRNOM
Ano
2012
2013
2014

Total MGF Ano
1
8
10

Total acumulado
1
9
19

* até maio

Quadro 3
Proposta de alocação de vagas de recém-especialistas para a 2.ª época 2014 face às necessidades de Médicos de Família na
área de abrangência geográfica da ARS Norte
Instituição
ARS Norte
ULS Matosinhos
ULS Alto Minho
ULS Nordeste
TOTAIS

N.º
de MGF
1.714
85
149
92
2.040

Utentes
c/ MdF
3.103.852
172.792
254.218
142.001
3.672.863

Utentes
s/ MdF
145.548
4.413
4.083
5.029
159.073

Mdf
>=65 anos
64
4
4
6
78

Necessidades MdF 1
80
2
-5
-10
67

Necessidades Reais 2
144
6
-1
-4
145

1 Necessidades de Médicos de Família num rácio de 1800 utentes por médico.
2 Necessidades de Médicos de Família somadas as necessidades face a um rácio de 1800 utentes por MdF + vagas libertadas pelas aposentações de MdF
com 65 ou mais anos.
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Comunicado do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[19 Maio 2015]

Desde logo:
• Promover condições de trabalho que contribuam activamente para a fixação de médicos
de família recém-licenciados no nosso país,
em detrimento da opção pela emigração;
• Promover em tempo útil concursos públicos
abertos e institucionais em condições que
permitam eliminar potenciais conflitos de
interesses e factores agravantes;
• Estabelecer verdadeiros incentivos que contribuam para o regresso ao activo de especialistas de MGF já aposentados, de modo a
suprimir a falta de médicos de família, enquanto os 812 médicos internos de MGF em
formação na região norte não terminam o seu
período de especialização;
• Reforçar o investimento na modernização de
muitos Centros e Unidades de Saúde Familiares que actualmente se encontram degradadas ou desajustadas das reais necessidades
dos utentes e dos médicos de família;

• Implementar serviços de atendimento alargados que permitam o acesso fácil dos utentes
aos cuidados de saúde primários em situações agudas não urgentes;
• Prosseguir a política de reforma positiva dos
cuidados de saúde primários apostando na
criação de mais USF;
Só assim, acreditamos, será possível superar a falta
de médicos de família e minorar a dificuldade que
muitos utentes sentem em conseguir uma consulta
com o seu médico.
Dentro das limitações inerentes às suas competências, o CRNOM não deixará de lutar pela dignificação da carreira de especialista em MGF bem
como pela melhoria da qualidade dos cuidados
de saúde e do acesso dos utentes a um médico de
família.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 19 de Maio de 2015 n

Repercussão na Comunicação Social

19.05.2015

Como se explica esta
corrida às reformas?
Miguel Guimarães
acredita que muitas destas
decisões resultam da degradação
das condições de trabalho dos
sucessivos cortes salariais e da falta
de reconhecimento do trabalho dos
médicos pelo Ministério da Saúde.
“Temos ainda de salientar o esforço
grande deste Governo para promover
as reformas antecipadas da Função
Pública e indicar a emigração como
um caminho a seguir pelos jovens.”

19.MAI.2015

19.MAI.2015

19.MAI.2015

21.MAI.2015

19.MAI.2015

Aceda aos vídeos e
podcasts das notícias
directamente através do
código QR ou vá a www.nortemédico.pt
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Medicina Geral e Familiar [3]
«‘Condições únicas’... para quem?»

Artigo de opinião do presidente do CRNOM, Miguel Guimarães,
no Diário de Notícias
[04 JUN 2015]

O ministro […] não pode
propor contratar médicos
de família aposentados
sem lhes oferecer as
mesmas condições (já de si
depauperadas) que oferece
aos médicos que estão no
SNS. Até porque aqueles
médicos vão ter exactamente
as mesmas responsabilidades
que todos os outros. E são
eles que podem oferecer
“condições únicas” ao país
ao aceitarem regressar
temporariamente ao SNS

A propósito do Dia Mundial do
Médico de Família, o ministro da
Saúde anunciou a contratação de
400 médicos aposentados para
colmatar a falta de 800 especialistas de Medicina Geral e Familiar
(MGF). Como "condições únicas"
para regressar ao activo, o ministro “oferece” a acumulação da
pensão com um terço da remuneração que corresponda às funções
que vão desempenhar.
Mais uma medida que mostra o
desnorte do ministro da Saúde e
a forma quase desesperada como
procura cumprir a promessa de
proporcionar um médico de família a cada português até final da
legislatura.
O ministro mais uma vez não fez
o “trabalho de casa”. Não analisou
os motivos que levaram muitos
especialistas a aposentarem-se
nos últimos anos. Não planeou
adequadamente as necessidades.
Não analisou criteriosamente os
dados oficiais publicados.
Na região Norte, entre Janeiro de
2011 e Maio de 2015, aposentaram-se 401 especialistas em MGF,
dos quais 370 (92,27%) de forma
antecipada (54,6% tinha entre 55
e 60 anos e 41,1% entre 61 e 65
anos). Na região Norte, de acordo
com os dados oficiais publicados,
faltam 145 médicos de família.

O estudo da socióloga Marianela
Ferreira, realizado entre 2011 e
2012 e envolvendo médicos entre os 55 e os 65
anos, demonstra que a maioria dos médicos inquiridos admitia continuar a trabalhar pelo apreço
do exercício da actividade (99,1%) e que a continuidade da sua actividade estava em muito relacionada com a valorização que sentiam na organização hospitalar em que trabalhavam (77,3%).
A maioria (78,1%) manifestava mesmo vontade

de prolongar a sua actividade profissional, mesmo
reunindo condições para a aposentação.
O que mudou então para que desde 2011 tantos
médicos de família tenham decidido aposentar-se
antecipadamente mesmo com grandes penalizações pessoais? Ou para que a taxa de emigração
tenha aumentado de forma exponencial?
A desqualificação e a forma indecorosa como
muitos médicos têm sido tratados pela tutela, o
degradar das condições de trabalho, o aumento da
pressão na relação médico-doente traduzido na
multiplicação e sobreposição de tarefas associado
à exigência de tempos de consulta cada vez mais
reduzidos, os sucessivos cortes salariais, a imposição de sistemas informáticos disfuncionais, o
aumento dos casos de violência contra profissionais de saúde, a pressão pública dos responsáveis
políticos, o clima de “medo e censura” instalado,
as constantes transformações legislativas no que
respeita ao acesso à aposentação e o incumprimento na aplicação prática das carreiras médicas,
ajudam a explicar muitas daquelas decisões.
O ministro tem especialistas em MGF aposentados que lhe permitiriam concretizar no imediato
o sonho de atribuir a todos os portugueses um
médico de família, enquanto os jovens médicos
em formação (812 só na região Norte) completam
a especialidade. Mas não pode propor contratar
médicos de família aposentados sem lhes oferecer
as mesmas condições (já de si depauperadas) que
oferece aos médicos que estão no SNS. Até porque
aqueles médicos vão ter exactamente as mesmas
responsabilidades que todos os outros. E são eles
que podem oferecer “condições únicas” ao país ao
aceitarem regressar temporariamente ao SNS, e
não o contrário como anunciou o ministro Paulo
Macedo. Haja um pingo de dignidade.
Afinal de contas, situações excepcionais resolvem-se com medidas excepcionais.
Miguel Guimarães

(Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos) n
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Medicina Geral e Familiar [4]
«A verdade dos factos»

Artigo de opinião do presidente do CRNOM,  Miguel Guimarães,
no jornal Público
[17 JUN 2015]

Na região Norte, entre
Janeiro de 2011 e Maio
de 2015, aposentaram-se
401 especialistas em
Medicina Geral e
Familiar, dos quais
370 (92,3%) de forma
antecipada

O artigo do secretário de Estado
adjunto do ministro da Saúde, publicado no jornal PÚBLICO em
11 de Junho, intitulado “opiniões
e percepções” em Saúde, legitima
uma resposta com base na verdade
dos factos.
Independentemente das percepções e opiniões divulgadas recentemente, com base em estudos ou
inquéritos de reconhecido mérito,
que de resto traduzem o sentir da
sociedade civil que diariamente
utiliza ou trabalha no SNS, o que
é que leva o secretário de Estado
a mais uma vez tentar desacreditar os resultados e as evidências
justificando o injustificável? Senão
vejamos:
1. Entre 2010 e Maio de 2015 aposentaram-se 3031 médicos a nível
nacional.
2. Na região Norte, entre Janeiro
de 2011 e Maio de 2015, aposentaram-se 401 especialistas em Medicina Geral e Familiar (MGF), dos
quais 370 (92,3%) de forma antecipada (54,6% tinham entre 55 e 60
anos e 41,1% entre 61 e 65 anos).

3. Na região Norte, entre 2012 e
2014 emigraram 232 médicos (119
em 2014). Os especialistas que
mais optaram pela emigração eram de MGF. A
principal razão que levou os médicos a emigrar
foi a procura de melhores condições de trabalho.
4. Dados publicados em 2011 pela OCDE/ Federação Europeia de Médicos Assalariados mostram
que Portugal é um dos países da Europa em que os
médicos têm salários mais baixos (apenas Grécia,
República Checa, Polónia, Hungria, Roménia e
Bulgária ficam atrás de nós).
5. A despesa pública com a Saúde (Orçamento do
Estado) representa 5,9% do PIB. Entre os parceiros europeus, apenas Hungria, Polónia e Estónia
investem proporcionalmente menos dinheiro público nos cuidados de saúde.

O investimento feito directamente pelos doentes
na saúde representava 27% da despesa total registada em 2014. Um valor que coloca Portugal como
o sexto país da OCDE que mais despesa individual exige à sua população.
Entre 2012 e 2014, a contracção do orçamento público para a Saúde foi superior a dois mil milhões
de euros.
6. Entre 2011 e 2013 (Pordata) já saíram da função
pública cerca de 250.000 pessoas e já emigraram cerca de 350.000! Neste cenário, não é difícil
imaginar os pequenos milagres diários que as
instituições e os profissionais estão obrigados a
realizar para manter um nível de resposta aceitável às populações.
O que mudou então para que desde 2011 tantos
médicos tenham decidido aposentar-se antecipadamente, mesmo com grandes penalizações
pessoais? Ou para que a taxa de emigração tenha
aumentado de forma exponencial?
A resposta não é difícil e ajuda a entender as “opiniões e percepções” que parecem ter “irritado” o
secretário de Estado.
A desqualificação e a forma indecorosa como
muitos médicos têm sido tratados pela tutela, o
degradar das condições de trabalho, o aumento
da pressão na relação médico-doente traduzido
em tempos de consulta inaceitáveis, os sucessivos
cortes salariais, a imposição de sistemas informáticos disfuncionais, o aumento dos casos de
violência contra profissionais de saúde, a opressão insustentável e o clima de “medo e censura”
instalado, as constantes transformações legislativas no que respeita ao acesso à aposentação e o
incumprimento na aplicação prática das carreiras
médicas ajudam a explicar a maioria daquelas
decisões.
Serão precisas mais explicações ou estudos para
entender por que é que a nossa percepção (com
base na verdade dos factos) é diferente da percepção do secretário de Estado? Será que ainda não
percebeu por que é que cada português não tem
ainda um médico de família.
Miguel Guimarães

(Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos) n
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prova de evidência de leite [1]

«A urgência de defender os direitos, liberdades e garantias
das mães trabalhadoras»
Comunicado do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[09 ABRIL 2015]

A convocatória para uma
consulta no serviço de
Saúde Ocupacional a fim
de realizar uma prova
de evidência de leite,
constitui uma ilegalidade
e uma ofensa grave aos
direitos das trabalhadoras
lactantes e dos lactentes
que a Constituição e o
Código do Trabalho visam
proteger

Em face das notícias divulgadas nos últimos dois dias sobre a prova de evidência
de leite e a licença de amamentação, o
Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (CRNOM) entende tornar
público o seguinte:
A licença de amamentação é um direito
consagrado no Código do Trabalho que
segue as recomendações emitidas pela
OMS (Organização Mundial de Saúde) e
que é protegido pelo artigo 68º da Constituição da República Portuguesa;
No caso da dispensa para amamentação se prolongar para além do primeiro
ano de vida do filho, a mãe trabalhadora deve apenas apresentar atestado
médico que comprove a continuação da
amamentação;

A convocatória para uma consulta no
serviço de Saúde Ocupacional, a fim de
realizar uma prova de evidência de leite,
constitui uma ilegalidade e uma ofensa grave aos
direitos das trabalhadoras lactantes e dos lactentes
que a Constituição e o Código do Trabalho visam
proteger;
Considerando a existência de protocolos nalguns
hospitais que exigem às mães trabalhadoras uma
prova de evidência de leite para comprovar que
estão a amamentar;
Considerando que a ilegalidade da medida contende com os direitos, liberdades e garantias das
mães trabalhadoras;
Considerando as afirmações imprudentes proferidas pelo Ministro da Saúde, dizendo que “nós
não damos quaisquer orientações nesse domínio
e, portanto, não tenho conhecimento de qual é a
metodologia”, que é como quem diz, a responsabilidade nas medidas ilegais adoptadas pelos hospitais
do SNS não é minha (num qualquer outro país estas
afirmações teriam consequências graves tanto mais
que é inequívoco o poder de superintendência que
o Ministério da Saúde exerce sobre os hospitais);
Considerando as afirmações proferidas pelo Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Porto (CHP), dizendo que duvida dos
atestados médicos;

O CRNOM, que em Janeiro do presente ano já
enviou para averiguação disciplinar uma queixa
semelhante de uma mãe trabalhadora, decidiu instaurar um inquérito de averiguação disciplinar aos
médicos envolvidos nos casos agora relatados e solicitar com carácter de urgência a todos os directores
clínicos e responsáveis da Saúde Ocupacional dos
hospitais do Norte do país os procedimentos (incluindo protocolos) que estejam eventualmente a
adoptar no caso das licenças de amamentação.
Na continuada ausência de uma resposta dos responsáveis políticos sobre a ilegalidade dos procedimentos adoptados, o CRNOM não hesitará, no
limite das suas competências, em denunciar estas
situações para proteger os lactentes, as mães trabalhadoras, e defender o cumprimento do Código
Deontológico da Ordem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 9 de Abril de 2015 n
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prova de evidência de leite [2]

«Promover natalidade ou censurar aleitamento?»
Artigo de opinião do presidente do CRNOM, Dr. Miguel Guimarães,
no Jornal de Notícias
[25 ABRIL 2015]

Finalmente, se
porventura pretendem
mudar a lei, então que
se preservem os mesmos
direitos numa licença
alargada com duração
de 2 a 4 anos, sem
necessidade de atestados
médicos ou sequer de
amamentação materna.
Seria uma forma de
incentivar a natalidade e,
sobretudo, numa altura
crucial da vida, de tornar
mais próxima a relação
mãe-filho que deve ser
preservada a todo o custo

Foi com indignação que assistimos a mais uma "pérola" da política de Saúde. Em alguns hospitais do Norte, mães trabalhadoras
foram coagidas a fazerem prova
de evidência de leite. Uma vergonha e um atentado aos direitos,
liberdades e garantias das mães e
das crianças.
A licença de amamentação é um
direito consagrado no Código
do Trabalho e que é protegido
pela Constituição da República
Portuguesa.
A decisão de convocar as mães
para uma consulta de Saúde
Ocupacional a fim de realizar
uma prova de evidência de leite
constitui uma ilegalidade e uma
ofensa grave aos direitos das
mães e dos lactentes. No meu
entender, os médicos envolvidos em tais práticas violaram o
Código Deontológico da Ordem
dos Médicos e, como tal, terão
que responder perante o Conselho Disciplinar. A intromissão na
integridade física ou psicológica
de uma lactante não pode ser imposta nem objeto de coação.

Perante a denúncia pública de
uma clara violação da lei, o ministro da Saúde afirmou de forma
imprudente que "nós não damos
quaisquer orientações nesse domínio e, portanto, não tenho
conhecimento de qual é a metodologia", que é como quem diz,
a responsabilidade nas medidas
ilegais adotadas pelos hospitais
do SNS não é minha. Não entendi bem! Será que é irrelevante que o ministro
não emita de imediato uma orientação no sentido
de investigar e suspender tal prática?
Por outro lado, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto afirmou ter
dúvidas sobre os atestados médicos. Mas porquê?

Achará que os médicos estão a proteger as mães?
Ou estarão a proteger os lactentes? E se duvida, que
atestados médicos foram objeto de queixa ou quantas "juntas médicas" terá pedido? Será que não sabe
que ao fazer este tipo de afirmações não sustentadas
está a violar a ética que jurou respeitar? Lamentável.
Finalmente, se porventura pretendem mudar a lei,
então que se preservem os mesmos direitos numa
licença alargada com duração de 2 a 4 anos, sem necessidade de atestados médicos ou sequer de amamentação materna. Seria uma forma de incentivar
a natalidade e, sobretudo, numa altura crucial da
vida, de tornar mais próxima a relação mãe-filho
que deve ser preservada a todo o custo.
Miguel Guimarães

(Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos) n
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«A urgência de uma nova política
de Saúde»
Artigo de opinião do presidente do CRNOM,  Miguel Guimarães,
no semanário Atlântico
[10 ABR 2015]

Visão centralista
do SNS apenas
beneficia o sector
privado das grandes
unidades de saúde

O caos vivido nas urgências hospitalares no último Inverno, durante
o qual alguns hospitais do Norte
foram casos mediáticos, constitui o
reflexo inequívoco do falhanço da
política seguida por alguns ministros
da Saúde, mas que tiveram em Paulo
Macedo o seu mais fiel promotor.
Escudados no argumento da poupança financeira e em nome da sustentabilidade, ao longo dos últimos
anos foram encerrados serviços ao
nível dos Cuidados de Saúde Primários e escandalosamente diminuída a
capacidade de internamento no SNS.
Os cuidados de proximidade foram
substancialmente reduzidos e a constituição de centros hospitalares esmagou os hospitais concelhios mais
pequenos, concentrando cada vez
mais a Medicina nos grandes hospitais portugueses.

Uma visão centralista do SNS que
apenas beneficia o sector privado das
grandes unidades de saúde. Nada
que não faça parte da visão estratégica para a saúde do ministro Paulo
Macedo, confirmada na sua imperdoável portaria 82/2014, e como claramente transpareceu das
suas declarações recentes em alguns órgãos de
comunicação social.
De resto, os dados apresentados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE) no Dia Mundial da
Saúde vieram apenas confirmar o trabalho desenvolvido nos últimos meses pela Ordem dos
Médicos, e em especial pelo seu Conselho Regional do Norte, o qual foi amplamente divulgado. Senão vejamos. Entre 2002 e 2013, no sector
privado, aumentou o número de hospitais e de
camas de internamento, as urgências duplicaram
(passaram de 460.000 para 900.000), as consultas
externas triplicaram (passaram de 16,5% para
29% do total de consultas realizadas), os actos
complementares de diagnóstico triplicaram e os
actos complementares de terapêutica duplicaram.
Já no sector público diminuiu o número de camas
de internamento (menos 3700), as urgências têm
vindo a diminuir e as consultas médicas nos Centros de Saúde têm vindo igualmente a reduzir-se.

Na verdade, os dados que anualmente são publicados pela OCDE já evidenciavam muitos dos dados agora divulgados pelo INE. O financiamento
da Saúde está cada vez mais dependente das economias do bolso dos portugueses e cada vez menos do Ministério da Saúde. Em 2012 apenas 61%
da despesa em saúde era financiada pelo Estado.
E isto num país em crise financeira e económica,
em que o peso dos impostos directos e indirectos é absolutamente avassalador e dramático, em
que as taxas moderadoras no acesso à saúde são
verdadeiros co-pagamentos (o que motiva muitas
pessoas a recorrer ao sector privado), em que os
cortes nos salários são muito significativos, em
que os bens de consumo essenciais são cada vez
mais caros, em que se tenta impor uma Lei dos
Compromissos que fere a dignidade das pessoas
e da causa pública, em que as exigências e a responsabilidade são cada vez maiores para quem
trabalha, em que a população idosa é cada vez
maior, em que a taxa de natalidade nunca mais
cresce de forma significativa, em que as situações
clínicas e sociais relacionadas com a crise (depressão, suicídio, alcoolismo, agressões, etc.) não
param de crescer.
A saúde, como foi recentemente demonstrado
pelo estudo publicado pela Universidade Nova,
é o principal motor da economia. Sem saúde não
há economia que resista nem crescimento sustentado. E é precisamente nesta altura de maior
necessidade para os cidadãos e para o país que
devemos investir – e não desinvestir! – na saúde
e nas pessoas.
Mas é também necessário que a sociedade civil,
principal afectada pela desastrosa política de
saúde que tem sido seguida, faça valer os seus
direitos e cumpra os seus deveres de cidadania a
todos os níveis. A capacidade de intervenção da
sociedade civil é essencial para condicionar as
decisões que nos podem afectar a todos.
Ou queremos preservar a essência do SNS centrada no respeito pela dignidade do ser humano,
ou queremos preservar a actual política de Saúde.
A escolha não parece difícil.
Miguel Guimarães

(Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos) n
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«O Estado gasta demais em Saúde?»
Artigo de opinião do presidente do CRNOM,  Miguel Guimarães,
no Diário Económico
[11 JUN 2015]

O problema do sector, e
em particular do Serviço
Nacional de Saúde (SNS),
não é despesa a mais,
mas antes a falta de uma
estratégia de longo prazo
e de condições favoráveis
para que a despesa seja
melhor aplicada

É frequente ver na opinião especializada a ideia de que existe
uma despesa pública excessiva
no sector da Saúde. A observação foi-se consolidando nos últimos anos, a partir de diversos
exemplos, desde as determinações do plano de assistência financeira aos múltiplos relatos
de desperdício, endividamento
e até fraude que – inegavelmente – ainda persistem no
domínio do ServiçoNacional de
Saúde. A partir desta realidade
construiu-se um debate relevante, porém não raras vezes
enviesado, sobre a sustentabilidade do serviço público.

Se olharmos para a estatística
disponível, verificamos que a
despesa total – pública e privada – de Saúde em Portugal
representa 9,5% do PIB, valor
que se encontra ligeiramente
acima da média da OCDE:
9,3%. No entanto, aquilo que a
maior parte das análises tende a
ignorar é a componente pública
correspondente a este investimento, que é de apenas 65% e
representa pouco mais do que
5% do Produto (8,5 mil milhões). Neste indicador, Portugal não fica bem na fotografia.
Entre os parceiros europeus,
apenas Hungria, Polónia e Estónia investem proporcionalmente menos dinheiro público
nos cuidados de saúde prestados à população.
Outra ideia, subjacente a esta, que foi germinando
na opinião pública é a de que o cidadão português
paga pouco pelos cuidados de saúde que lhe são
disponibilizados no sistema público. Assume-se
que, para manter o actual regime de acesso universal, é necessário exigir novas contribuições,
designadamente através do aumento das taxas
moderadoras ou da criação dos co-pagamentos.
Uma vez mais, os números não reflectem essa

necessidade concreta, uma vez que o investimento feito directamente pelo utente – o gasto
out of pocket – representava 27% da despesa total registada em 2014. Um valor com tendência a
agravar e que coloca Portugal como o sexto país
da OCDE que mais despesa individual exige à sua
população.
A estes dados, soma-se uma contracção do orçamento público para a Saúde superior a dois mil
milhões de euros entre 2012 e 2013, agravada
com orçamentos em baixa nos anos subsequentes.
Neste cenário, não é difícil imaginar os pequenos
milagres diários que as instituições e os profissionais estão obrigados a realizar para manter um
nível de resposta aceitável às populações.
O problema do sector, e em particular do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), não é despesa a mais,
mas antes a falta de uma estratégia de longo prazo
e de condições favoráveis para que a despesa seja
melhor aplicada. É exigível um debate transparente sobre esta matéria, que ultrapasse uma visão mais ou menos contabilística e ad-hoc sobre
a presença do Estado na Saúde da comunidade.
Para uma reforma positiva do SNS que preserve
o seu código genético é necessário investir e não
desinvestir, exigir saber como são utilizadas as
contribuições da população, respeitar prioridades
éticas. Em tempo de debate pré-eleitoral, a sociedade civil deve reclamar dos partidos políticos
programas que objectivamente lhe indique onde
vão ser aplicados os seus impostos.
Miguel Guimarães

(Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos) n
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Descansos compensatórios obrigatórios

CRNOM solidário com a contestação
dos médicos do IPO do Porto

Nota de Imprensa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[16 JUN 2015]

…a administração do IPO
do Porto, ao manter a sua
posição, coloca em sério
risco a saúde dos doentes
e dos médicos, prejudica a
qualidade dos cuidados de
saúde e aumenta de forma
significativa a possibilidade
de erro médico.
Está em causa a boa prática
médica e a segurança da
prestação de cuidados de
Saúde

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) tomou
conhecimento que o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) convocou uma
greve de Médicos do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto para
os dias 18 e 19 de Junho. Tal medida
tem como objectivo o cumprimento
da legislação em vigor sobre o trabalho médico, concretamente a aplicação
prática dos descansos compensatórios
obrigatórios.
Não obstante as intervenções sindicais
sobre esta matéria, a administração do
IPO do Porto continua a não aceitar o
direito ao descanso
compensatório obrigatório com prejuízo
de horário, desrespeitando a lei e as
deliberações hierárquicas (ACSS).

Conscientes de que estamos perante matéria do foro laboral, e portanto, eminentemente sindical, não podemos deixar de apoiar
os médicos do IPO do Porto que decidam aderir
à posição reivindicativa assumida pelo Sindicato
dos Médicos do Norte.
É que, a administração do IPO do Porto, ao manter a sua posição, coloca em sério risco a saúde
dos doentes e dos médicos, prejudica a qualidade
dos cuidados de saúde e aumenta de forma significativa a possibilidade de erro médico.
Está em causa a boa prática médica e a segurança
da prestação de cuidados de Saúde, valores dos
quais o Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos não abdica em momento algum.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 16 de Junho de 2015 n

17.JUN.2015
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Testamento Vital

Falta de divulgação impossibilita uma maior adesão
dos portugueses
Nota de Imprensa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[30 JUN 2015]

O Conselho Regional do
prazo de um ano. VaFaltou a promoção
Norte da Ordem dos Mélores semelhantes aos
e divulgação
dicos (CRNOM) assinala
registados no primeiro
massiva deste
amanhã, dia 01 de Julho,
ano de existência da
projecto e das suas
um ano da entrada em
Rede Nacional de Não
possibilidades. Faltou ainda
vigor do Testamento
Dadores (RENNDA).
Vital, um mecanismo
Contudo, aquilo que
ter em conta a elevada
legal que possibilidade
se verifica é um claro
iliteracia digital que
ao cidadão inscrever os
fiasco. “Faltou a proainda existe em Portugal,
cuidados de saúde que
moção e divulgação
sobretudo junto das faixas
pretende ou não receber
massiva deste projecto
etárias mais velhas
em situações em que não
e das suas possibilidapossa, por si próprio, dedes. Faltou ainda ter
cidir os cuidados de saúde que entende em conta a elevada iliteracia digital que
que lhe podem ser aplicados. Este meca- ainda existe em Portugal, sobretudo junto
nismo permite também a nomeação de das faixas etárias mais velhas”, salienta
um procurador de cuidados de saúde.
Miguel Guimarães.
Desde a entrada em vigor do foram regis- No dia 01 de Julho a SRNOM, a partir das
tados 1454 testamentos vitais. Para o pre- 18h00, e em parceria com a Associação
sidente do CRNOM, Miguel Guimarães, Portuguesa de Bioética e o Departamento
este é “um número claramente abaixo de Ciências Sociais e Saúde da Faculdade
das expectativas do próprio Governo e de Medicina da Universidade do Porto, a
demonstra que tem falhado de forma con- SRNOM realiza um importante seminátundente a promoção e divulgação de um rio sobre Testamento Vital. O seminário
utensílio que pode ser de extrema impor- conta com a participação de Rui Nunes,
tância para os utentes e para os próprios presidente da Associação Portuguesa de
médicos”.
Bioética (APB) e um dos grandes impulO RENTEV foi criado pela Lei n.º 25/2012, sionadores no Testamento Vital no nosso
de 16 de Julho, e estabelece que pode ser país; de Guilhermina Rego, docente da
feito por cidadãos nacionais, estrangei- FMUP e dirigente da APB; e de Ernesto
ros e apátridas residentes em Portugal, Lippman, jurista brasileiro e autor da obra
maiores de idade, que não se encontrem “Testamento Vital: Direito à Dignidade”.
interditos ou inabilitados por anomalia No lançamento deste seminário, Miguel
psíquica.
Guimarães sublinha que “o desconheciUma das mais-valias deste instrumento mento da existência do Testamento Vital
é que o mesmo permite que o utente ins- é notório”. Um Estudo de Perceção sobre o
creva as suas Diretivas Antecipadas de Testamento Vital, divulgado esta semana
Vontade (DAV), ou seja, uma DAV é um e elaborado pela Universidade Católica
documento formal, feito por iniciativa do Portuguesa em parceria com a Associacidadão, onde este pode inscrever os cui- ção Portuguesa de Cuidados Paliativos
dados de saúde que pretende ou os que (APCP), revela que 78% desconhecem o
não pretende receber e permite também a que é o Testamento Vital. Mais. Dos 22%
nomeação de um procurador de cuidados de inquiridos que afirmaram conhecer o
de saúde.
Testamento Vital, apenas metade (50,4%)
Na altura em que se deu corpo digital sabia como o fazer e a quem recorrer, e só
a uma possibilidade que os portugue- 1,4% já o realizou.
ses tinham já desde 2012, o Ministério Um dado ainda mais preocupante: Os
da Saúde admitia que entre 20 a 30 mil meios de Comunicação Social são a
pessoas aderissem àquela ferramenta no fonte predominante de transmissão

de informação sobre este documento
(66, 2%), sendo que os médicos de família
apresentam um valor de 2,8% e os enfermeiros de 2,9%. Um valor que não se pode
aceitar até porque, como defende Miguel
Guimarães “pela sua importância e possível impacto futuro na vida de uma pessoa, os próprios médicos e profissionais
de Saúde deveriam abordar esta matéria
com os doentes, em especial no caso dos
médicos de família”.
“É urgente mudar este cenário e divulgar
amplamente o Testamento Vital e a sua
importância. Não só junto dos utentes,
como também dos próprios profissionais
de Saúde”, salienta o presidente do CRNOM. Para Miguel Guimarães “se o ministro da Saúde pretende que este seja um
instrumento útil, abrangente e acessível
a todos, deve promover a sua divulgação
junto dos utentes e dos médicos”. “Só assim os portugueses irão aderir a este projecto”, assegura.
Face à importância deste evento, gostaríamos de contar com a presença do vosso
prestigiado Órgão de Comunicação Social
neste seminário que se realiza no dia 01
de Julho, a partir das 18h00, no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos
Porto, 30 de Junho de 2015 n
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Presença da SRNOM na Comunicação Social
Destaques de outras intervenções sobre temas da
actualidade

01.ABR.2015

Tratamento de doentes com cancro ‘está no
vermelho’

“É possível que o IPO esteja a esgotar a sua capacidade”, alertou
o presidente do CRNOM no final de outubro de 2014, num
testemunho recuperado pela RTP2 em abril de 2015 perante
um agravamento da situação.

11.ABR.2015

Acordo entre Ministério da Saúde e IPSS

“Se o ministro quer cumprir a promessa que foi feita aos
portugueses”, “não me parece que esta seja uma solução definitiva,
a melhor solução”, defendeu Miguel Guimarães.

12.ABR.2015

05.ABR.2015

‘Fuga’ de médicos portugueses

Dívidas de entidades públicas

“Os trabalhadores, os médicos, os enfermeiros, não podem
ser responsabilizados por escolhas para as administrações
hospitalares que são feitas pelo governo português”, reagiu
o presidente do CRNOM.

“Muitos desses estudantes provavelmente quando acederem a uma
especialidade médica e forem especialistas irão trabalhar para fora do
país”, “o que é absolutamente lamentável”, sendo que “provavelmente
são fundamentais para renovar os quadros em Portugal”, afirmou o
presidente do CRNOM.

14.ABR.2015

Mudança de bibliografia a meio do ano
07.ABR.2015

Em entrevista ao nosso jornal, Miguel Guimarães,
presidente da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, não hesita em afirmar que um Serviço
Nacional de Saúde de qualidade não é compatível
com a manutenção no cargo do actual ministro, a quem
acusa de ter menosprezado de forma inaceitável doentes e
profissionais de saúde. Diz, sem papas na língua, que na gestão
de Paulo Macedo, as pessoas foram substituídas por indicadores
de gestão e a desumanização ganhou terreno, alimentando o
caos que por estes dias preenche os noticiários. Defende que os
médicos portugueses têm de ser melhor remunerados e tratados
com a dignidade que merecem, sob pena de dia após dia serem
mais os que optam por exercer além-fronteiras. Apontado
por muitos como tendo o perfil que os tempos exigem a um
bastonário…”

“Ainda não saiu em Portugal [a última edição do «Harrison’s
Principles of Internal Medicine»], é verdade, ainda não há uma
edição em português, é verdade, e portanto acho que têm de se
pesar os argumentos dos estudantes”, afirmou Miguel Guimarães.
“A decisão que a Ordem dos Médicos tomou relativamente à última
edição era a única decisão que a OM podia tomar”, acrescentou o
presidente do CRNOM.

14.ABR.2015

Repórter TVI: “1 hora e 35 minutos”

“Os poucos espaços do serviço de urgência são partilhados por
muitos doentes, o que dá uma sensação de estarmos num país de
terceiro mundo”, disse o presidente do CRNOM.

22

Tribuna do crn

01.MAI.2015

Menores isentos do pagamento de taxas
moderadoras

“É uma boa medida da parte do governo (…) e que vem reconhecer
que na realidade há que retirar constrangimentos no acesso aos
cuidados de saúde”, declarou o presidente do CRNOM.

06.JUN.2015

Emigração de médicos

“A curto/médio prazo pode ser altamente prejudicial para os
cuidados de saúde em Portugal”, afirmou Miguel Guimarães,
relembrando a importância de criar condições adequadas
para que se renovem os quadros, numa altura em que muitos
médicos pedem reforma antecipada.

13.MAI.2015
16.JUN.2015

Mortes nas urgências

“Não faz sentido nenhum que quem é funcionário do estado –
diretamente – faça inquéritos para o próprio estado”. “Em segundo
lugar, os inquéritos deviam ser mais rápidos, mais céleres por uma
questão até de justiça”, afirmou Miguel Guimarães.

31.MAI.2015

Observatório dos Sistemas de Saúde

“Em consequência deste desinvestimento na Saúde, os
portugueses já não têm exatamente acesso aos mesmos
cuidados nem à mesma qualidade que tinham há
alguns anos atrás”, conclusões do presidente do CRNOM
sobre o estudo.
ID: 59541737

02-06-2015

Tiragem: 149680

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,88 x 12,55 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Cirurgias: formação dos jovens médicos
em causa

É uma situação que é conhecida de toda a gente (…) e o que é
que têm feito para tentar solucionar esta questão? Nada… bem
pelo contrário, o que é absolutamente lamentável”, defendeu o
presidente do CRNOM.

08.JUN.2015

Estudo sobre o Serviço Nacional de Saúde

“80% dos doentes pede ao médico que lhe seja prescrito
a medicação mais barata e cerca de 60% afirma que não
cumpre na íntegra a medicação prescrita, isto como é lógico
por dificuldades económicas”, deu conta o vice-presidente do
CRNOM, António Araújo.

02.JUN.2015

[…] A questão dos salários é importante, mas
não é o único motivo que faz com que venham
menos médicos espanhóis. As condições de
trabalho no Serviço Nacional de Saúde (SNS)
agravaram-se bastante e essa é outra questão importante”,
afirmou ao CM Miguel Guimarães, da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos. O problema da falta de
médicos no setor público é agravado com a aposentacão
antecipada e com a saída para o privado e estrangeiro. A
solução seria, sublinha Miguel Guimarães, a contratacão
desses clínicos com salários semelhantes aos que o Governo
português negociou com o Governo cubano.
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O desmoronar
da Nação

Antonieta Dias

Especialista em Medicina Geral e Familiar, Medicina Legal e Medicina Desportiva · Médica no Hospital CUF

O

“penitenciário” está isolado porque as tecnologias políticas
tentam substituir o médico por
matrizes essencialmente economicistas, em que as diretrizes são simplesmente desprovidas de conteúdo e de eficácia.
Deixou de existir a “política moral”, como indutora da ordem, da regularidade, da disciplina do corpo e da alma.
No novo conceito político a terapêutica não
existe, a medicina preventiva foi abolida,
amputam-se os cérebros, enaltecem-se os
números e os seres humanos desaparecem.
As pessoas deixaram de ter importância, a
sociedade passou de vigilante a amordaçada,
impedida de viver dignamente.
Até os direitos humanos estão esquecidos
porque o estado social e a dívida externa
passaram a representar o polo de atração dos
dirigentes políticos.
Muitos nem conhecem a Constituição Portuguesa e outros nem imaginam o que o Sistema Nacional de Saúde representa.
Quem está a tomar conta do País?
São miúdos? São crianças, são adolescentes? Estaremos a caminhar
O diagnóstico
para o fim do político, do guia, do
clínico deixou
amigo, ou estaremos apenas na
decadência da humanidade?
de ter interesse,
Mais do que uma política de mude que vale
dança, estamos a viver numa política comprometida onde o homem
diagnosticar se
pouco ou nada representa, onde o
o tratamento
identificador da exigência passou
a ser a sinalética da ignorância,
não é para
onde as micropressões passaram a
curar mas sim
chamar-se terror, onde os programas da saúde se transformaram
poupar?
em sistemas de redução de custos
a qualquer preço, onde o cuidar foi
substituído pelo não tratar.
O diagnóstico clínico deixou de ter
interesse, de que vale diagnosticar
se o tratamento não é para curar
mas sim poupar?
Deixou de se regulamentar a saúde, porque
os agentes das operações não investem na
qualidade e na segurança para a manutenção da saúde, não respeitam as recomendações políticas internacionais, não acreditam
que é possível decidir e investir em estratégias mais assertivas e sobretudo que não violem a dignidade humana.
Todos os portugueses devem ser tratados
com qualidade e eficácia independentemente do seu estatuto económico.
Os mais carenciados são os mais fragilizados e devemos estar vigilantes para que não
sejam preteridos e abandonados pelo setor

social que passou a ser regulamentado por
indicadores económicos insensíveis ao sofrimento de quem não tem possibilidades nem
para se alimentar quanto mais para pagar os
bens essenciais como o da saúde.
O Conselho da Europa em Turim emanou a
carta dos direitos sociais da Europa, Portugal
está incluído e tem que dar seguimento a esses princípios.
Investir na qualidade do SNS é um dever Nacional.
Não conseguiremos ter futuro se o País continuar e persistir em não investir na Saúde e
a não identificar o risco que isso representa
para a Saúde Pública.
Voltar a atribuir aos médicos a liberdade de
cuidar os doentes de acordo com a legis artes
é reconhecer o erro de uma política economicista que viola o mais nobre sentimento do
Homem que é o respeito pela sua dignidade.
Não podemos continuar a aceitar que se manipule a qualidade técnica e científica dos
médicos que desempenham a sua atividade
profissional com excelência, por terapias cuja
extrapolação carece de fornecida justificação
científica.
O papel profissional do médico resulta do
binómio humanidade e ciência para se conseguir atingir a nobreza e o mérito de poder
minimizar o sofrimento e a salvar a vida.
A matéria-prima essencial é o ser humano
onde só existe um único procedimento para
cuidar com segurança e sapiência cuja base
está na ciência e na experiência que só o médico possui.
Não pode em caso algum coartar – se a aplicabilidade da eficácia do tratamento e muito
menos substituir o ato médico por um decreto.
Há que reconhecer o papel essencial, imprescindível e insubstituível que o médico
desenvolve para conseguir curar e salvar o
paciente.
A medicina não é matemática, nem o doente
é uma fórmula estatística que deixa de ser
considerado como pessoa e passa a ser um
cifrão no orçamento do Estado.
O conceito de cidadania passa pela justificação científica, pela comprovação e pelo apoio
de todas as propriedades biológicas, únicas
diversificadas e com elevadíssimo grau de especificidade cujas barreiras imunológicas só
são entendidas por profissionais detentores
de conhecimento científico, engenho e arte
de saber cuidar. n
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Também seremos
idosos
Durante dois meses ali esti- de me percorreu o corpo e a alma e nesse
veste e durante dois meses momento para nada serviram as aulas de
do abandono
ninguém te visitou.
anatomia ou fisiologia. Nada mais me ocorhospitalar de
O teu corpo caquético e hemi- reu, deixei cair o estetoscópio, acariciei-te o
idosos ainda é, em
parético inerte ali jazia, não cabelo e carinhosamente te beijei o rosto. A
fosse o ruído cortante da tua sensação de desespero e inutilidade não depleno século XXI,
respiração roncante e estriden- sapareceram do meu coração, mas os teus
uma constante no
te. Quando de ti me aproximei olhos fecharam-se em modo de apreço e
dia-a-dia. O homem
pela primeira vez o teu estado quando se abriram novamente, o vazio que
e a civilização
grave de saúde não permitia, neles vivia era menor.
sequer, tempo para pensar na Assim, daí em diante diariamente te disse
evoluíram, mas
tua fragilidade social e emocio- “bom dia”, diariamente te auscultei, obsercontinuamos a
nal. Diariamente te disse “bom vei, mediquei e acarinhei. E, embora o teu
tratar os nossos
dia”, diariamente te auscultei, estado clínico frágil se estivesse a agravar,
idosos à guisa de
observei e mediquei. Até ao dia aos poucos e poucos, aquele vazio que te
em que a tua respiração apa- preenchia os olhos foi dando espaço à paz
tempos bárbaros. É
ziguou e os teus olhos se abri- e tranquilidade.
a minha vivência
ram e encontraram os meus.
E numa manhã de sol, a primeira após um
de um desses casos
Mesmo que quisesses falar, frio e rigoroso Inverno, o teu corpo sucumde abandono,
não podias, as sequebiu calmamente.
las do AVC antigo te
Durante dois meses
durante o
Um
infinito
impediam.
Mas,
não
ali estiveste e durante
Internato do ano
precisaste de paladois meses ninguém
de
solidão
de
comum, que relato,
vras, o teu olhar te dete visitou, ninguém te
quem dez anos
como forma de
nunciou, mergulhado
visitou senão eu… até
confinada ao
numa imensa solidão
à tua derradeira viaperegrinação
leito
nada
mais
e
vazio.
Um
vácuo
gem. n
interior.
profundo de quem já
viu que o bolor
não reclama vida, de
a alastrar-se no
quem tudo dera para
teto e um esgar
quase, quase nada receber… Um
de sofrimento
infinito de solidão de quem dez
anos confinada ao leito nada mais
lento e silencioso
viu que o bolor a alastrar-se no
das múltiplas
teto e um esgar de sofrimento lenescaras de
to e silencioso das múltiplas escapressão que te
ras de pressão que te preenchiam
o corpo… mais dolorosas decerto
preenchiam o
as que te percorriam a alma!
corpo… mais
Os filhos que criaste e o marido
dolorosas
que amaste onde estão, perguntodecerto as que
-me?... Mesmo que houvesse tamanha adversidade, 10 anos não
te percorriam a
serão suficientes para perdoar e
alma!
transformar o ressentimento em
compaixão e humano afeto? Será
alguém merecedor de tão vil desdenha? E nisto, os teus olhos vazios e baços
ali residiam, a contemplar a plenitude da
solidão que te rodeava.
E eu?... Eu era só mais uma que enquanto
tu ali estivesses te ia dizer “bom dia”, auscultar, observar e medicar, até à hora de ires
embora para aqui voltar em breve ou, o derradeiro “final” daqui não te deixar sair.
O teu olhar era tão expressivo e explícito
que um arrepio de desespero e inutilida-

Lisa Teresa Moreira

Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar | ACeS Tâmega II, USF Nova Era

A problemática
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Filipa Faria

O QUE ESPERAR DO
FUTURO?
Ao olharmos em retrospetiva a medicina,
deparamo-nos com um século XX carregado de avanços revolucionários em quase todas as áreas. Desde a biologia, à química, à
psicologia ou farmacologia, a medicina foi-se transformando, assim como o médico
enquanto agente que a pratica. Longe vão
os tempos em que a área médica se pautava mais pela arte do que pela ciência, e tal
como todo o artista, o médico arrecadava
em si o dom da cura, apenas com o cunho
da sua mão e dos raros utensílios de que se
fazia acompanhar. Este era o médico dotado de caráter humanista, com a palavra da
verdade e o sentido holístico aguçado.
O tempo não pára, assim como os seus
avanços científicos e tecnológicos, e como
tal somos empurrados também nessas
transformações societárias onde a economia e a política tomam contornos fulcrais.
É nesta fase que nos deparamos com a supressão do diálogo entre médico e paciente,
com o capitalismo que nos ofusca a visão
holística e a compartimentalização da medicina cada vez mais centrada na doença e
não no doente. Não obstante tudo isto, deparamo-nos com uma sociedade cada vez
mais letrada e ciosa de conhecimento, muitas vezes sem base bibliográfica, mas com a
sabedoria saloia de um qualquer pedagogo meio médico, meio filósofo.

…tal como todo o
artista, o médico
arrecadava em
si o dom da
cura, apenas
com o cunho da
sua mão e dos
raros utensílios
de que se fazia
acompanhar.
Este era o
médico dotado
de caráter
humanista,
com a palavra
da verdade e o
sentido holístico
aguçado.

De um posicionamento curativo, a
atuação médica chega agora ao atual, e por vezes incómodo, posicionamento de profissão comum, aquela
que foi destituída do seu glamour.
Se não vejamos, não raras vezes o
médico é encarado como o veículo
para a medicina de recursos, aquele
que possui o raro poder de recorrer a
meios complementares de diagnóstico, que sob a perspetiva do doente
têm caráter curativo. Vemos assim a
nossa consulta centrada nas exigências dos doentes de recurso a tecnologias que se tornaram um pau de
dois gumes. Ora, se por um lado são
efetivamente mediadores para diagnósticos mais aprimorados, são eles
também quase que o objetivo com
que o doente recorre à consulta. Não
são raras as vezes que nos interpelam no sentido de fazer uma TAC ou
RMN, sem fundamentação clínica
ou simplesmente porque o vizinho
fez e afinal o desfecho não foi tão fe-

liz como o previsto. Este binómio inferiu o
médico num papel dispensável, desprovido
de excelência e sabedoria, e que é superado pelo poder do exame complementar de
diagnóstico. Estamos, portanto, e cada vez
mais embrenhados numa sociedade que
valoriza excessivamente a comprovação
documental, que galvaniza o recurso em
detrimento do médico em si. Se esta visão
da sociedade onde nos inserimos é pueril?
Talvez! Mas enquanto médicos de medicina
geral e familiar esta é a perspetiva com que
nos temos que deparar, e portanto contornar. Há que inferir ao posicionamento médico a sensibilidade a situações limítrofes
e, se possível, retomar o controlo e agir em
conformidade com o doente e a sua doença,
e não cair em tentações de ceder ao conforto dos setores. Talvez ainda haja um longo
caminho a percorrer, mas teremos que aceitar que podemos ter um papel ativo na educação para a saúde e nos riscos/benefícios
que muitos dos meios complementares de
diagnóstico disponíveis possuem. Há que
para isso colocarmos em cima da mesa as
duas esferas “googlizadas” do século XXI, a
informação e atualização acessível a todos
através de um click. Cabe-nos seriar a verdade, baseá-la na evidência, deixar de parte
o papel médico paternalista e hipocrático e
educar o doente, informá-lo, ter em conta
a égide do recurso sustentável e dirigido,
enquanto auxílio de diagnóstico e não puramente como terapêutico ou como forma
de silenciamento de quereres. Esta é a nova
era da medicina de desafios, do combate
do desgaste da relação médico-doente, do
combate da criminalização do ato médico,
do combate do sensacionalismo dos meios
audiovisuais. Se estamos prontos para esse
combate? Talvez não, mas cá estaremos a
inferi-lo com aquilo que a universidade nos
deu, com aquilo que a prática nos formou
e com a sede do prazer que esta profissão
nos dá. n
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O

s primeiros casos do maior surto do ébola registado na história
terão ocorrido em dezembro de
2013 em Meliandou, na prefeitura de Guéckédou, no Sudeste da Guiné-Conacri (Guinée Forestière). A comunidade internacional foi alertada em março
de 2014, com a confirmação de 35 casos de
Doença por Vírus Ébola (DVE), mas foi a 8
de agosto de 2014 que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a epidemia
como uma “situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional”. Nesta
altura eram já perto de 1800 os casos
de ébola, distribuídos por três países (Guiné-Conacri, Libéria e Serra
Leoa).
A comunidade internacional
começou a mobilizar-se com
as proporções progressivamente mais assustadoras
do surto, e especialmente com o aparecimento
de casos na Europa e
nos Estados Unidos
(indivíduos que tinham regressado da
zona afetada). Em
setembro de 2014 as
Nações Unidas estabeleceram a United Nations Mission
for Ebola Emergency
Response (UNMEER),
com o objetivo de
“promover e acelerar
os esforços internacionais e regionais no combate ao ébola e facilitar
o apoio aos países mais
afetados”.
O European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) viria pouco tempo depois a lançar um apelo a todos os
estados-membros para a disponibilização de peritos que pudessem integrar
um grupo a mobilizar para o terreno através da Global Outbreak Alert and Response
Network (OMS-GOARN). A nossa Direção-Geral da Saúde indicou três epidemiologistas: o Eugénio Cordeiro (ARS Centro), a Ana
Maria Correia e eu.
Viríamos por seis semanas: o Eugénio em
meados de fevereiro, eu e a Ana Maria em
finais de março de 2015. Por essa altura havia já 25 mil casos de ébola notificados.
O aparelho instalado na Guiné para responder à epidemia é uma máquina gigantesca,
com dezenas de organizações e milhares
de pessoas envolvidas. A OMS, a UNICEF, os
Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, o
Centre for Disease Prevention and Control
(CDC) Americano, o ECDC e o Exército Francês são as organizações mais visíveis, jun-

tando-se a estes muitas Organizações Não
Governamentais (ONG). O objetivo comum:
apoiar o Ministério da Saúde Guineense e
garantir que fica no país capacidade instalada para responder a esta emergência e a
situações semelhantes no futuro. A estratégia: dotar o sistema de saúde de infraestruturas e equipamentos mais adequados às
necessidades e, simultaneamente, formar
os profissionais de saúde nacionais que já
estavam e continuarão no terreno depois
de controlada a epidemia, para que as equipas locais não dependam dos estrangeiros
para a resposta. Contratam-se mais profissionais nacionais para reforçar essas equipas, compra-se o equipamento que se entende necessário. Não se dá o peixe, dão-se
as canas. Os “peritos internacionais”, esses,
vêm para ensinar a pescar.
As organizações internacionais fazem uma
rotação regular de todos os seus profissionais, que em regra ficam no país entre 4
semanas e 3 meses. Nesse período espera-se que eles sejam capazes de se adaptar às
especificidades do local onde são colocados,
perceber quais são as maiores necessidades
das equipas locais, encontrar soluções para
as colmatar e finalmente passar o testemunho a quem vem a seguir.
Para além da complexidade inerente à
gestão de tantas organizações e de tantos
profissionais em permanente rotação, a
operacionalização desta estratégia tem encontrado vários outros obstáculos. A questão central, irresolúvel, é que o ébola não é
um problema de saúde prioritário para a
grande maioria dos 11 milhões de Guineenses que aqui vivem. A esperança média
de vida à nascença na Guiné-Conacri é inferior a 60 anos, o que em boa parte se fica
a dever às elevadas taxas de mortalidade
materno-infantil. A incidência da malária
é altíssima, e mata anualmente cinco vezes
mais pessoas do que as que morreram com
ébola durante um ano de epidemia. As infeções respiratórias baixas, com destaque
para a tuberculose, matam ainda mais. As
doenças diarreicas agudas, a infeção VIH, as
infeções meningocócicas e a malnutrição
estão também entre as principais causas de
mortalidade geral e na lista das prioridades
em saúde.
O cenário é mau, mas ainda assim melhor
do que há algumas décadas. O sistema de
saúde do país, tradicionalmente baseado
na medicina popular, sofreu várias reformas no final da década de 80 – altura em
que se criou a atual rede de hospitais e
centros de saúde do estado – seguindo-se-lhe uma melhoria gradual dos principais
indicadores de saúde. Apesar da aposta em
garantir a toda a população o acesso livre a
cuidados de saúde, estima-se que mais de
90% dos doentes ainda procurem tratamento no setor privado, constituído na sua
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dades de toda a equipa local
maioria por profissionais
Viríamos por
e ainda o de promover a sua
sem formação médica – os
seis semanas:
formação.
tradipraticien.
o Eugénio em
Os princípios orientadores
É neste contexto que o
meados de
da resposta à epidemia de
mundo tenta conter uma
ébola são bastante simples
epidemia global de ébola,
fevereiro, eu e
e semelhantes aos que se
numa população que não
a Ana Maria
aplicam a todas as doenças
chega a compreender porem finais de
contagiosas: detetar e isolar
que é que de repente é alvo
março de 2015.
os doentes imediatamente a
de tanta atenção. Numa
seguir ao início de sintomas
população em que metade
Por essa altura
aumenta a sua probabilidavive abaixo do limiar da
havia já 25 mil
de de sobreviver e diminui
pobreza e apenas um quarcasos de ébola
a probabilidade de outros
to sabe ler ou escrever, inenotificados
indivíduos serem infetados.
vitavelmente, desconfia-se.
Para além disso todo o caso
As diferenças étnicas e religiosas não ajudam nada. Na Guiné-Conacri é precedido de um caso-fonte, que é fundaexistem mais de 20 etnias diferentes, com mental identificar e isolar antes que infete
dialetos e costumes variados. A língua ofi- outros indivíduos.
cial é o Francês, mas está longe de ser a As várias organizações no terreno assuprimeira língua da população – o Peul, o mem formalmente responsabilidades difeMalinké e o Soussou são as mais faladas, e rentes em termos de resposta. A OMS coornecessárias para verdadeiramente comuni- dena o reforço da vigilância epidemiológica
car com os Guineenses. Finalmente, oitenta local, ativa e passiva, bem como da capacie cinco por cento da população é muçulma- dade de resposta das estruturas de saúde
na, e a grande maioria dos estrangeiros que nacionais. Para além de colocar no terreno
peritos de epidemiologia, infeciologia, mise deslocam para ajudar não.
crobiologia, gestão de dados, comunicação,
mobilização social, antropologia e coordeA resposta
A Guiné-Conacri está dividida em 8 regiões nação de terreno, contrata ainda médicos
administrativas, que estão subdivididas em supervisores Guineenses e os chamados
33 prefeituras mais a zona especial de Cona- “Agents Communautaires” (AC) – indivíduos
cri (constituída por 5 communes). O sistema da comunidade que têm a seu cargo seguir
nacional de saúde descentraliza-se nas Pre- os contactos dos casos de ébola e identificar
feituras (Diréction Prefectorale de la Santé – e reportar quaisquer situações que possam
DPS) e nas “Comunas” (Diréction Communa- constituir alertas (óbitos na comunidade,
resistências, etc.).
le de la Santé – DCS).
A coordenação da luta contra o ébola está A UNICEF tem a seu cargo a mobilização
instalada em Conacri, num edifício de seis social, organizando os esforços da popuandares localizado na “zona de escritórios” lação e distribuindo recursos pelas estruda cidade (Commune de Kaloum). OMS, turas comunitárias existentes para que
CDC e outras organizações internacionais estas façam a sensibilização da sua coestão instalados nesse edifício, e é aí que se munidade para a doença e identifiquem
definem estratégias e que é dado o apoio também eles situações de alerta. De entre
necessário às tomadas de decisão do Mi- estas estruturas destacam-se os Comités
nistério da Saúde Guineense na resposta à de Veille Villageoise (CVV) e de Quartier
epidemia. O “terreno” está logo a seguir, nas (CVQ) e ainda outras iniciativas organizacomunas de Conacri e nas restantes prefeituras do país.
As equipas locais, chefiadas pelo Directeur
Preféctorale/Communale de la Santé, incluem um médico responsável pela resposta (Médecin en Charge de la Maladie – MCM)
e várias comissões (pris-en-charge, vigilância epidemiológica, mobilização e reinserção social, logística).
O trabalho dos epidemiologistas está habitualmente mais ligado à comissão de vigilância epidemiológica, responsável pela
investigação de alertas, seguimento de contactos e pesquisa ativa de casos e gestão dos
sistemas de informação. No entanto, o seu
papel é também o de apoiar o DCS/DPS e o
MCM na articulação e supervisão das ativi- Divisão administrativa da Guiné-Conacri. Fonte: MSF
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das de grupos ou associações comunitárias.
A atividade dos MSF é mais centrada no isolamento e tratamento dos doentes de forma rápida e adequada nos Centros de Tratamento de Ébola (CTE), construídos para o
efeito em várias regiões do país. Nos casos
em que os doentes são profissionais de saúde o tratamento é feito no Centro de Tratamento de Cuidadores (Centre de Traitement
de Soignants – CTS) em Conacri, que tem a
sua gestão a cargo do Exército Francês.
No final da linha está a Cruz Vermelha, que
se encarrega de testar e enterrar de forma
digna e segura todos os indivíduos em que
houve suspeita de ébola (desde o Decreto Presidencial de março de 2015, todos os
óbitos em comunidades com casos de ébola
nas três semanas anteriores).

A missão

As primeiras três semanas da minha missão foram em Conacri, na Commune de Kaloum (a zona “rica” da cidade). Esta é a mais
pequena das 5 comunas da cidade, com
“apenas” 60 mil habitantes (de acordo com
os terceiros censos nacionais – 2014, isso representa menos de metade da população
das comunas de Dixinn e Matam e menos
de um décimo das comunas de Matoto e
Ratoma).
As condições de vida são muito precárias,
mesmo em Kaloum. Só os melhores hotéis
têm água canalizada e eletricidade 24 horas
por dia, muito à custa de geradores. O trânsito é caótico, e há plástico e lixo orgânico
por todo o lado – especialmente nas praias,
que não são mais do que aterros sanitários
para os 1,7 milhões que moram em Conacri.
As casas, na sua maioria minúsculas, albergam famílias enormes (o índice de fecundidade no país supera cinco crianças por
mulher em idade fértil).
Em Kaloum existe um grande hospital (o
Hospital Nacional Ignace Deen), um Centro
de Saúde e dezenas de estruturas de saúde
privadas, que recebem doentes provenientes de todo o país.

Edifício da Coordenação Nacional de
Resposta à Epidemia por Ébola
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Divisão administrativa da cidade de Conacri. Fonte: MSF

Depois de um curto período de hand-over
de outro epidemiologista do ECDC, eu e
a Joana Haussig (fellow de um programa
associado ao Programa Europeu de Epidemiologia de Intervenção – EPIET, PAE na
Alemanha) fomos integrados na equipa
da vigilância epidemiológica da Direction Communale de la Santé de Kaloum.
As nossas principais atividades envolvem
o suporte às equipas locais em termos de
epidemiologia descritiva e gestão e análise de dados, a investigação de alertas para
validação de casos suspeitos e identificação dos contactos próximos dos doentes, e
mais tarde a supervisão do seu follow-up e
identificação de contactos adicionais (visitas diárias durante 21 dias, para medida da
temperatura e inquérito de sintomas).
A situação em Kaloum aqueceu pouco tempo antes da nossa chegada. O último caso
de ébola havia sido diagnosticado no início
de janeiro de 2015, seguindo-se um período
de 3 meses sem casos. No entanto, em meados de março há uma família inteira (vou-lhe chamar família Diallo, um dos apelidos
mais comuns na Guiné-Conacri) que adoece após a morte do seu “chefe”. Este havia
participado em vários funerais na prefeitura de Forecariah, uma das mais ativas
do país nesta altura. O resultado: a esposa,
quatro filhos e dois vizinhos doentes e perto de 200 contactos a seguir (entre vizinhos
e profissionais de saúde do Hospital Ignace
Deen).
O último caso de Kaloum (até à data em que
escrevo este texto) haveria de ser confirmado e isolado no dia 3 de abril nesse mesmo
Hospital, já depois da nossa chegada. Recebemos um alerta de que um jovem de cerca de 30 anos, vizinho da referida família,
estaria no Serviço de Urgência com queixas
de febre, vómitos, astenia, anorexia e dor
abdominal com pelo menos 3 dias de evolução. Idealmente, todos os casos suspeitos
fazem parte da lista de contactos de um
caso confirmado anteriormente – este é um
dos melhores indicadores de que as investigações são feitas adequadamente e de que
novos casos serão isolados antes de terem
hipótese de infetar outros indivíduos. Não
era o caso, este indivíduo nunca tinha sido

Praia em Conacri

Reunião matinal na Diréction Communale de la Santé de
Kaloum (Conacri)

Na terceira semana da
identificado. Apesar de ser
Recebemos
missão fomos para Duum vizinho próximo, residia
um alerta de
bréka, uma cidade a cerca
a pelo menos duas casas de
que um jovem
de 40 km (e simultaneadistância e o seu pai garantia
de cerca de 30
mente a 3 horas de engarque não tinha contacto direrafamentos) do aeroporto
to com a família Diallo.
anos […], estaria
internacional de Conacri
Já conheço a sala de urgênno Serviço de
e capital de uma Prefeitucias. Há ali quatro ou cinco
Urgência com
ra onde residem cerca de
camas, providas apenas de
queixas de fe320 mil pessoas. À nossa
colchões pouco limpos, e duas
chegada, a 17 de abril, a sijanelas que viram para o inbre, vómitos,
tuação está relativamente
terior do restante complexo
astenia, anorecalma. Dois novos casos
hospitalar, através das quais
xia e dor abdohaviam sido notificados
alguns curiosos espreitam
minal com pelo
no final de março, e em
(visitantes, doentes ou venbreve se iria terminar o
dedores que montam tenda
menos 3 dias de
follow-up dos seus conno interior do hospital). O joevolução
tactos sem que nenhum
vem está bastante prostrado
viesse a adoecer. Apesar
e parece a ponto de vomitar,
o que me deixa a pensar se a “distância de de tudo, Dubréka faz fronteira com várias
segurança” será suficiente para nos manter prefeituras problemáticas (Forecariah, Cofora de perigo. As ideias correm depressa nacri, Fria e Coyah), e portanto o nível de
e pouco organizadas. Não há sinais de he- alerta mantém-se elevado. A aposta agora é
morragia, de vómitos ou de diarreia, mas na continuação da sensibilização da popunuma sala com tão pouca higiene é fácil lação e na supervisão e vigilância ativa das
pensar que várias outras pessoas poderão estruturas de saúde, para que quaisquer cater sido expostas desde a entrada do hospi- sos suspeitos sejam prontamente identifital até ao colchão pouco limpo onde agora cados. Diariamente visitamos dois a quatro
está encolhido o rapaz. Estamos três pesso- centros de saúde ou clínicas privadas, para
as a entrevistar o pai, desconfiado da pele avaliar o nível de preparação e sensibilizar
branca e do colete da OMS que eu e uma ou- os clínicos para a necessidade de se pensar
tra epidemiologista OMS trazemos vestido no diagnóstico de ébola quando o quadro
e que parece muito reticente a deixar que clínico e epidemiológico o justificarem,
o seu filho seja levado a um Centro de Tra- bem como nos procedimentos a adotar
tamento de Ébola para poder ser testado. É caso surja algum caso suspeito. Tentamos
o nosso colega Guineense que o consegue também suprir algumas das necessidades
finalmente persuadir, invocando a etnia e mais prementes em termos de equipamenreligião comuns para que confiasse que o to (thermo-flashes, cloro e sabão para lavaobjetivo era mesmo ajudar, e a nossa equi- gem sistemática das mãos, luvas de látex e
pa de pris-en-charge lá pôde transportar o algum outro equipamento de proteção injovem para o CTE de Donka (localizado na dividual) e avaliar a qualidade dos registos
clínicos. O cenário é muito diferente daquecomuna de Dixinn, a nordeste de Kaloum).
No dia seguinte, recebemos a informação de le a que estamos habituados na Europa. As
que se tratava de mais um caso confirmado clínicas, que na sua maioria não são mais
de ébola. O rapaz sobreviveu e nenhum dos do que casas pequenas, degradadas e sujas,
contactos próximos identificados (seis fa- multiplicam-se ao longo da estrada que liga
miliares, um tradipraticien do bairro e seis Dubréka a Conacri. As condições nos Cenprofissionais de saúde do hospital) viria a tros e Postos de Saúde públicos são ainda
desenvolver sintomas nos 21 dias seguintes. piores.
A esposa e os quatro filhos do senhor Diallo As nossas visitas são frequentemente mal
interpretadas, especialmente pela populatambém sobreviveram.
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O Hospital Nacional Ignace
Deen

Sala de Urgência do Hospital Nacional
Ignace Deen
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Consultório médico no Centro de Saúde
de Magnokhoun – Dubréka

ção. Depois de mais de seis meses de pre- zamos para esse propósito. Cinco elemensença no terreno, continuam-se a ouvir co- tos da família acabaram por fugir da aldeia,
mentários de que os brancos estão a visitar refugiando-se num outro local onde toda
as clínicas para convencer os médicos locais a população acabaria por agredir um dos
a infetar os seus doentes com ébola…
responsáveis políticos do distrito que os
Quatro dias depois da nossa chegada, fo- procurava para que pudessem continuar a
mos alertados para o aparecimento de dois ser vigiados. Felizmente, não houve registo
novos casos confirmados numa prefeitura de que nenhum dos contactos viesse a adovizinha, cujo provável caso-fonte seria um ecer.
indivíduo que havia falecido e sido enterra- Duas semanas depois, estou de volta a Codo num distrito periférico da Prefeitura de nacri. O tempo voa, e é tempo de voar para
Dubréka (a cerca de 3 horas de jipe). A fa- casa.
mília, de etnia Peul, vivia entre prefeituras
e parecia especialmente empenhada em Conclusão
ocultar as circunstâncias exactas em que e reticências…
a transmissão teria ocorrido, e quem teria Ao final de mais de um ano de epidemia,
participado no funeral.
parece que ainda há muito para fazer. Ao
O risco de transmissão de ébola nos en- contrário de Serra Leoa e Libéria, onde os
terros é muito alto, por vários motivos. O picos epidémicos se definiram abrupta e
primeiro é que a carga viral atinge os seus claramente, em setembro/outubro e noníveis máximos perto da morte do doente, vembro/dezembro de 2014, respetivamenestando o vírus presente em todos os seus te, e agora a situação parece controlada,
fluídos corporais. O segundo é a grande na Guiné-Conacri as coisas são diferentes.
proximidade que os rituais religiosos im- A incidência nunca foi tão alta como nos
plicam, nomeadamente o abraçar, beijar e outros dois países, mas agora mantém-se
lavar o corpo do defunto. Finalmente, o nú- numa espécie de plateau, uma caracterísmero de familiares e conhecidos que par- tica perigosamente semelhante à de alguticipam no funeral é muito
mas doenças endémicas, e
elevado, podendo atingir
ninguém sensato arrisca
Apesar de todo
quase uma centena de pesdizer quando será o ébola
o apoio internasoas que se agrupa em locais
eliminado do país.
cional, as estruexíguos e com condições de
A pobreza, com tudo o que
turas de saúde
higiene muito deficitárias.
lhe está associado, é um
Depois de algumas tentatidos principais problemas.
continuam a
vas fracassadas, finalmente
As populações vivem em
ser muito defia nossa equipa (que intecondições péssimas de hicitárias tanto
grava elementos da etnia
giene e salubridade, e são
em termos de
Peul) conseguiu identificar
obrigadas a deslocar-se
16 pessoas que haviam pardiariamente para procurar
infraestruturas
ticipado no funeral do mais
trabalho, alimento ou trae equipamento
que provável caso-fonte.
tamento para a sua doença.
como em terNos dias que se seguiram,
Apesar de todo o apoio inmos de recursos
essas pessoas mostraram
ternacional, as estruturas
sempre muita resistência
de saúde continuam a ser
humanos
a colaborar na entrevista
muito deficitárias tanto em
diária. A população menos
termos de infraestruturas e
informada, que é a sua grande maioria, des- equipamento como em termos de recursos
confia que essas visitas têm como objetivo humanos e sua formação profissional.
infetar as pessoas, e não o contrário – e que Os costumes, nomeadamente o de se reos thermo-flashes utilizados para medir a gressar à terra-natal no final da vida para
temperatura são as ferramentas que utili- ser enterrado junto dos seus antepassados

Pequena aldeia da sub-prefeitura de Tondon
– Dubréka

de acordo com os ritos funerários tradicionais, aumentam o contacto e o risco de
transmissão da doença. Apesar de todos
os esforços para que todos os enterros sejam feitos de forma digna e segura sob a
supervisão da Cruz Vermelha, as famílias
continuam a ter muita dificuldade em aceitar que os seus familiares sejam colocados
em sacos mortuários – reagindo frequentemente de forma imprevisível e agressiva, a
que não se pode responder de forma tolerante nem se consegue responder de forma
intolerante.
As outras medidas em que assenta o
combate à transmissão da doença, nomeadamente o isolamento dos doentes,
o controlo da temperatura de indivíduos
aparentemente saudáveis, a desinfeção dos
locais e a utilização de equipamentos de
proteção individual semelhantes a fatos espaciais, são todas elas elementos estranhos
que vão criando resistência – as réticences
– nas populações e nos próprios prestadores de cuidados de saúde. O facto de estas
atividades serem coordenadas ou levadas
a cabo por estrangeiros, que têm uma pele
diferente, não falam as línguas locais e nem
partilham das mesmas crenças religiosas,
vinca ainda mais a desconfiança, desencadeando comportamentos que podem pôr
em causa todos os princípios da resposta à
doença.
Não se pode prever o futuro, mas com o
aproximar da época das chuvas (e da malária) é provável que mais casos de ébola sejam diagnosticados demasiado tarde – para
o doente, e para todos nós.
A população e a máquina montada no terreno, incluindo as organizações internacionais e os seus peritos, as estruturas de
saúde nacionais e os seus profissionais de
saúde, estão cansadas. O mundo pôs sobre
um sistema de saúde frágil um peso difícil
de suportar durante tanto tempo, insinuando que a malária e a saúde materno-infantil
não seriam, afinal, as grandes prioridades
de saúde da África Ocidental. As repercussões, essas, ver-se-ão depois... n
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“Humanização”
FOI palavra de
ordem no
Dia do Médico
2015
A 18 de junho a cerimónia

“Só quem se
apaixona pela
vida e dignidade
humana consegue
ser médico”
D. António Francisco

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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F

oi com uma conferência inaugudo Dia do Médico na SRNOM
ral sobre “Hucontou uma vez mais com
manização em Saúde”
a atribuição do prémio que
que o bispo do Porto, D.
António Francisco dos
distingue o melhor aluno de
Santos, abriu a sessão
medicina do Norte do país e
de comemoração do Dia
homenageou os médicos que
do Médico no Centro de
Cultura e Congressos da
completaram 25 e 50 anos de
SRNOM, a 18 de junho.
inscrição na Ordem. Neste
O convidado especial
começou por abordar a
ano em que pela primeira
Saúde humana e o pavez o Professor Daniel Serrão
pel dos médicos, defennão pôde estar presente para
dendo que “sem uma
centralidade em quem
entregar o galardão a que dá
recebe os cuidados de
nome, coube a D. António
Saúde, dificilmente conFrancisco dos Santos, bispo
seguiremos entender a
missão do médico”.
do Porto desde fevereiro de
“Cuide cada médico
2014, a abertura da sessão. O
da sua humanidade e,
convidado discursou sobre
se cada um o fizer, estaremos a humanizar
“Humanização em Saúde”.
a Saúde no seu todo”,
continuou D. António
Aceda ao resumo
Francisco dos Santos,
em vídeo da sessão
directamente através
apelando a que os clínido código QR ou vá a
www.nortemédico.pt
cos sejam resistentes às
“ameaças que tentam
desvirtuar a Medicina
e o seu carácter humanista”. Enumerando algumas, destacou o excesso
de trabalho – “desgastante e exigente, muitas vezes
no limiar das próprias forças” – e o processo continuado de especialização que, a seu ver, pode “retirar ao médico a capacidade de olhar o doente como
uma pessoa inteiramente considerada”.
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A propósito da cerimónia do Dia do Médico 2015,
recebemos da Dra. Clara Estima, psicóloga, filha de
um dos médicos homenageados pelos seus 50 anos
de inscrição na SRNOM, a mensagem que
seguidamente se reproduz.
“No dia 18 de junho de 2015 realizou-se na Casa
do Médico a comemoração do Dia do Médico tendo sido
homenageados os médicos inscritos há 25 e há 50 anos
na OM, para além de ter sido atribuído o prémio Daniel
Serrão ao melhor aluno do Curso de Medicina do Norte no
último ano letivo.
Orgulho-me por todos, em especial os que receberam
uma merecida homenagem pelos 50 anos de curso, incluindo o melhor Pai do Mundo, o Prof. Doutor Estima
Martins, quem eu admiro e gosto muito!
A abordagem de contexto incluiu algumas temáticas,
sendo que a que mais me chamou a atenção foi, sem
dúvida, a HUMANIZAÇÃO.
Agora dizem que são os computadores que impedem
a existência de uma boa relação médico-doente e que
a pressão do tempo também é grande, que o tempo é
curto. Caríssimos, temos que “jogar com a equipa que
temos” e valorizá-la!
Ambos, médicos e doentes, têm responsabilidades únicas e exclusivas. Apenas continuam a existir as mesmas
“gentes”, com os mesmos problemas físicos e os psíquicos acrescidos e as pessoas, enquanto pessoas, precisam
muito dos médicos, como bons especialistas e como seres humanos que se preocupam e dedicam o seu tempo
ao doente que têm à sua frente! As palavras são muito
bonitas mas os atos contidos nessas mesmas palavras
são deliciosos, se bem conduzidos. No final o que conta
é não só a eficácia do tratamento, como é óbvio, mas
também a eficácia da relação estabelecida, a qual, se for
esquecida, que seja por ter corrido bem, e caso não seja
esquecida que seja por se ter tentado e acompanhado o
doente o mais possível. O sentir que é sentido e a consideração dada aos significados objetivos e subjetivos do
sofrimento é ajudar o doente a exprimir-se e a fazer com
que a comunicação aconteça e o diálogo resulte, sendo
estes aspetos necessidades… basilares do humanismo.
Srs. Doutores, vocês são extremamente importantes para
a nossa sociedade, caso a vossa importância seja proporcional ao vosso desempenho técnico e humano. Contudo
têm uma enorme responsabilidade perante todos, nomeadamente no que diz respeito ao conceito humano, de
entendimento e de compreensão empática com o doente
e seus familiares/acompanhantes e também para com
toda a vossa/nossa equipa multidisciplinar.
Existimos para abraçarmos a dignidade humana pois esse
é o ato mais corajoso, respeitoso e belo.
Prezem sempre o vosso estudo constante ao longo de
todos os dias da vossa vida para um bom tratamento
físico e humanista. Que essa sensibilidade e compromisso
estejam sempre presentes. E lembrem-se que não estão
sozinhos, que a equipa hospitalar é grande e que só com
todos e unidos é que fazemos com que o ato médico resulte.
Obrigada pela atenção,
Clara Estima (Psicóloga)

Em jeito de agradecimento à comunidade
médica, elogiou a sua
capacidade de ver a
realidade e entender a
alma humana. “A sociedade nunca saberá, nem poderá, viver sem a lucidez da vossa investigação, sem a presença da vossa

missão e sem a entrega do vosso trabalho”, afirmou.
D. António Francisco considerou que é necessário
encontrar “o rosto humano do médico, a sua voz
serena, a sua mão que nos toca, o seu olhar que nos
afaga e a confiança que nos cura”. O bispo do Porto
finalizou com a encíclica do Papa Francisco, versando sobre o modelo do Cristo médico e a palavra
do bom samaritano.
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Inês Carneiro vence Prémio
Daniel Serrão

“É um enorme
incentivo para
continuar, com igual
tenacidade, a longa
jornada de formação
médica que tenho
pela frente”
Inês Carneiro

“O coroar de seis longos anos de formação médica
básica”, com muito “trabalho, sacrifício e dedicação
em prol da profissão”, foi assim que Inês Soares Carneiro, vencedora do Prémio Daniel
Serrão, classificou a distinção que
lhe trouxe grande satisfação, mas
também “alguma surpresa”.
A médica recém-formada concluiu
no ano letivo anterior o mestrado
integrado em Medicina no Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar com média de 18 valores, recebendo assim este prémio de mérito,
que distingue anualmente o aluno
com melhor média das três escolas
de Medicina da região Norte.
“É, por outro lado, um enorme incentivo para continuar, com igual tenacidade, a longa jornada de formação
médica que tenho pela frente”, acrescentou Inês Carneiro, interna que ao
que tudo indica irá optar por uma
especialidade médico-cirúrgica.
O diretor do ICBAS, António Sousa
Pereira, felicitou a ex-aluna da instituição e mostrou-se convicto de que
o seu “futuro augura uma carreira
profissional de sucesso”, dadas as
capacidades demonstradas em lidar
com enormes “pressões e exigências”
e de tomada de decisão.
António Araújo, vice-presidente do
CRNOM, destacou que “este foi o
primeiro ano em que Daniel Serrão
não esteve presente na atribuição
do prémio”, deixando em nome da
SRNOM votos de rápida e total recuperação. O facto foi igualmente
salientado por Inês Carneiro, que sublinhou o “percurso brilhante” traçado pelo patrono do prémio “não só
na medicina, mas também na ética e
na cultura, que não deixa nenhum
médico indiferente”, e mais tarde
pelo próprio presidente do CRNOM,
Miguel Guimarães, que o considerou
um “exemplo” para todos os jovens
médicos por representar “a excelência da medicina portuguesa”, “a nobreza de valores” e “a humanidade”.

Meio século marcado
por mudanças e
desafios
O Professor José Luís Medina, que
também celebrou o 50.º aniversário
de exercício da medicina, foi um dos
oradores da cerimónia, tendo falado sobre este meio
século marcado “pela experiência, sacrifício e consistência”, mas também por mudanças e desafios.
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De acordo com o presidente da Associação
Luso Galaica de Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo, “o SNS foi
fruto de uma conjuntura
político-institucional
permeável aos princípios da medicina social”,
“que também resultou
da experiência acumulada de um quadro médico progressista, ciente
da sua missão na sociedade e com conhecimentos da recente medicina
preventiva”.
“A Ordem contribuiu
para a construção deste
si stem a f u nd a mental, com críticas construtivas, mobilizando
para o debate das boas
práticas em Saúde, da
especialização”, e reivindicando “melhores
condições de trabalho
para os seus profissionais”, acrescentou.
Nas palavras de Luís Medina, “a Ordem de hoje
é diferente da de há 50
anos, com instalações
mais adequadas e fundamentos mais sólidos”,
pelo que o médico terminou o seu discurso
deixando um apelo aos
colegas para que participem ativamente nos eventos
promovidos pela mesma.

política diferente, independente da cor política do
Governo”, para que haja mais proximidade entre
os doentes e os profissionais de Saúde e para que
“a sustentabilidade seja um meio e não um fim em
absoluto”.
A tradicional homenagem aos médicos que cumpriram 25 e 50 anos de filiação na Ordem, com entrega
de medalhas evocativas, encerrou a cerimónia. n
jaime duarte

:: Anestesiologia [OM-50 anos]

Data gratificante

“Sinto-me felicíssimo por poder dizer que
há 50 anos me inscrevi na Ordem, comecei a trabalhar, e
ainda hoje estou a trabalhar. Acho que isso é realmente
gratificante para nós. Gostava de ver a medicina ter um
cariz muito similar àquele que tinha quando me formei,
com menos funcionalismo, porque nos últimos anos o que
me parece é que se tem desviado um pouco, não por culpa
dos médicos”.

silva martins

:: Psiquiatria [OM-50 anos]

Recordar o passado

“Estou muito contente por estar aqui, não
por ser homenageado mas por recordar o passado, em
que contribui para esta casa, e por me reencontrar com
colegas que não via há muitos anos. Gostava que os jovens
médicos, quando tiverem a minha idade, se recordassem
do passado como eu, com a mesma saudade e com o
mesmo interesse”.

pedro silveira

:: Pneumologia [OM-25 anos]

Trabalho, dedicação e estudo

“Sinto-me muito bem em completar 25
anos de inscrição, mas são muitos anos e faz-nos pensar
que estamos a ficar com alguma idade... Mas é muito bom
ver a Ordem homenagear-nos. Muito trabalho, dedicação e
estudo é o necessário para nos sentirmos bem com aquilo
que fazemos e termos sucesso profissional”.

“Só é vencido quem desiste de
lutar”
Neste Dia do Médico, o discurso do presidente do
CRNOM ficou marcado por um olhar crítico sobre
a atualidade do setor da Saúde em Portugal, recorrendo a vários estudos e relatórios recentes para dar
conta de que estamos perante “um retrocesso sem
precedentes na qualidade e humanização” da medicina praticada em Portugal.
“É urgente quebrar o ciclo vicioso e precário que
está a bloquear a Saúde em Portugal”, defendeu.
Recorrendo a uma citação do fundador do SNS, António Arnaut, “só é vencido quem desiste de lutar”,
o dirigente afirmou que têm de ser os médicos a
contribuir para uma reforma na Saúde “consistente,
estável e que se traduza num serviço público de excelência”, tendo como “imperativo moral” “a defesa
dos doentes e do seu direito a cuidados de saúde
qualificados”.
De acordo com Miguel Guimarães, é indispensável
“uma nova agenda que seja mobilizadora de uma

No passado dia 25 de Junho, após a atribuição do Prémio Daniel Serrão pela SRNOM, Inês Soares Carneiro foi
também homenageada pela Câmara Municipal da Maia,
cidade de onde é natural. António Bragança Fernandes,
presidente do município, foi o promotor desta iniciativa,
que quis reconhecer o brilhante desempenho académico
da jovem médica. O presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, também participou desta cerimónia. n
Repercussão na Comunicação Social

17.JUN.2015

18.JUN.2015

18.JUN.2015

Aceda aos vídeos e podcasts das notícias
directamente através do código QR ou vá
a www.nortemédico.pt
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I
Dia do
Médico
Especialista

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

A cerimónia do I Dia do
Médico Especialista juntou
na SRNOM dezenas de jovens
profissionais que realizaram
a inscrição no respectivo
Colégio em 2014. Os novos
especialistas ouviram uma
palavra comum em toda a
sessão – “responsabilidade”
– e tiveram oportunidade
de registar o apelo à
intervenção ética e social
por parte de Rui Nunes,
convidado especial da
sessão.

“Os médicos
do século XXI não
podem esquecer
a sociedade em
que se inserem”
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N

este I Dia do Médico Especialista, realizado no dia 20 de Abril na Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, a vogal do Conselho Regional,
Dalila Veiga, acolheu as dezenas de jovens colegas
presentes que cumpriram a inscrição no respectivo
colégio de especialidade.
Identificando alguns dos
“problemas mais prementes
na nossa actividade”, como
a “desumanização dos cuidados” e a “falta de reconhecimento” do profissional
médico, a dirigente lançou
um primeiro desafio aos
presentes, que seria reforçado pelos restantes intervenientes: “A formação médica
de excelente qualidade a que
tivemos acesso, assim como
o nosso SNS, que se pauta
por reconhecimento internacional, obrigam a que
tenhamos um papel activo
na defesa e promoção deste
património, que é nosso”.
Convidado especial desta
iniciativa promovida pelo
CRNOM, Rui Nunes enquadrou o futuro do exercício
da Medicina numa perspectiva bioética, sublinhando
a importância que a classe
deve atribuir à sua comunidade e aos seus utentes. “Os
médicos do século XXI não
podem esquecer a sociedade
em que se inserem, no que
respeita aos valores que a
fundamentam”, sublinhou
o presidente da Associação Portuguesa de Bioética,
dando como exemplo o contributo que podem ter na
“instrução das pessoas” para
um Testamento Vital “com
cabeça, tronco e membros”.
A ideia de uma responsabilidade social atribuída ao clínico, reforçou o convidado,
“é muito antiga”, consta do
código hipocrático e confere ao médico “um grande
papel enquanto pedagogo”.
Para o professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o trabalho de um clínico é mais extenso que o mero exercício técnico da

sua profissão. “Ser médico é ter perfeita consciência
da sua responsabilidade para formar concidadãos
em matérias de complexidade extrema”, explicou,
referindo uma vez mais o exemplo do Testamento
Vital, cuja revisão vem “acentuar o papel do médico
em geral e do médico de família em particular”,
destacou. Rui Nunes alertou
ainda para a presença de valores de “pluralidade e participação democrática” na actuação
dos médicos e no papel que estes devem desempenhar “sem
condescendência nem novos
paternalismos, mas simplesmente fazendo apelo à preparação que temos nas diferentes
áreas”.

Formação contínua
e boas práticas
O presidente do CRNOM sublinhou o “passo importante”
dado pelos colegas com a inscrição no Colégio de Especialidade e deu igualmente ênfase
à tese da responsabilização,
neste caso para “manter viva
a qualidade da Medicina” e
“zelar pelas boas práticas”,
baseadas no “respeito pela
ética em geral, e pelo Código
Deontológico em particular”.
Miguel Guimarães recordou que a formação
dos profisissionais não fica concluída com
a obtenção do título de especialista, sendo
certo que “só com a actualização de conhecimentos e o desenvolvimento profissional
contínuo” é possível continuar a “ajudar os
doentes da melhor forma e a ter um SNS de
elevada qualidade”.
Reforçando uma ideia que tem vindo a transmitir em diversos fóruns, o dirigente da Ordem dos Médicos alertou para o caminho
de “desumanização” da Medicina que tem
sido trilhado nos últimos anos. “Estão-nos a
exigir tempos de consulta, de internamento
e de cirurgia cada vez mais apertados. Passamos a ter menos tempo para conversar com o
doente e resolver, muitas vezes, os seus problemas”, concretizou, reforçando a ideia de
uma medicina mais centrada no doente e
menos defensiva. “Com mais tempo [para consultas], evitar-se-iam exames e tratamentos que muitas
vezes não são necessários”, concluiu Miguel Guimarães. n

Notícias

órgãos técnicos
consultivos

Direções
tomaRAm posse
para um biénio
em que é esperada
“proatividade”
A cerimónia de

«O presidente da
SRNOM, Dr. Miguel
Guimarães sublinha
a importância do
trabalho desenvolvido
pelos Colégios num
quadro de ‘adversidade
e desmotivação dos
profissionais’. ‘A missão
das novas direções
tem uma relevância
particular no atual
contexto da Medicina
portuguesa. Serão
porta-vozes e provedores
de muitos colegas nos
locais de trabalho e,
fundamentalmente, os
principais defensores da
qualidade do exercício
clínico’». [De uma nota

publicada no facebook]

D

irigindo-se aos
eleitos, foi com
tomada de posse das
um apelo à pronovas direções dos
ativ idade na
Colégios de Especialiapresentação de soluções e
críticas que, pelas 11h30,
dade, das Secções de
o bastonário da Ordem
Subespecialidade e das
dos Médicos, José Manuel
Comissões de
Silva, deu início à sessão
de tomada de posse, a que
Competência da
presidiu.
Ordem dos Médicos,
“É muito importante que
os colégios tomem a inieleitas para o biénio
ciativa” para “implementar
2015/2017, realizou-se
soluções para problemas
a 30 de abril no Auque são comuns”, afirmou.
“Não perguntem o que o
ditório do Centro de
Conselho Nacional ExeCultura e Congressos
cutivo pode fazer por vós,
da SRNOM.
mas o que podem fazer
pelo CNE e pela Ordem”,
acrescentou.
O bastonário definiu o
CNE como “esqueleto
único das decisões que são
tomadas”, sublinhando a necessidade de homologação por parte deste “órgão que organiza e promove
o consenso”. A este propósito, José Manuel Silva
aproveitou para garantir que tudo o que chega à
ordem de trabalhos é discutido e decidido, e que de
momento não há nada a aguardar aprovação, relembrando, no entanto, que pela dimensão do sistema,
“há assuntos que se perdem”.
Sobre a aprovação dos estatutos, assegurou que há
um amplo consenso e “abertura por parte de grupos
parlamentares para ir ao encontro das propostas
da Ordem”, sendo o Ato Médico, nas suas palavras
“uma questão de dignidade”, o único a gerar alguma
controvérsia.
Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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Não perguntem o que o
Conselho Nacional Executivo pode
fazer por vós, mas o que podem
fazer pelo CNE e pela Ordem"

Ainda no discurso que antecedeu a tomada de
posse das novas direções, o bastonário e presidente
do CNE elogiou a organização de alguns destes
órgãos técnicos consultivos. Dando como exemplo
o Colégio de Anestesiologia, garantiu que se estava
a procurar fazer o mesmo com outros, que considerou terem problemas graves a esse nível.
“É absolutamente essencial que tenhamos essa
avaliação feita em todos os Colégios para que em
qualquer altura possamos justificar-nos à tutela”,
afirmou, referindo-se à avaliação das idoneidades e capacidades formativas dos serviços para a

formação no âmbito do internato médico, reiterando a importância da rapidez na resposta e associando-a à boa imagem dos médicos.
Terminada a sua intervenção inicial, foi tempo de
começar o processo formal de tomada de posse das
45 novas direções eleitas para os Colégios das especialidades, seguindo-se as 16 subespecialidades
e competências, e por fim também a nova direção
do Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI),
organismo que acompanha e representa na Ordem
dos Médicos os jovens profissionais que cumprem a
sua formação especializada. n
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Direções dos Colégios de Especialidade, Secções de Subespecialidade e Comissões
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s de CompetênciA :: Biénio 2015-2017 · Cerimónia de tomada de posse · SRNOM, 30 Abril de 2015
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Recepção aos
internos em
Viana do Castelo

Apelo à
participação
dos jovens
médicos
Pelo segundo ano consecutivo, o Distrito Médico de

Viana do Castelo acolheu
formalmente os internos

da região com uma cerimónia realizada a 16 de

Abril. O evento constituiu

uma oportunidade para
os jovens médicos conhecerem melhor a organi-

“Além de
cumprirem as
vossas funções
como médicos,
tenham
preocupação
com a vossa
Ordem. Se não
nos chegarmos
à frente, outros
vão tomar as
decisões por nós”
Nelson Rodrigues

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

zação da rede de cuidados

“Alguém da vossa
geração vai ter de cá
estar”. Nelson Rorísticas da sua população.
drigues, presidente
Nelson Rodrigues e Miguel
do Conselho DisGuimarães apelaram à
trital de Viana do
Castelo e promotor
participação das novas geda recepção aos inrações na vida da Ordem.
ternos, aproveitou a
presença de várias
dezenas de jovens
colegas para lançar
o desafio: “Além de cumprirem as vossas funções
como médicos, tenham preocupação com a vossa
Ordem. Se não nos chegarmos à frente, outros vão
tomar as decisões por nós”.
Na introdução ao evento, o responsável pelo distrito
médico fez também uma curiosa alusão aos princípios éticos expressos no Harrison, recordando que
“não há maior responsabilidade ou obrigação que
um ser humano pode receber do que ser médico”.
“O misantropo pode ser um perito no diagnóstico
da doença orgânica, mas dificilmente pode ter sucesso como médico”, enfatizou Nelson Rodrigues,

no Alto Minho e as caracte-
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desejando, com o bom humor que habitualmente o
caracteriza, que os médicos em formação “façam o
que diz o Harrison”.
Já Rui Capucho, membro do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), deu conta
das novidades introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
86/2015, que define um novo Regime Jurídico do
Internato Médico, destacando a inclusão de uma
nota mínima de acesso, a adopção de uma nova
prova nacional, a contribuição
de 20% da nota final do curso
para o concurso de acesso e
a obtenção de autonomia no
final do primeiro ano de formação. Relativamente a esta
última questão, salvaguardou,
a medida está dependente da
extinção do Internato do Ano
Comum, prevista em três anos,
mas dependente da avaliação
de um grupo de trabalho.
Rui Capucho lembrou aos
presentes que a definição das
vagas para a formação médica
especializada “não foi minimamente problemática até 2012”,
ano em que o número de candidatos superava pela primeira
vez o número de idoneidades
atribuídas pela Ordem dos
Médicos. A inversão deste cenário, segundo Rui Capucho,
não deve desviar a Ordem do
essencial: “A Ordem tem como
função primordial garantir que
os serviços ensinam bem os
internos que lá estão colocados. Não é missão da Ordem
assegurar entrada para todos
os candidatos”. O dirigente do

CRNOM defendeu que a alternativa para esta situação passará por “discutir os programas de formação
com os Colégios” e “fazer mais visitas de avaliação
de idoneidade”, alargando as possibilidades de escolha para os candidatos. Nesse sentido, uma “maior
proximidade” com o Conselho Nacional do Internato Médico e as Comissões Regionais do Internato
Médico pode levar a “encontrar novos locais de internato”, defendeu Rui Capucho.
O evento prosseguiu com uma
breve apresentação da ULS do Alto
Minho feita por Bruno Pombo, interno do segundo ano de Ortopedia naquela unidade de saúde. A
assistente de Saúde Pública, Lígia
Sá, fez também um diagnóstico dos
principais indicadores sanitários da
região. Finalmente, a consultora jurídica da SRNOM, Inês Folhadela,
deu resposta a algumas das principais preocupações dos médicos
internos relativamente ao seu regime de contratação e às responsabilidades que lhes estão inerentes.
A jurista identificou dois problemas
principais que os jovens médicos
levantam: o primeiro relativo à assunção de “responsabilidades que
não são próprias de um interno”,
e que passam fundamentalmente
pelo trabalho no Serviço de Urgência; o segundo ligado a questões de
conflito no local de trabalho e horários. Inês Folhadela aconselhou
os internos a procurarem ajuda na
comissão de internato e na Ordem
dos Médicos, bem como a protegerem-se de quaisquer responsabilidades imprevistas, bastando para
isso reclamar por escrito à direcção dos Serviços. Em matéria de
conflituosidade com o doente, salientou que “o dever de informação
ao doente é essencial” e que o médico deve “registar tudo no diário
clínico”.
A cerimónia de recepção aos internos de Viana do Castelo foi concluída com uma intervenção do
presidente do CRNOM. Miguel
Guimarães defendeu a denúncia
de eventuais irregularidades que
possam acontecer nos Serviços e o
respeito pelo Código Deontológico,
onde “está tudo sobre o que deve ser
a boa prática médica”. Finalmente,
o dirigente subscreveu o apelo de
Nelson Rodrigues para uma maior
colaboração dos jovens médicos: “A
Ordem precisa de vós e precisa que
sejam mais reivindicativos”. n
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Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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TESTAMENTO
VITAL
“Fazer escolhas hoje
que vão produzir
efeitos amanhã”

Com o objetivo
de dar a conhecer
e clarificar os
interessados,
por iniciativa
da Associação
Portuguesa
de Bioética,
realizou-se na
SRNOM um
seminário sobre o
Testamento Vital,
no dia em que se
cumpriu um ano
desde que se tornou
um novo direito
dos cidadãos
portugueses.
Um direito que
o presidente do
CRNOM considerou
uma “conquista
civilizacional”.

U

m ano depois de ter
entrado
em vigor
o Registo Nacional
do Testamento Vital
(RENTEV), ainda há
uma “grande trajetória
a percorrer” no âmbito
da sua divulgação. As
palavras são do presidente da Associação
Portuguesa de Bioética,
Rui Nunes, que o presidente do Conselho
Regional do Norte da
Ordem dos Médicos,
Miguel Guimarães,
descreveu como “o pai
do Testamento Vital”
em Portugal.
De acordo com os Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde
(SPMS), neste período
houve 1454 pessoas
a inscreverem-se no
RENTEV, um número
que o bioeticista não
considera baixo, tendo
em conta que era um
«Temos das leis
assunto a que praticamente ninguém dava
mais modernas
importância, mas que
no planeta, nesta
pode aumentar sigmatéria»
nificativamente se se
Rui Nunes
colmatar a falha na
divulgação.
Neste contexto, a 1 de
julho, perante “uma sala rica, cheia e diversificada”,
decorreu, ao final da tarde, no Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM um seminário sobre esta
temática com o intuito de esclarecer, informar e
debater tudo o que lhe é inerente e de deixar pistas
de evolução para o futuro.
A iniciativa contou com duas palestras, uma sobre
os desafios e oportunidades do RENTEV, por parte
de Rui Nunes, e outra por parte de Ernesto Lippmann, advogado sul-americano, que falou sobre o
Testamento Vital numa perspetiva luso-brasileira.
Rui Nunes começou por contextualizar a existência
do Testamento Vital que, no seu entender, só faz
sentido numa “democracia plural”, uma vez que
tem como “eixo vertebral” a “dignidade da pessoa” e
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é uma “consequência lógica da evolução do mundo
e da sociedade”.
O orador explicou que há dois caminhos possíveis
que podem ou não complementar-se. O primeiro é
o Testamento Vital, em que é expressa por escrito
a vontade de um cidadão são sobre os cuidados
de saúde que aceita ou não receber caso venha a
ficar incapaz de exprimir a sua vontade de forma
autónoma. O Testamento Vital pode ser feito através do sistema informático RENTEV, que “agiliza
o procedimento”, não tendo custos e funcionando
“bem” em tempo real, ou através da redação de
um documento próprio validado por um notário,
procedimento disponível desde 2002, mas que por
ter uma estrutura livre muitas vezes perde na clareza de expressão ou deixa algumas perguntas por
responder. O outro caminho é a nomeação de um
procurador de cuidados de saúde, uma pessoa da
sua confiança que será formalmente chamada a
decidir em seu nome. Pode nomear-se
mais que uma pessoa, dispondo-as
hierarquicamente.
No seu discurso, Rui Nunes foi mais
longe e falou também sobre o que
espera ver no futuro, como o crescimento do recurso ao “procurador de
cuidados de saúde”. Para o presidente
da Associação Portuguesa de Bioética
faz todo o sentido que haja aconselhamento por parte de um profissional de
saúde e que se comece a implementar
uma política de educação por parte
dos agentes sociais pedagogos junto
das pessoas, dando como exemplo os
jovens nas escolas ou os utentes de
um hospital.

“A demografia vai ser o
grande desafio do século
XXI”

«O Testamento
Vital não é
contra a vida
mas a favor
da dignidade.
Pretende fazer
valer a vontade
do paciente
em casos
em que está
impossibilitado
de se expressar.”
Ernesto Lippmann

A tecnologia impulsionou o debate
sobre o Testamento Vital, que no estado norte-americano da Califórnia
foi legalizado em 1976. O contexto de
“forte pendor tecnológico e alguma
desumanização da saúde” veio levantar questões relevantes, dado que,
como referiu o orador, “a tecnologia
foi um pouco mais além do que seria
expectável”. Exemplo disso é a distanásia, prática através da qual se prolonga a vida de um doente incurável
por meios artificiais.
Em 2050, se se mantiver o mesmo
ritmo de crescimento, a esperança
média de vida à nascença em Portugal será de 90 anos, o que de acordo
com Rui Nunes é, “por um lado, assustador”, porque exercerá grande
pressão no sistema de saúde, médicos,
recursos humanos que vão consumir
à sociedade, pensões de reforma, etc.,

mas, “por outro lado, é uma marca de água impressionante, para um país que estava bastante atrasado, conseguir em poucas décadas estar ao nível
do que melhor se faz no mundo”, sendo a esperança
média de vida um indicador dessa mesma evolução.
Com o aumento da esperança média de vida e a
redução da natalidade emergirão problemas como a
ausência de uma rede profunda e séria para cuidar
das pessoas mais velhas, uma vez que há menos
redes familiares de apoio, menos condições e um
sistema de saúde que, apesar de ter qualidade, tem
tendência a centrar-se nas doenças dos jovens, com
tratamento.
“A criação de uma rede de cuidados paliativos, uma
realidade muito recente no nosso país, é hoje quase
que uma emergência social”, defendeu, salientando
que há mais pessoas a envelhecer, com doenças
crónicas, quadros de demência, etc.

“Quem tem medo de uma morte
sofrida?”
Foi esta pergunta, colocada por Ernesto Lippmann,
advogado brasileiro, que provocou uma enchente
de braços no ar em oposição à primeira questão:
“Quem tem medo de morrer?”.
Mais que a própria morte, o sofrimento é de facto
algo temido por muitos o que, juntamente com as
razões enumeradas anteriormente, leva cada vez
mais gente a interessar-se pelo Testamento Vital. O
jurista com ampla experiência na área da medicina
deu conta de que apesar de em regra os brasileiros não terem Testamento Vital, a tendência está a
mudar, sendo que em 2009 foram elaborados 26
documentos, e em 2014, de acordo com o Colégio
Notarial do Brasil, o número cresceu para 542.
“Portugal está muito à frente nesta área”, afirmou,
sublinhando que apesar de no Brasil o Direito reconhecer as diretivas antecipadas de vontade, não
há legislação específica sobre o tema e por isso não
há também uma certeza absoluta sobre o que acontece em casos em que não é respeitada a vontade
do doente devidamente expressa antes de ficar
incapacitado.
O paulista, autor do livro “Testamento Vital: O Direito à Dignidade”, clarificou que não se trata de
escolher a eutanásia, mas sim de rejeitar a distanásia – prolongamento artificial da vida – e optar pela
ortotanásia, isto é, optar por uma morte natural, em
que se deixa “a vida seguir o seu curso”. Lippmann
deu como exemplo o caso do Papa João Paulo II,
onde se garantiu que não estava em sofrimento, mas
não se contrariou o desenvolvimento normal do
Parkinson, doença progressiva.
No final da sessão foi ainda dada a palavra à assistência para que se debatessem questões relacionadas, como a alimentação artificial em casos de
coma irreversível, e ficassem esclarecidas todas as
eventuais dúvidas, como o papel do procurador de
cuidados de saúde em caso de existir o Testamento
Vital ou a possibilidade de o Testamento Vital servir
para declarar a vontade de, por exemplo, o corpo
ser doado a uma instituição para estudo. n

Notícias

Congressos
de Avaliação
do Dano
Corporal e
Medicina
Legal e
Forense
retomados
no Porto
Após vários anos de interrupção,
voltaram a realizar-se em

simultâneo, nos dias 1 e 2 de maio,
o VII Congresso Hispano-Luso de
Avaliação do Dano Corporal e o

IV Congresso Ibérico de Medicina
Legal e Ciências Forenses. Apesar

de terem havido sessões conjuntas,
os eventos decorreram em espaços
separados, o Salão Nobre e a Sala
Braga do Centro de Cultura e

Congressos da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos.
Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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D

e acordo com Aurélio Luna
Maldonado, Duarte Nuno
Vieira e Eugénio Laborda
Calvo, membros da organização e palestrantes, foi selecionado “um
conjunto de temas da maior relevância
e atualidade”, que foram “abordados por
alguns dos mais prestigiados especialistas ibéricos e de outros países europeus e
americanos”. Uma iniciativa que promove
a “atualização científica, debate e partilha de experiências e reflexões”, e que foi
saudada pelo presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, na sessão de abertura, num discurso de
improviso que teve um enorme impacto na assistência, que aplaudiu longa e intensamente. A sessão de abertura contou também com a presença de
Javier Gorriz Quevedo, da Sociedad Española de
Valoración del Daño Corporal, e Jorge Costa Santos,
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Amélia Ferreira e Francisco Corte-Real, representantes das Faculdades de Medicina da Universidade
de Lisboa, Porto e Coimbra respetivamente.
Também do lado de quem participou as reações
foram positivas. António Manuel Monteiro, ortopedista e avaliador do dano corporal, destacou, das
sessões de sábado, a “comparação das três tabelas
existentes de avaliação do dano: europeia, portuguesa e espanhola”, sublinhando a importância de
observar casos clínicos concretos, em especial os
mais dúbios.
Os intervenientes foram muito variados, desde o diretor-geral da Saúde, Francisco George, que versou
sobre a verificação e certificação do óbito em Portugal, a profissionais da seguradora Fidelidade, que
deram conta das fortes diferenças entre os países
ibéricos no que toca a indemnizações. Paulo Baião
Figueiredo frisou que “é uma questão que se prende
muito com as leis em vigor”, sendo que em Portugal,
em que o código civil em vigor data de 1976, há um
ou dois beneficiários, enquanto que em Espanha
são muitos mais, desde os pais aos cônjuges, filhos,
irmãos, etc.

Na sua intervenção com a colega Beatriz
Cardoso, foram ainda focadas questões
como o “timing” em que é feita a perícia
médico-legal, que em grande parte das vezes é atrasada durante anos devido ao retardamento dos processos judiciais. Exercendo uma crítica ao sistema que a seu ver
deveria ter como primeiro procedimento
a perícia e defendendo “uma reforma profunda que coloque a vítima no centro”,
Baião Figueiredo acrescentou que “um processo justo não conduz a uma decisão justa
se demorar quatro ou cinco anos”.
Apesar de os congressos se terem centrado
na realidade da Península Ibérica, foram
muitos os especialistas brasileiros que
atenderam ao evento. Carlos Campos, por
exemplo, considerou muito pertinentes as
intervenções sobre a questão das escalas
de avalição do dano, salientando que nem
sempre é fácil para o perito “entender e fazer acontecer”. “A discussão sobre as algias,
a diferenciação da dor, da forma, a questão
da simulação ou não, trouxe-nos um alento
maior para podermos estudar essa questão”, garantiu.
Apesar de tudo indicar que estamos um
pé atrás do país vizinho nestas questões,
Bragmar Braga, também profissional sul-americano, considerou o panorama português bem superior ao brasileiro a este nível.
“Para nós, essa avaliação do dano corporal
pós-traumático, essa visão tridimensional,
mostra que aqui houve uma evolução nos
últimos 30 anos que acrescentou muito ao
conhecimento”. “Está a discutir-se principalmente os casos de Portugal e Espanha, em que deve haver melhorias, mas da
forma que está já nos brinda com uma realidade que nós não temos no nosso país, e isso para
nós é muito bom, estamos a aprender mais a cada
dia”, concretizou, salientando o seu interesse num
dos cursos pós-congresso, dedicado à biomecânica
das lesões em avaliação do dano corporal.

Polémica
A alegada proibição de participação nestes congressos não poderia deixar de ser referenciada. O presidente do CRNOM considerou a situação “muito
confrangedora por configurar uma censura intelectual no domínio científico” e recordou ter questionado de imediato o atual presidente do INMLCF
sobre o ocorrido em diversas intervenções públicas,
nomeadamente através do comunicado do CRNOM
de 29 de Abril (transcrito na página seguinte).
De acordo com a agência Lusa, Francisco Brízida
Martins, o presidente do INMLCF, justificou o sucedido com a falha no envio de um pedido de autorização prévia e afirmou que o instituto “estimula
e apoia” a “produção, investigação e participação
científica a todos os níveis”, rejeitando a ideia de
censura ou proibição. n
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Censura no Instituto Nacional de
Medicina Legal e Ciências Forenses
(INMLCF)
Comunicado do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[29 ABRIL 2015]

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRN) tomou conhecimento que profissionais do
INMLCF, Delegação do Norte foram proibidos de participar no VII Congresso Hispano-Luso de Avaliação do
Dano Corporal e IV Congresso Ibérico de Medicina Legal,
que terão lugar nas instalações da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) no Porto, nos
próximos dias 1 e 2 de Maio.

No dia 1 de Maio, às 13 horas, na sessão de abertura dos
referidos Congressos na SRNOM, o presidente do CRN
manifestará pessoalmente a sua total solidariedade
para com todos os médicos que diariamente dão o seu
melhor em prol da qualidade da Medicina e da Justiça,
prestando o seu contributo para uma sociedade que se
quer mais justa.

Perante tal situação, que reputamos intolerável e inaceitável, o CRN entendeu divulgar publicamente o
seguinte:

Porto, 29 de Abril de 2015 n

Considerando que
-- O INMLCF, IP, é a instituição nacional de referência na
área científica da Medicina Legal e de outras ciências
forenses, desenvolvendo a sua missão pericial em
estreita articulação funcional com as autoridades
judiciárias e judiciais no âmbito da administração da
justiça, na observância das normas e dos princípios
legais e éticos que asseguram o devido respeito pelos
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Repercussão na Comunicação Social

01.MAI.2015 [online]

http://www.sol.pt/noticia/389318

-- Os profissionais que constituem a massa crítica do
INMLCF têm a obrigação ética e deontológica de actuar de acordo com as boas práticas e, como tal, têm o
direito e o dever de participar em acções de formação
médica como formadores e como formandos;
-- A qualidade do evento científico em questão é manifestamente elevada, e reúne algumas centenas de
reputados especialistas portugueses e espanhóis da
Medicina Legal;
-- Ainda não se conhece até que ponto esta proibição de
participação se estende a todos os congressos e seminários ou apenas a alguns em particular;
-- Estamos perante um caso grave de censura intelectual no domínio científico, que pode configurar um
atentado à liberdade de expressão e aos direitos legalmente consagrados;
-- Em consequência dos actos de censura denunciados,
já são vários os pedidos de demissão no interior do
INMLCF;
-- Esta situação em nada dignifica o INMLCF ou o Ministério da Justiça.
O CRN decidiu apoiar, no limite das suas competências,
todos os profissionais médicos alvo de censura intelectual no domínio científico, e, desde já, reclamar explicações ao presidente do INMLCF.

Aceda aos vídeos e
podcasts das notícias
directamente através
do código QR ou vá
a www.nortemédico.pt
01.MAI.2015
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Degenerescência
articular

E

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

degradação articular e a sintomatologia”, acrescentando a evidência hoje aceite de que “há muito de
químico na dor”.
De acordo com o especialista, as causas para a degenerescência da cartilagem articular variam entre os
mediadores pró-inflamatórios, a hereditariedade e a
sobrecarga ponderal. Neste último caso, José Carlos
Noronha lembrou que “os grandes desportistas,
enquanto estão no activo e têm boa massa muscular, vão-se aguentando”, mas “depois de acabarem a carreira começam com sintomatologia muito
dolorosa”. As lesões ligamentares e a instabilidade
articular associada também são causas importantes a este nível, tendo o ortopedista mostrado um
impressionante vídeo de um jogador profissional
que fez uma hiperextensão do joelho em cerca de
70 graus.
Noronha recordou que o tratamento deste tipo de
lesões varia entre a farmacologia mais convencional
– analgésicos, anti-inflamatórios e corticoides, estes
normalmente utilizados como infiltração intra-articular – e métodos mais avançados como a injecção
de plasma rico em plaquetas (PRP). Este recurso,
embora “tenha o seu benefício em algumas situações”, não é consensual uma vez que “existem cerca
de 200 metodologias de colheita” e não há um tratamento consensualizado. Não obstante, lembrou
o actual médico da selecção portuguesa de futebol,
existem clínicas americanas especializadas em ortopedia que asseguram que a aplicação de PRP “reConvívio
presenta, em meio ano, uma redução de 70% na dor
Científico com o
e um aumento de 80% na espessura
Prof. José Carlos 
Um dos mais reputados cida cartilagem”. No plano cirúrgico, o
convidado apontou a atroscopia, a osteNoronha
rurgiões ortopedistas em
otomia e a artroplastia (substituição da
todo o mundo foi o conarticulação por prótese) como as princividado do 45.º Convívio
pais soluções existentes.
Na área da prevenção e reabilitação,
Científico promovido pela
José Carlos Noronha centrou-se funClínica Médica do Exercício
damentalmente no exercício físico e na
do Porto em parceria com
fisioterapia. Mais extenso no primeiro
caso, considerou “muito benéfica” a
a Secção Regional do Norte
prática desportiva, mas mostrou-se
da Ordem dos Médicos. José
crítico relativamente à “má orientação”
specialista em ciCarlos Noronha identificou
que as pessoas recebem, por exemplo,
rurgia do ligamento
dos monitores dos ginásios. “Recebo secruzado anterior –
várias causas para a demanalmente meia dúzia de doentes que
que o levou a operar já algradação das articulações,
são vítimas do ginásio e do mau uso
guns dos mais conhecidos
entre as quais o exercício
da ‘leg extension’ [máquina]. Entram
futebolistas do planeta – o
no consultório agarrados à parede”,
professor José Carlos Norofísico mal doseado e as ledescreveu o médico, advertindo para
nha escolheu as lesões degesões provocadas pela alta
as cargas exageradas que destroem as
nerativas articulares como
competição.
articulações.
tema para a sua apresentaPerspectivando um pouco o que pode
ção no 45.º Convívio Cientíser o futuro dos tratamentos para este
fico CMEP/SRNOM, no dia
tipo de patologias, o ortopedista ante8 de Maio. O ortopedista,
cipa a manipulação genética ao ponto
com a imagem de uma idosa
de “cortar a cadeia responsável pela artrose” e por
em fundo, recordou os problemas que a população
“tumores com origem familiar”. “É um desafio termais velha enfrenta após a degradação das artirível estar restringido às soluções actuais, especialculações, como a anca e o joelho, com condições
mente em gente jovem, onde não temos meios para
altamente incapacitantes e dolorosas. Apesar disso,
lutar contra a degradação articular”, concluiu. n
ressalvou, “nem sempre há uma correlação entre a

Notícias

Reunião Nacional
assinalou 100º aniversário
da Associação dos 
médiCos católicos

Médico e doente,
uma relação de
serviço
A Associação dos Médicos

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport
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Reunião Nacion al dos
Católicos Portugueses asMédicos Catósinalou o seu 100º aniverlicos, este ano
sário com uma reunião
a assinalar o centenário da
sua associação, a Associanacional que decorreu na
ção dos Médicos Católicos
SRNOM no dia 9 de Março.
Portugueses (AMCP), teve
O evento promoveu uma
início da melhor forma,
com uma conferência soimportante reflexão sobre
bre o exemplo de Jesus
a dicotomia médico-dopara a relação médico-doente, tema geral deste
ente, com o contributo de
evento. O ponto de parpensadores como João Lobo
tida escolhido pelo assisAntunes e José Eduardo
tente espiritual da AMCP,
o sacerdote e filósofo José
Lima. Carlos Alberto Rocha,
Eduardo Lima, foi a expresidente da Associação,
pressão “Cristo Médico”,
quer “prosseguir a revitalitermo utilizado na patrística (a doutrina dos Sanzação” da instituição.
tos Padres, nos primeiros
séculos da era cristã) para
significar um “Cristo que
salva” e que promove o
“restabelecimento da Saúde por parte de quem está
doente”.
A “acção salvífica”, explicou o convidado, é a resposta cristã que “nos liberta do peso da morte e da
doença”. Nesse sentido, caberá ao médico a procura
dessa condição e a capacidade de “anunciar a boa
nova” ao doente. “Não é simplesmente passarem
receitas” ou “confortar aqueles que não têm possibilidade de cura”, explicou, sugerindo que ser médico
“não é apenas ser um bom técnico”.
José Eduardo Lima recordou diversos episódios retirados dos Evangelhos que exemplificam a relação
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Estar diante do
doente como
quem serve. Só
desde essa posição
é possível salvar”

para que ficasse totalmente restabelecido. Nesta
história, José Eduardo Lima concluiu que “a devolução da Saúde tem de ir mais além do que o estrito
cumprimento do que está mandado” e exige que o
médico se “aproxime, cuide e entregue a outros”. Finalmente, no episódio em que Jesus cura a filha enferma de Jairo, o convidado reforçou a necessidade
de “olhar para o espectro mais amplo da existência”,
uma vez que “a pessoa é muito mais do que os seus
sintomas”.
Em conclusão, José Eduardo Lima considerou que o
exemplo de Cristo Médico é a capacidade de “olhar
para a totalidade da pessoa que está à nossa frente”,
“perceber além dos sintomas” e “devolver a dignidade”. “Estar diante do doente como quem serve.
Só desde essa posição é possível salvar”, sintetizou.
Num breve comentário a esta exposição, Filipe Almeida, médico, membro da Academia Pontifícia para as Ciências da
Vida e moderador da sessão inaugural desta reunião, lembrou que
“ser doente, porventura faz-nos ser
mais pessoa”. “O compromisso com
o doente exige o máximo de nós
e não apenas os mínimos legais”,
sublinhou.

Encruzilhada

de Cristo com os doentes. Como a ressurreição de Lázaro, na qual, mais do
que proceder a um milagre, Jesus se
“comove” e “implica com as pessoas
que contacta”. “Não é um técnico que
vai resolver um problema. Trata-se de
nos implicar, afectiva e efectivamente,
com o doente”, explicou com base no diálogo de
Jesus com as irmãs de Lázaro. Já na parábola do
bom samaritano – uma das escrituras mais citadas
neste domínio – recordou a personagem que cuida
do homem espancado e depois ignorado por um sacerdote e um levita, confiando-o a um estalajadeiro

Na abertura oficial dos trabalhos,
que antecedeu esta conferência,
o presidente da AMCP reforçou a
necessidade de “prosseguir a revitalização e crescimento da instituição”, não escondendo que se trata
de um “objectivo estratégico” da
direcção que lidera. Sobre o tema
escolhido para assinalar o centenário, Carlos Alberto Rocha lembrou que “ser médico é, antes de
tudo o mais, a capacidade de estabelecer uma relação com a pessoa
doente” e assinalou a pertinência
desta reflexão numa altura em que
o assunto “enfrenta perigos vários”.
Também o presidente do CRNOM,
Miguel Guimarães, considerou que
a relação entre médicos e doentes
se encontra numa “encruzilhada”,
tornando por isso “cada vez mais
importante e actual” a reflexão sobre a mesma.
Esta Reunião Nacional contou
ainda com a participação de personalidades como Pedro Arroja,
economista e gestor, e João Jobo
Antunes, médico e professor jubilado, que contribuíram para uma visão abrangente
sobre o tema em análise. As comemorações do centenário da AMCP terão novos capítulos no final
do ano na SRNOM, com a recepção do Encontro
Nacional de Jovens Médicos Católicos no dia 28 de
Novembro. n

Notícias
internos do ano comum e ilustrar o potencial da
especialidade”.
Agostinho Lira sublinhou que grande parte dos médicos não têm uma formação detalhada de prática
laboratorial e que, quando fazem a sua escolha, a
Patologia Clínica surge com “um grau de clarividência para muitos nulo”, salientando assim a importância de acrescentar informação para uma tomada
de decisão consciente.
O organizador e especialista em Patologia Clínica
lembrou ainda que a idade média destes especialistas em Portugal é muito elevada, “seguramente
acima dos 50”, e que por isso se aproxima “um momento de substituição e reformulação de todo este
grande grupo”, o que implica
ter “sangue jovem interesParceria de centros
sado, empenhado e com obhospitalares
jetivos a longo prazo”.
Nas jornadas deste ano, que
promoveu sessões
de acordo com o diretor do
apresentadas por
serviço de Patologia Clínica
médicos especialistas
do CHVNG/E “valem pelo
seu todo”, foi adotada uma
de acordo com o
dupla estratégia. Por um lado
novo programa de
manteve-se o enfoque em
formação, com o
“algumas atividades e áreas
que têm uma variabilidade
intuito de divulgar
grande no contexto do país,
o papel decisivo da
como é o caso da qualidade”.
Patologia Clínica
José Carlos Oliveira, médico
do Centro Hospitalar do
e o seu potencial
Porto também ligado à Patodiagnóstico.
logia Clínica, voltou a trazer
“um bom pacote de informação que faz falta aos internos
da especialidade”, afirmou
o organizador. Na sua intervenção, José Carlos Oliveira
falou sobre Princípios e Métodos de Garantia da Qualidade e assegurou que os
métodos analíticos existentes são “cada vez melhores,
mais sensíveis, específicos
or iniciativa de um pequeno grupo de
e exatos”. Por outro lado, as
hospitais, dias 28 e 29 de maio o Salão
jornadas sofreram algumas
Nobre do Centro de Cultura e Congressos
modificações no formato em
da SRNOM albergou as II Jornadas de Inrelação a 2014, de modo a
trodução ao Internato de Patologia Clínica.
ilustrar com casos clínicos o
Trata-se de um evento que tem “três objetivos muito
potencial da especialidade.
claros”, de acordo com um dos membros da orMargarida
Pinto,
médica
do Centro Hospitalar de
ganização, Agostinho Lira, diretor do serviço de
Lisboa
Central,
foi
uma
das
palestrantes que aborPatologia Clínica do Centro Hospitalar de Vila Nova
dou
casos
clínicos
concretos,
nomeadamente da
de Gaia/Espinho. Em primeiro lugar, procura “faárea
da
microbiologia,
onde
foram
demonstrados os
cultar um meio aos novos internos para adquirir um
métodos
analíticos
e
a
instrumentação
utilizada até
conjunto de conhecimentos e noções que o novo
chegar
a
resultados
como
a
presença
de
brucelose
programa de 2012 de formação em Patologia Clíou
endocardite
bacteriana
subaguda.
nica exige”, a partir da intervenção de especialistas
A terminar foi destacado que, por tradição, o coléexperientes de vários hospitais. Em segundo lugar,
gio da especialidade tem estado sempre muito longe
pretende “criar uma plataforma para normalizar e
da atividade diária, sendo importante este esforço
pôr em entendimento os vários centros de formação
conjunto de aproximação ao grande grupo de esnacional em Patologia Clínica”. Por fim, mas tão
pecialistas. n
ou mais importante, tem como objetivo “cativar os

II Jornadas de
Introdução
ao Internato
de Patologia
Clínica ilustram
“o potencial da
especialidade”

P

Texto Inês Ferreira › Fotografia Nuno Almeida
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em Portugal”, “à medida que nos afastarmos da
referida crise, será possível um reequilíbrio”, que
“permita continuar a estratégia desenvolvimentista
e ter condições para manter este tipo de
iniciativas”.
O júri, composto por oito jurados e
presidido por Catarina Resende de Oliveira, avaliou 46 trabalhos candidatos,
envolvendo 18 de equipas de investigação internacionais.

Terapia génica abre
caminho para a cura de
doenças da visão

Prémio
Bial 2014
Mais de 300
mil euros para
investigação médica

Júri avaliou 46 trabalhos e distinguiu com o

galardão maior um trabalho que perspetiva
resultados positivos na cura de uma doença

genética rara que afeta a retina e é responsável

Texto Inês Ferreira › Fotografia Medesign

por 4% dos casos de cegueira no mundo.

O

Grande Prémio Bial de
Medicina, no valor de
200.000 euros, distinguiu
Miguel Seabra e a sua
equipa pelo estudo da terapia génica
para o tratamento de doenças da visão,
na 16.ª edição que celebrou o 30.º aniversário deste grande galardão internacional na área da Saúde.
Já o Prémio Bial de Medicina Clínica foi atribuído
ao trabalho de investigação coordenado por Jorge
Polónia relativo à problemática do consumo de sal e
sua relação com as doenças cardiovasculares.
A cerimónia de entrega dos prémios decorreu a 8
de abril na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde o presidente da Fundação
Bial, Luís Portela, afirmou que “embora estejamos
a passar uma época difícil na área do medicamento

O trabalho que conquistou o Grande
Prémio foi desenvolvido pelo professor
catedrático da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa Miguel Seabra, em conjunto com
três investigadoras, ao longo de 20 anos.
O estudo centrou-se no caso da coroideremia, uma doença genética rara que
afeta a retina e conduz à cegueira de
indivíduos do sexo masculino.
Os resultados obtidos permitirão que
dentro dos próximos cinco anos a terapia génica seja um tratamento médico
generalizado e que essa patologia possa
ser uma das primeiras a nível mundial
a ser tratada de forma curativa e não
apenas sintomática.
O estudo vencedor do Prémio Bial de
Medicina Clínica, no valor de 100.000
euros, foi desenvolvido por Jorge Polónia, professor da Faculdade Medicina
da Universidade do Porto, conjuntamente com quatro outros médicos –
Luís Martins, Jorge Cotter, Fernando
Pinto e José Nazaré – e veio confirmar
o elevado nível de consumo de sal no
nosso país e os riscos cardiovasculares
daí decorrentes.

Presidente da República
elogia “visão pioneira” da
Bial
Luís Portela salientou que “a ciência que
se faz na área da Saúde em Portugal, faz-se bem”, e que esta é a área com mais
doutorados e que “tem maior produtividade científica, com 29% da totalidade
dos artigos científicos publicados”.
Facto também referido pelo Presidente
da República no discurso de encerramento da sessão: “Na área das Ciências Médicas, o número de
doutorados e, em particular, o volume de produção
científica têm registado um progresso notável”.
Aníbal Cavaco Silva elogiou ainda a “visão pioneira”
desta iniciativa, que considerou “um exemplo tão
notável quanto consistente da cultura de inovação
que caracteriza a Bial”. n
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Futuro da
Medicina:
janela de
oportunidade
ou porta de
saída?
Med.Win – A Window into Medical
Careers foi a oportunidade que
a AEFMUP abriu para se discutir
com os estudantes o futuro das
especialidades e carreiras médicas no
país. O presidente do CRNOM, Miguel
Guimarães, participou na sessão em
que se discutiu o futuro da Medicina
e comentou a vaga de emigração
que resulta da “deterioração” das
condições de trabalho dos médicos.
Roberto Roncon apontou para as
grandes mudanças na prática clínica
e Artur Osório defendeu a liberdade
de escolha no acesso à Saúde.
Texto Nelson Soares › Fotografia Jorge Faustino

Med.Win
discutiu
especialidades e
carreiras médicas

A

Associação de Estudantes da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto
(AEFMUP) promoveu, entre os dias 11 e
12 de Abril, uma reflexão ampla sobre o futuro das
diferentes especialidades médicas num seminário
designado por Med.Win – A Window into Medical
Careers. Numa abordagem multidisciplinar, os estudantes debateram a prática clínica em dezenas de
workshops e sessões paralelas e tiveram a oportunidade de discutir questões de natureza política, ética
e organizacional com alguns dos melhores especialistas nacionais. A Ordem dos Médicos, através do
presidente do Conselho Regional do Norte, Miguel
Guimarães, associou-se à iniciativa, participando
na mesa redonda ‘Medicina no Futuro’.
O primeiro orador da mesa, Roberto Roncon de Albuquerque, partiu da actualidade para perspectivar
o que pode ser a Medicina portuguesa num horizonte de 20 anos. E a primeira reflexão do professor
da FMUP não foi optimista: “Temos coisas óptimas
em Portugal, mas na área da medicina temos atrasos estruturais enormes”. Além de “muito condicionado pelas dificuldades do dia-a-dia”, o presente da
actividade médica, na perspectiva do convidado,
está marcado pelas “alterações demográficas, pelos
progressos na imagiologia e pela evolução do suporte orgânico artificial”.
Na questão demográfica, Roberto Roncon identificou as “múltiplas comorbilidades”, o “elevado
grau de dependência” e as “questões de fim de vida”
como as principais consequências para a actividade
clínica. Na imagiologia, salientou a possibilidade de
se fazer um interface entre um meio de diagnóstico
e um dispositivo digital, como um smartphone, e falou da “imagiologia funcional”,
que facilita a identificação das estruturas e
das funções. “No futuro vamos poder identificar melhor as vias de condução que estão
subjacentes a algumas emoções e síndromes”, assinalou, lembrando os exemplos da
esquizofrenia e da depressão. Finalmente, a
nível do suporte orgânico artificial, exemplificou com os progressos da ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), um
processo conhecido por ‘pulmão artificial’ e
cujo projecto de desenvolvimento coordena
no Centro Hospitalar de São João.
No futuro próximo, Roberto Roncon prevê
três grandes saltos: a medicina individualizada, a medicina biónica e a medicina regenerativa. No primeiro caso, o especialista
em Medicina Intensiva exalta a obtenção
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de “métodos eficientes de caracterização molecular” e as “ferramentas bioinformáticas de
análise em grande escala” como
as ferramentas que vão permitir
tornar a medicina mais personalizada. Um dos resultados dessa
mudança, admite, é a tendência
para “acabar com os hospitais
generalistas”. Na medicina biónica, ligada ao desenvolvimento
da bioengenharia, prevê-se a
obtenção de “próteses de tal maneira evoluídas”, que em vez de
constituírem uma desvantagem
para o doente, vão melhorar a
sua função. Finalmente, na medicina regenerativa, antevê-se a
reprogramação de células para
constituírem órgãos, com um
rim ou um coração 100% desenvolvido em laboratório.

Emigração no
horizonte
Numa apresentação muito centrada nas questões da demografia médica e tendo por base os
estudos que foram desenvolvidos nos últimos 15
anos sobre essa matéria, Miguel Guimarães não
deixou de falar aos jovens estudantes na questão
mais problemática do momento: a emigração. Na
perspectiva do presidente do CRNOM, essa necessidade resulta do facto de os médicos “não terem as
mesmas condições que tinham há alguns anos” e de
verem que as mesmas se “estão a deteriorar rapidamente”. “Se olharmos para as remunerações médias

nos serviços públicos de saúde europeus,
vemos que Portugal só está acima de alguns países de Leste e é acompanhado
pela Grécia”, assinalou.
Além das questões financeiras, existem outros problemas de contexto que,
segundo o dirigente, contribuem para
que os jovens “comecem a pensar globalmente”. “A questão da remuneração é
importante, mas existem factores de realização pessoal. Por exemplo, em Portugal, há técnicas que não podem ser feitas
fora dos grandes centros, ora por falta de
recursos técnicos, ora por falta de massa
crítica nos serviços. Nesse caso, o médico não pode exercer a sua profissão em
toda a plenitude”, exemplificou.
Olhando para as estatísticas, o presidente do CRNOM lembrou que Portugal
está “numa posição muito satisfatória”
em termos de quantidade de médicos,
atingindo um ratio de quatro por mil habitantes. “Neste momento, não só temos
um número de médicos que compara
favoravelmente [com os restantes países
europeus], como em número de estudantes temos capacidade de renovação
da classe médica. Diria até que existe
uma supra-capacidade de renovação”,
concluiu Miguel Guimarães.

Liberdade de escolha
Terceiro convidado desta sessão, o presidente da Associação Portuguesa de
Hospitalização Privada, Artur Osório,
considerou “complexo” e “híbrido” o
modelo de acesso aos cuidados de Saúde
em Portugal. Numa palestra dedicada
aos “desafios e oportunidades“ do sector, Artur Osório mostrou-se favorável à
existência de um serviço público como
o SNS, no entanto acusou-o de ser movido “a diesel” e de “gastar bastante mal”
os recursos de que dispõe. Exemplo? “A
ADSE paga 20 euros por consulta a um
privado. Ao São João, o Estado paga à
volta de 100 euros”.
Na perspectiva do médico e administrador do Grupo Trofa Saúde, o grande
desafio da Saúde no nosso país é deixar
de ver o Estado como único prestador e
fomentar a competitividade e liberdade
de escolha. “O direito à Saúde também existe noutros países e é garantido com liberdade de escolha
para os seus utentes. No Reino Unido, por exemplo,
é muito fácil mudar de ‘general practitioner’. Aqui
é tudo um grande problema”, acusou, defendendo
a necessidade de “desfazer quimeras ideológicas”
e colocar o doente no centro das preocupações do
sistema. “Na Clínica Mayo o lema é simplesmente
satisfazer o doente”, sintetizou. n
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18.ª Edição do
International
Meeting Update
on Dermatology
Treatments

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport
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“Será que
vamos ter
mais tempo
para os
doentes?”
Num congresso internacional
de dermatologia que decorreu
na cidade do Porto, entre
os dias 17 e 18 de Abril, o
presidente do CRNOM foi
convidado a falar sobre o
futuro da Medicina a partir do
desenvolvimento tecnológico.
Miguel Guimarães identificou um
conjunto de técnicas que vão mudar o
paradigma, mas alertou também para um
eventual afastamento do doente.

O

18th International Meeting Update on
Dermatology Treatments reuniu centenas de especialistas no Hotel Ipanema,
no Porto, para discutir os últimos avanços nos cuidados de Dermatologia. Promovido por António

Massa, presidente da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, o congresso contou com
a presença de convidados internacionais como a
húngara Eva Remenyik, o francês Olivier Chosidow
ou os britânicos Tamara e Christopher Griffiths, reflectindo sobre os avanços nos tratamentos do acne
ou da psoríase.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) também esteve representado no
evento, através do seu presidente, que promoveu
uma reflexão mais abrangente sobre o futuro da
Medicina. Miguel Guimarães centrou a sua exposição na relação médico-doente e na forma como
esta vem sendo condicionada com a evolução tecnológica, ou a “robotização da Medicina”. Esta realidade impõe desafios,
na perspectiva do dirigente, ao nível
da “humanização dos cuidados”, da
“autonomia do doente”, da “ justiça
e equidade”, mas sobretudo ao nível
das questões éticas. “Vamos ouvir falar cada vez mais de ética, porque o
standard da Medicina, como o conhecemos, está em mudança. Significa,
em última análise, que os doentes e os
profissionais não têm face ou individualidade”, acrescentou.
Pelo meio, Miguel Guimarães assinalou a importância que os custos e a sustentabilidade dos sistemas de saúde terão no futuro próximo, nomeadamente
olhando para o acentuado envelhecimento da população. “Cerca de 20%
da população gera 80% da despesa em
saúde”, enquadrou o presidente do CRNOM, sublinhando que a regeneração
do sistema terá de passar forçosamente
pela aposta na prevenção. “A promoção
da saúde e do envelhecimento activo é
o caminho do futuro. Só assim é que
conseguiremos neutralizar o desenvolvimento das doenças evitáveis e consequentemente diminuir os custos”.
Com a capa da revista Time em pano
de fundo – a que anunciava 2045 como
o ano em que o homem atingiria a
imortalidade – o dirigente citou um
conjunto de avanços tecnológicos que
vão a mudar a face da Medicina. A inteligência artificial, a cirurgia robótica,
as novas técnicas de imagem ou a nanomedicina
vão fazer com que “os cuidados de saúde sejam cada
vez mais personalizados” e se afastem de um modelo “igual para todos”. “Será aquilo que se designa
por Medicina dos quatro ‘pês’: predictiva, preventiva, personalizada e participada”, acentuou Miguel
Guimarães, não deixando de ressalvar, no entanto,
o impacto negativo que a tecnologia pode ter na
relação médico-doente. “Será que vamos ter mais
tempo para conversar com o doente ou, pelo contrário, este desenvolvimento vai-nos afastar ainda
mais?”, questionou. n
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Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Porto
Vascular
Conference
2015

de avaliação específica. Fernandes e Fernandes,
professor catedrático da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, deu também nota do
desenvolvimento que estas técnicas de simulação
estão a conhecer na sua instituição de ensino.
Maria Amélia Ferreira, directora da FMUP, considerou o uso de modelos uma “ferramenta fiável e
consistente para ensinar, aprender e avaliar” competências clínicas nos estudantes. Respondendo a
uma questão colocada pela presidente da Associação de Estudantes, Diana Rodrigues, Maria Amélia
Ferreira recordou também que a simulação médica
“permite ultrapassar alguns problemas que decorrem do excesso de alunos”, permitindo que o processo de treino e aprendizagem seja mais eficiente
e optimizado. “De qualquer forma”, ressalvou, “o
contexto real do paciente é muito importante”, particularmente no âmbito das “competências comportamentais”. A directora da FMUP antecipou, finalmente, o projecto de criar “um grande centro de
simulação no Norte do país” e que consta do plano
de desenvolvimento estratégico da instituição.
A acompanhar esta mesa redonda, dedicada ao
tema Porquê usar modelos para estudantes de Medicina?, Paulo Sousa, da Escola Nacional de Saúde Pública, concordou com as “grandes virtualidades” da
simulação médica, mas sublinhou a “necessidade
de ver doentes” e de fomentar a ligação das universidades às instituições de saúde. Fernandes e Fernandes concordou, considerando útil “olhar para o
sector privado” como parceiro relevante em termos
de afiliação. Maria Amélia Ferreira sublinhou que
esta é uma área “crucial” para a FMUP, que já desenvolve protocolos de afiliação
com instituições privadas.
O presidente do CRNOM, Miguel
O presidente do Conselho ReGuimarães, foi um dos participantes
gional do Norte da Ordem dos
no debate que se seguiu à defesa do
Médicos (CRNOM) participou
neste debate, subscrevendo
uso de modelos aplicados ao ensino
a necessidade de olhar para o
médico e que marcou a edição 2015
recurso a modelos como “um
do “Porto Vascular Conference”. De
complemento” e nunca como
“substituto” do contacto efecacordo com os especialistas, a simutivo com o doente. “Na perslação é uma estratégia que tem dipectiva da Ordem dos Médicos,
versas vantagens mas que não deve
o aspecto mais importante na
Medicina é a relação com o dosubstituir o contacto com o doente.
ente, que hoje enfrenta vários
riscos”, assinalou Miguel Guimarães, que aproveitou para
questionar o colega Armando
Mansilha
sobre
a
questão
da recertificação de comuso de simuladores para treino em cirurpetências
e
o
seu
enquadramento
em termos de
gia vascular foi o destaque da apresentacarreira
médica.
O
docente
da
FMUP
e promotor
ção de Armando Mansilha, coordenador
do
evento
assumiu
que
se
trata
de
uma
matéria
do Porto Vascular Conference 2015, evento reali“preocupante”
e
que
neste
momento
“não
tem
uma
zado entre os dias 15 e 16 de Maio na Faculdade
resposta
consistente”.
“A
recertificação,
validação
de
de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). O
competências
e
a
definição
de
especialidades
para
docente explicou à plateia, maioritariamente comtoda a vida são matérias que exigem regulação e
posta por jovens especialistas, as características do
regras claras. É um problema nacional, mas sobremétodo de simulação que está a ser aplicado na Unitudo europeu”, assinalou. n
dade de Angiologia e Cirurgia Vascular da FMUP,
desde os modelos utilizados, a uma componente

Uso de modelos
deve ser
“complementar”
e nunca
“substituto”

O
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S. João
de convívio
e tradição
Num ambiente familiar, a Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos voltou a comemorar a

tradicional noite portuense sem

esquecer as sardinhas, a cascata,

Na noite de S. João
Nós vimos agradecer
A quem tudo fez tão bem
Pra tão bem nos acolher!
S. João se pensas tu
Que moras no Paraíso
Desce à Terra e vem à Ordem
Que vais mudar teu juízo!
Dra. Ana Dolgner

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

os balões e o fogo de artifício.
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C

erca de 200 pessoas escolheram a
SRNOM para festejar o São João, a 23
de junho. Porque o São Pedro também
ajudou, os jardins da Casa do Médico
voltaram a servir de espaço de convívio, onde entre
salgados e jazz ao vivo se foram reencontrando amizades e viu cair a noite.
Como explicou o vice-presidente do CRNOM, António Araújo, “o São João na Ordem é um momento
de convívio com os amigos e com a família, é altura
de se reverem amizades de longa data”. Tal como o
dirigente, que se fez acompanhar da esposa e filho,
muitos outros médicos e pais elegeram este espaço
não apenas para deixarem as crianças brincar ao ar
livre, num sítio seguro, mas também para lhes incutirem as tradições da noite mais popular da cidade
do Porto, desde a cascata, manjericos e martelos aos
balões e fogo de artifício.
“Há amizades
Da última vez que Maria
de longa
Teresa Ribeiro celebrou
data, em que
o São João na SRNOM,
praticamente
trouxe a sua mãe, então
apenas nos
com 90 anos, por ser um loencontramos
cal mais calmo e descontranesta altura e
ído. Agora, avó babada de
aqui na Ordem
três netas, repetiu a escolha
dos Médicos”
por aqui encontrar sempre
António Araújo
“uma festa muito bonita,
com atividades muito interessantes” e que em simultâneo “ajuda a manter o
convívio entre colegas fora
do horário de trabalho”.
Pouco antes de acender o
primeiro balão, ainda o sol
raiava, Carlos Vasconcelos, também acompanhado
da família, elogiou o “ambiente simpático” conseguido, desde a banda que na altura interpretava
“Here Comes the Sun”, dos Beatles, à “comidinha
boa”, que começou com os aperitivos servidos ao ar
livre e seguiu para os típicos caldo verde, sardinhas
assadas com pimento e porco preto no espeto, que
fizeram as delícias dos presentes na galeria do Centro de Cultura e Congressos. Para quem não ficou
satisfeito com as frutas e leite-creme servidos no
final do jantar, no exterior voltou a estar presente
uma roulotte de farturas.
Além dos já assíduos, como Joaquim Silva e a esposa, que confessaram gostar muito de passar o
São João na Casa do Médico, há sempre alguém
que pela primeira vez se atreveu a entrar nestas andanças. É o caso de Carla Vasco e Cristiana Pereira,
estudantes de Medicina, que vieram em busca de
“um São João diferente” neste local que consideram “dinâmico e acolhedor”, com uma ambiência
“muito agradável”.
Já noite cerrada, foi tempo de se lançarem os balões
e de se assistir ao fogo de artifício, um momento
que sempre cativa os olhares e desperta sorrisos em
miúdos e graúdos.n
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Final
renhida
na Taça da
Ordem
Bernardo Correia

venceu a “Taça da
Ordem” do Ciclo

de Ténis – Ordem

dos Médicos 2015.

Nas palavras do 2.º

classificado, a final
foi “muito dura” e
o adversário, com

muitos anos de ténis,
“era muito forte” e

tinha uma excelente
“forma física”.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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oi num dia solarengo de calor intenso e
pouco vento, 16 de maio, que se disputou
a final da Taça da Ordem, competição que
inaugurou o Ciclo de Ténis 2015 promovido pela
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Após três “sets” muito renhidos que duraram mais
de duas horas, Bernardo Correia acabou por conquistar o primeiro lugar do Quadro A de Seniores,
deixando a segunda posição para o adversário e
amigo Álvaro Teixeira.

A partida ficou marcada
por muita garra, velocidade, técnica e resistência
que permitiram à audiência desfrutar, nas palavras
do vencedor, de “uma final
muito bem disputada, que
só trouxe valor ao torneio”.
Desde o início que se mostrou difícil prever o resultado final, com Álvaro Teixeira a ganhar a vantagem
do primeiro “set” e a dificultar a vitória de Bernardo
Correia no segundo. Uma
verdadeira “luta de titãs”,
de acordo com André Lumini Morais, que personifica a organização.
Já no Quadro B, foi José Tulha quem triunfou. Apesar
disso, o médico que apenas
descobriu a paixão pelo ténis aos 33 anos considerou
que “perder ou ganhar é secundário” e que o que importou foi “participar, estar
com os colegas e jogar ténis, um desporto fabuloso”,
num local que considera
“fantástico”.
Novidade em relação à
edição do ano passado foi
a criação do escalão de Veteranos, dedicado a participantes com mais de 45
anos. Uma iniciativa saudada pelo 2.º classificado,
João Milheiro, que se mostrou muito satisfeito com
os resultados. A medalha
de primeiro lugar foi entregue a António dos Santos, que alcançou a vitória
nesta primeira vez em que
participou no torneio. À semelhança de Tulha, considerou também que o mais
positivo foi o convívio, uma
vez que teve até oportunidade de rever “alguns colegas de curso que não via
há muitos anos”.
No final, aquando da entrega de prémios, André
Lumini Morais deixou o repto para que se desafiassem uns aos outros na próxima etapa do 2.º Ciclo
de Ténis: a Corrida dos Campeões. Os participantes
mostraram-se entusiasmados para a segunda fase
e Álvaro Teixeira prometeu até a “desforra” a Bernardo Correia. n
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Afinal, as vagas disponíveis para os quatro percursos esgotaram em 48 horas, surpreendendo Fátima
Carvalho, responsável pela organização da iniciativa: “Eu acho que a cidade do Porto tem uma história tão rica que nos passa um bocadinho ao lado,
no nosso dia a dia, que era uma pena não conseguir
promover uma coisa deste género. Ainda assim, o
sucesso das coisas depende das pessoas aderirem
e não estava nada à espera de tão grande recetividade”, afirma.

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

“As pessoas ficaram encantadas”
E a atividade não ficou aquém das expectativas.
Depois da troca de impressões junto ao Ardina ou
de apreciar a “obra prima” que é São Bento e os
seus puzzles de azulejo (“uma das 10 mais belas
estações ferroviárias do mundo”, sublinha o historiador”), Teresa Oliveira fala do “comunicador nato”
que “prende a plateia” como ninguém e fez a experiência “valer a pena, sem dúvida nenhuma”. “Gostei
imenso”, admite.
E em conversa numa descida até à Ribeira, sob o sol
quente com que o dia presenteou o grupo, o casal
Francisco e Fátima Pina não escondem a satisfação:
“Foi uma atividade fantástica”, afirma Francisco.
Joel Cleto “é um comunicador fora de série, deviam
existir muitas mais atividades deste género”. Fátima
concorda e garante: a presença nos próximos percursos já está assegurada.
O final da Rua dos Mercadores, a terminar na Praça da
A 12 de abril, o primeiro
Ribeira, dita também o fim
do percurso. “Já foi uma das
percurso da iniciativa
Revisitar um Porto
mais importantes e ricas da
“Porto Revisitado”
“tradicional e
cidade, durante séculos. Lilevou o primeiro grupo
gava a zona mercantil ao cenregionalista” com o
tro”, conta o historiador.
de médicos a conhecer
“exímio” comunicador
Em altura de balanços, Fáa cidade que os acolhe,
tima não tem dúvidas: “O
Joel Cleto
pela mão de Joel Cleto.
Joel Cleto é um comunicador
exímio, com uma capacidade
Da Praça da Liberdade
excelente de transmitir as
à Ribeira, reavivou-se
ideias e as pessoas ficaram
a
“memória
coletiva”
e
encantadas”.
Burguês, granítico, tradicional,
O historiador também não
descobriram-se curiosiregionalista, vintage. O Porto,
escondeu a satisfação com o
nos seus diferentes traços de
dades.
sucesso da iniciativa: “Não
personalidade, é um lugar que se impõe
estava à espera de uma adeconhecer e revisitar vezes sem conta”.
são tão grande, o que me
Foi este o mote que a SRNOM lançou aos
deixa muito sensibilizado”,
mais curiosos, propondo-lhes experimenafirmou.
tar descobrir “as memórias fundamentais
Depois
destacou
a
importância
de incluir a classe
da sua cidade na companhia de um inconfundível
médica
neste
tipo
de
eventos:
“Tenho
para mim
narrador: o professor Joel Cleto”.
que
a
questão
da
salvaguarda
e
proteção
da meCerca de quatro dezenas de pessoas aceitaram o
mória
da
cidade
é
crucial
para
a
qualidade
de
vida
repto de Porto Revisitado e uniram-se nos Aliados,
das
populações
e
os
médicos,
que
são
os
principais
pelas 10 horas do dia 12 de abril, para o primeiro
responsáveis pela qualidade de vida dos cidadãos,
de quatro percursos: “Da Praça da Liberdade à Ridevem também estar a par desta parcela importante
beira”. De máquinas fotográficas em punho e ar de
da qualidade de vida da população que é a sua meturistas, estavam prontos para explorar a própria
mória coletiva”, sublinhou Joel Cleto. n
cidade nas cerca de três horas seguintes, com entusiasmo latente.
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XIII Arte Médica
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XIII
Arte Médica
acolhe obras
de mais de 60
médicos
Nunca tantos médicos
tinham exposto em
simultâneo na Arte

Médica. Com cada artista a
duas obras, o saldo desta

exposição foi muito positivo,
não só pelos números mas

pela riqueza do conjunto que
reuniu “técnicas diversas,
motivos diferentes e

interpretações originais”.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

contribuir em média com
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D

É muito bom
ver toda uma
geração tão
interessada
na arte”
Levi Guerra

esenho, pintura em acrílico, seda, tinta
da china, aguarela, óleo, técnica mista,
lápis pastel, cerâmica, fotografia, platinotipia, livros, CD, joalharia e esculturas, até em material ortopédico.
Entre os dias 8 e 28 de maio, cerca de 120 obras da
autoria de mais de 60 médicos – número recorde de
participantes – preencheram as paredes do Centro
de Cultura e Congressos da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, dando vida à XIII
Arte Médica.
Nas palavras de Levi Guerra, que há 35 anos se dedica à pintura e participa nesta exposição há muitos
anos, reuniu-se “um conjunto de belas obras” com
“técnicas diversas, motivos diferentes e interpretações originais”.
“É muito bom ver toda uma geração tão interessada na arte”, afirmou o médico que assina pinturas
como ‘Primavera em S. Julião’ e que confessou ter
retratado nas obras expostas a “contemplação da
natureza” e “simbologia do encontro humano”.
“A vida médica é muito apelativa, pelo contacto com
a pessoa humana e pelo mistério que envolve a área,
sendo necessário abordar e explorar, apesar de ter
sempre uma base de preparação e conhecimento”,
defendeu, estabelecendo então o paralelo com a
arte: “Penso que esta atividade reflexiva permanente, interpelativa, de busca, se adapta muito bem
àquilo que a própria arte pede para lá da técnica: a
imaginação, capacidade de improvisar e também de
realizar”, concretizou.
Também Ana Maria Antunes, que pinta por gosto
e já expõe desde 2006, considerou a Arte Médica
“uma iniciativa muito interessante”. “Nós temos
uma veia diferente, resultado da nossa formação
médica, e acho que isso é importante”, confessou a
autora de ‘Passeando no Parque’ e ‘No Balanço’.
Ideia partilhada por Mário Justino Pinto Teixeira,
que sem interrupções expõe desde o início desta
iniciativa e que este ano viu as suas duas obras –
‘Flores e Jarra’ e ‘Pavão Real em Pose’ – enaltecerem
as laterais da entrada do Centro de Cultura e Congressos. “A beleza é a coisa mais fantástica deste
mundo, e de facto o sentimento da cor e contraste
dos tons, das sombras, da luz fazem com que as
pessoas parem para olhar e apreciar”, afirmou.
No encerramento e entrega das medalhas, no dia
28 de maio, André Luís – em representação da organização – aproveitou para deixar uma palavra de
homenagem a Amílcar Ribeiro, “uma das pessoas
da direção do Conselho Regional mais empenhadas nas atividades culturais da Ordem, em especial
na Arte Médica”. Distribuídas as medalhas, houve
ainda tempo para um momento de convívio final,
acompanhado por um Porto de Honra. n
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C
Arte
Fotográfica:
Uma paixão
comum entre
médicos
Depois da Arte Médica, foi
veio trazer cor ao Centro
de Cultura e Congressos

da SRNOM, com algumas

imagens “dignas de serem
expostas nas grandes
galerias do Porto”.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

a VII Arte Fotográfica que

erca de 30 médicos, com motivos, emoções, perspetivas e técnicas diferentes
deram forma a mais uma edição da Arte
Fotográfica, evento promovido pela
Comissão de Atividades Culturais e de Lazer da
SRNOM, que contou com quase 60 obras expostas
entre 5 e 19 de junho.
Maria Alexandra Abrunhosa fotografa há bastantes anos mas nunca tinha exposto as suas fotografias, pelo que a sua participação foi uma estreia.
Para a VII Arte Fotográfica, a médica de Medicina
Geral e Familiar trouxe-nos borboletas de espécies diferentes, criadas por si, “fotografadas com
minutos de vida e depois libertadas”, que deram
origem às obras “Por ti nasci, de ti parti”. Maria
Alexandra confessou-nos que após a reforma deseja
“tornar a fotografia um hobby a tempo inteiro” e que
pode estar para breve uma exposição individual na
SRNOM, onde dará a conhecer as várias facetas que
explora na fotografia.

A fotografia é uma paixão, uma
forma de fugir à rotina
A médica com especial gosto pela macrofotografia
contou-nos também que, tal como a paixão pela
fotografia e pela medicina, herdou do seu pai o
gosto pela natureza e pelas paisagens rurais: “Fujo
um bocadinho ao urbano, à rotina diabólica do dia
a dia da medicina. É uma forma de me libertar da
pressão da área, dos minutos contados... aqui não
há minutos, não há horas, não há tempo, o tempo
desaparece quando estamos na natureza”. Apesar
do seu pai, Francisco Rogério Gomes Abrunhosa,
ter falecido há já quase dez anos, a pedido da esposa
e da filha, teve também duas fotografias expostas,
“diretamente da parede de casa para ali”.
Também Manuel Cabral Villas Boas teve duas fotografias em exposição, realizadas com máquina
analógica: “Outono da Vida” e “Inverno na Vinha”.
O médico que diz “não saber nada sobre fotografia”
mas ter “um jeito instintivo para enquadrar”, falou-nos um pouco sobre as suas obras, que retratam
um senhor com feições de tristeza à porta da missa
e uma paisagem de vinha que, no seu entender,
mais parece “o fim de uma guerra de trincheiras”.
Do rural para o citadino,
Maria Eugénia Ascensão, que participa desde
o início nesta iniciativa
e também expôs na Arte
Médica, contribuiu igualmente com duas fotografias para esta edição, onde
os detalhes falam por si.
“Fragmentos” foi tirada
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numa casa abandonada
perto da ponte D. Luís, do
lado de Gaia, como quem
desce para o rio: “Entrei lá e
apareceu esta janela toda deteriorada com os vidros partidos, teias de aranha, achei-lhe muita graça... aparecem
fragmentos da Ponte D.
Luís, daí o nome, o tabuleiro
superior, o arco, o tabuleiro
inferior e um dos pilares de
granito da ponte... E lá no
cimo, do lado esquerdo,
surge o parque do Palácio
Episcopal e a Sé”. Já a outra
obra, “Promessas de amor”,
foi obtida na Serra do Pilar,
onde se copia uma moda de
fora, em que os apaixonados
colocam os aloquetes como
promessas de amor, com o
Douro desfocado por trás e
ainda com um laço cor-de-rosa, que por não ter um
significado tão direto “torna
a fotografia ainda mais
atraente”.
O presidente do CRNOM,
Miguel Guimarães, também
contribuiu para a exposição com fotografias que nos
transportam para diferentes
pontos do globo. Uma que a
partir da dança nupcial de
duas aves nos leva às Ilhas
Galápagos, “o sítio mais
inóspito do mundo para visitar, onde os animais não
têm medo das pessoas”. Na
outra somos levados até
Christchurch, na Nova Zelândia, onde escolheu retratar um colorido azulejo pintado por crianças “que não
deixa ninguém indiferente”.
De acordo com o dirigente
da SRNOM, a exposição
contou com “trabalhos de grande qualidade, com
um toque artístico”, que modestamente confessou
não ser o seu caso, que “apenas trouxe registos de
viagem”. “A Arte Fotográfica tem melhorado de ano
para ano, algumas fotografias podiam bem estar
expostas em algumas das grandes galerias profissionais da cidade do Porto”, sublinhou Miguel
Guimarães.
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começou por recorrer a Henri
Cartier Bresson para afirmar
que “fotografar é colocar na
mesma linha de mira a cabeça,
o olho e o coração”. Face à democratização da fotografia,
Paes Cardoso considerou importante distinguir o que é ser
fotógrafo de “tirar fotografias”,
suportando-se em Jacques Attali para dizer que “o artista
utiliza caminhos desconhecidos e serve-se de técnicas novas” para “saborear o mundo
de forma diferente daquela
que outros, antes de si, haviam
proposto”, tendo como finalidade “emocionar, sensibilizar,
educar”.

Será a
fotomanipulação um
ato desonesto?

Em debate:
Fotografia nos
tempos de hoje
No encerramento da VII Arte Fotográfica levantaram-se questões polémicas,
dignas de reflexão.
A primeira intervenção coube a António Paes Cardoso, que teceu “considerações sobre a fotografia
na atualidade”. O médico pioneiro no desenvolvimento de atividades ligadas à fotografia na SRNOM

Já José Ramada debruçou-se
sobre os “equilíbrios e desequilíbrios” da manipulação da
imagem, recordando que esta
“é tão antiga quanto a fotografia”. O orador centrou-se no
entanto na fotomanipulação
digital que representou, segundo o mesmo, “uma evolução galopante”, seja no retoque
técnico ou criativo. A este propósito, José Ramada levantou a
questão da possível desonestidade na manipulação da imagem e apelou à reflexão sobre
a razão que nos leva a fazê-lo.
O médico defendeu que “tudo
depende do propósito”, sendo
que, a seu ver, a manipulação
pode ser honesta desde que
se assuma: “O importante é
não aceitar que uma imagem
ficcionada seja apresentada
como uma verdade que não é”,
concluiu.
Antes de abrir o espaço de
intervenção à assistência, a
artista Susana Ribeiro falou
sobre as “sincronias e antagonismos” entre a pintura e
a fotografia, lembrando que
a segunda trouxe profundas
alterações à primeira. Do seu
depoimento sobressaiu a ideia
de a fotografia ter vindo roubar à pintura a missão
exclusiva de perpetuar, com uma reprodução fiel,
um dado momento, obrigando-a inovar para estilos que se opõem ao realismo, nomeadamente o
impressionismo. A pintora salientou também que a
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O conceito de
fotografar é em
si próprio uma
manipulação.”
José Ramada

fotografia viu dificultado o acesso ao estatuto artístico, sendo que muitos rejeitavam
que fotografar fosse mais do que registar
objetivamente a realidade, e por isso que
implicasse interpretação e juízo criativo.
Da assistência, as opiniões vieram a propósito da questão da manipulação. Raul
Machado Monteiro, um dos médicos com
obras em exposição, defendeu que “a fotografia
pode ser manipulada mas apenas pelo próprio, só
assim se conseguem boas fotografias”. Também
o fotógrafo e formador José Barroso aproveitou o

espaço de intervenção para lembrar que “houve
sempre quem quisesse fazer experimentações”,
dando como exemplo a antiga utilização da meia de
vidro como forma de baixar os contrastes.

VII Workshop
de Fotografia:
Fotografar
à noite, um
desafio

A 17 de junho o fotógrafo
profissional José Maria Barroso, que tem apoiado os
workshops de fotografia no
terreno, aprofundou numa
sessão teórica os princípios
e práticas a ter em conta
quando se faz fotografia
noturna, “um desafio”, de
acordo com o moderador
José Ramada.
Neste workshop foram aprofundados conceitos determinantes desta modalidade
tais como o tripé, ISO, velocidade, medição de luz,
reciprocidade, balanço de
brancos, ruído e temperatura de cor. Os efeitos possíveis foram outros temas
abordados, tendo o formador sublinhado a grande variedade existente e a necessidade de sermos criativos.
“Na fotografia noturna não
há regras, há que brincar
com tudo”, complementou
José Ramada.
Terminada a exposição do
convidado, houve espaço
para esclarecer dúvidas e
colocar questões ligadas à
temática, como a estabilidade e vibração da máquina
aquando da utilização de
temporizador.
No final da sessão, após uma
pausa para jantar, foi tempo
de se apresentarem e apreciarem as fotografias enviadas pelos inscritos.

Curso de Fotografia
Durante o workshop, José
Ramada e António Paes Cardoso deram a conhecer
a intenção da Comissão de Atividades Culturais e
de Lazer da SRNOM de organizar o 1.º Curso de
Fotografia, uma novidade a decorrer em 2016. n

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport
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«Multiplicidades»
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De 1 a 25 de abril a exposição
coletiva “Multiplicidades”
levou a(s) arte(s) ao Centro
de Cultura e Congresso da
SRNOM. Com a curadoria
de Olga Santos e Urbano da
Cruz, o evento uniu dezenas
de linguagens e diferentes
formas de ver o mundo.

A arte em
várias linguagens,
várias leituras,
várias formas de
ver o mundo
“Multiplicidades” resultou de muitas horas de trabalho e uma azáfama constante que ainda não tinha
abrandado à hora de abrir as portas ao público. Às
21h do dia 1 de abril, dezenas de obras enchiam já
os corredores do Centro de Cultura e Congressos da
SRNOM, mas Urbano da Cruz e Olga Santos, responsáveis pelo evento, ainda não respiravam fundo.
O objetivo era a perfeição na conjugação de dezenas de trabalhos de artistas diferentes, “com várias
linguagens, várias leituras e várias formas de estar” que chegariam, por dias, “a diferentes pessoas”,
conta Olga. Daí, “Multiplicidades”.
Uma tarefa árdua que, no entanto, Olga Santos repetiria de bom grado. “É muito gratificante e eu
aceitaria, sem dúvida, repetir esta experiência”: “O
espaço é fantástico, com uma energia muito positiva
e uma óptima ligação à natureza”, afirma.
E claro, há o público-alvo. “É também um espaço ligado a pessoas muito sensíveis, muito apreciadoras
de arte, que avaliam a qualidade”, destaca. Por isso,
esta “é uma óptima oportunidade para divulgar o
trabalho destes artistas”.

“Qualquer artista gostaria
de ver aqui a sua obra
divulgada”
Tim Madeira, um dos artistas em exposição, não
podia estar mais de acordo: “É quase curricular. É
gente formada e que gosta de arte, e qualquer artista
gostaria de ver aqui a sua obra divulgada”, para além
deste ser “um espaço extraordinário”.
Mas a mestria da organização também não passou despercebida: “Achei curiosíssimo porque as
obras dos artistas não estão isoladas ou divididas
por grupos, estão interligadas umas com as outras
e acho isso de uma inteligência e de uma subtileza
incríveis”, acrescenta o artista.
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Também para Daniela Ramalho, artista plástica,
“é muito bom ter o trabalho exposto neste espaço”,
principalmente com “esta mistura de artistas, materiais e atitudes sobre a arte”.
Com trabalhos feitos propositadamente para esta
exposição e uma ligação especial ao Hospital de São
João, Daniela esculpiu médicos, enfermeiros e até
figuras como Beatriz Ângelo, a primeira mulher a
operar no hospital do Porto, ou Egas Moniz.
Aos curadores, não poupou elogios: “A Olga e o
Urbano são pessoas fabulosas que admiram e respeitam muito os artistas. São pessoas muito acolhedoras, com muito bom gosto”.
E Olga Santos retribui: “De uma forma muito natural, eles [os artistas] vêm ter connosco. Neste caso,
os critérios de seleção passaram pela qualidade,
pela postura das pessoas e o lado sensível das peças”, conta. Uma seleção difícil mas que contou
“sempre com a ajuda do Urbano, que tem uma experiência muito grande”, sublinha. n
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“O outono
está a chegar”
A mais recente “obra
de arte” de Ramalho de
Almeida

“O outono está a chegar" é o novo
livro de António Ramalho de
Almeida, que combina história,
realidade, ficção e tuberculose.
A 10 de abril, foi apresentado
por Hipólito Reis, no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM.

U

m “retrato muito realista de Portugal nos meados do século XX”,
baseado em factos reais e com a tuberculose – conhecida paixão deste médico
escritor – como cenário de fundo. É assim,
como a descreveu o editor Vítor Raquel, a
nova obra de António Ramalho de Almeida,
que conheceu a luz do dia a 10 de abril, no
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM,
perante uma plateia composta.
Uma “honra muito grande” para o médico
que encara os livros como filhos e que quis,
nas suas palavras, contar “histórias de amor
nos sanatórios”, baseadas na realidade mas
com a preocupação de lhes adicionar a “tonalidade romântica”. “É ficcionado, mas
existiu mesmo, não inventei nada”, contou
o autor.

“Muito mais do que um
romance”

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport
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Apesar do desfasamento no tempo, “as gerações mais novas só sairiam a ganhar em ler
esta obra”, continuou o editor Vítor Raquel,
que é “muito mais do que um romance” e
usufrui do “toque especial” que só Ramalho
de Almeida, que “escreve sem academismos
e de uma forma magnífica”, “sabe dar aos
seus livros”.
Uma opinião partilhada por Hipólito Reis,
responsável pela apresentação do livro, que
destacou a “particular sensibilidade estética
do autor” e o profundo conhecimento do assunto. Como Vítor Raquel afirmaria ainda,
“este livro só poderia ter sido escrito por um
médico. Por um excelente médico”.
E Hipólito Reis, professor jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,
acrescentaria: “É uma obra de arte”, este livro, que
“não deixa nada ao arbítrio do leitor, da cor dos
olhos das personagens aos seus desejos”. “Espero
que continue a escrever”.
E continuará – mesmo que, nas suas palavras, não
se sinta escritor. “Tenho uma necessidade absoluta
de não parar a narrativa”, afirmou Ramalho de Almeida. Por isso, “na barriga da mãe” está já o próximo, que promete nascer em breve. n
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Helena Homem de Melo
e Francisca Braz
apresentaram o conto

«Noite Mágica»

Esta sim, uma
história de encantar
Helena Homem de Melo,
médica radiologista e

conhecida autora com quatro
obras já publicadas, ficou

encantada pelos desenhos

que a pequena Francisca Braz

fazia num quarto de hospital.
Da parceria resultou ‘Noite

Mágica’, um conto de Natal

com fins solidários e que foi

dado a conhecer na SRNOM.
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

H

elena Homem de Melo não resistiu aos
desenhos com que Francisca Braz, então
com 7 anos de idade, foi ultrapassando o
doloroso tempo que passou no IPO Porto. Resolveu
juntá-los a um conto de Natal e o resultado foi o
livro Noite Mágica, apresentado na SRNOM a 11
de Abril.

Emocionada, a médica radiologista recordou ter ficado “encantada desde a primeira hora” com as imagens que encontrou no quarto do hospital. O contacto normal entre médico e doente rapidamente
deu lugar à admiração por ver “uma criança muito
inteligente e com capacidade de fazer coisas”. O livro demorou quase dois anos a ser publicado, recordou, mas o resultado foi amplamente recompensador: “Foi muito importante em termos terapêuticos,
porque lhe desviou a atenção das muitas dores que
sentia. Passar por aqueles momentos é terrífico para
um adulto, imaginem para uma criança”.
O artista plástico, José Queiroga, considerou Noite
Mágica o resultado de “uma forma muito poética de
escrever” que caracteriza a autora e “se adequa de
forma brilhante” à criatividade de Francisca Braz.
“São desenhos também eles de uma poesia extrema.
Tem um talento inato e fá-lo com uma simplicidade
e leveza extraordinária”, sublinhou o convidado
especial desta apresentação. Queiroga
não deixou de elogiar a forma como
Helena Homem de Melo se lançou na
criação deste livro, após “reparar que
havia muita alegria naquele quarto e
muita vontade de viver”.
O livro, que foi lançado originalmente
em 2012 e já se encontra na segunda
edição, teve apresentações públicas
em várias escolas que resultaram
em episódios curiosos partilhados
por Helena Homem de Melo. Num
caso específico, o do Colégio Luso-Francês, a médica e escritora ficou
comovida com a reacção da audiência:
“Um menino perguntou à Francisca
o que é que ela ia pedir ao Pai Natal.
Ela respondeu que queria ir passar o
Natal com a família. Vi muitos miúdos a chorar com aquela reposta, porque perceberam que não é com mais
um brinquedo que o Natal vai fazer
mais sentido”. Para a autora, “só uma
criança que passou o que Francisca
passou é que percebe que a liberdade,
o contacto familiar, o estar com os colegas são coisas que não têm preço”.
Francisca Braz, hoje com 11 anos,
agradeceu a Helena Homem de Melo
a “oportunidade fantástica” de ter
feito este livro e o contributo que este
deu para lidar com a sua condição de
saúde. “Distraía-me muito. Passava
muito tempo a pensar em coisas que
queria transportar para o papel”, recordou a pequena autora, que hoje está “fascinada”
com as aulas de Educação Visual e quer seguir uma
carreira ligada às Artes.
Noite Mágica, anunciaram as autoras, terá brevemente uma sequela que irá reflectir as peripécias
em redor da edição da obra. Parte da receita obtida
reverterá para duas instituições de solidariedade. n
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“O
regresso
de Samuel”

F

oi com agradecimentos sinceros
aos mais próximos e acompanhado pela editora Conceição
Rocha e o amigo António Maia Gonçalves que João Pinto Pereira começou a
apresentação da sua mais recente obra,
“O regresso de Samuel”, a 12 de abril,
no Centro de Cultura e Congressos da
SRNOM.
“Agradeço a todos os que abdicaram de
uma tarde de primavera para estar aqui
hoje”, começou o autor. “E à minha família”, “à Dra. Conceição”, com quem
diz ter cultivado uma “amizade muito
engraçada” e por fim a Maia Gonçalves,
que lhe roubou as palavras com o prefácio que escreveu.
Pessoalmente, Maia Gonçalves também
não se conteve: “O regresso de Samuel”
é “uma história multifacetada feita de
encontros e desencontros”, escrita de
forma “absolutamente soberba”. “Fiquei
empolgado da primeira à última página”, confessou.

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

Uma obra com “verdadeiros
pingos de génio”

Samuel é
personagem
principal no
regresso de João
Pinto Pereira
A 12 de abril, o Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM abriu portas para
receber a apresentação da nova obra de João
Pinto Pereira. "O regresso de Samuel" foi
apresentado por António Maia Gonçalves,
que não lhe poupou elogios.

E foi mais longe: “É como uma pequena
arca maravilhosamente trabalhada,
cheia de pedras preciosas que o autor
lá foi pondo ao longo de 200 e tal páginas”. Porque “escrever não é só a arte
de juntar palavras” e este livro contém
“imaginação e engenho singulares”,
com “verdadeiros pingos de génio”, reforçou. Fruto, talvez, da “vasta, harmoniosa e sólida cultura” do autor, de que
resultou uma “mistura sempre harmoniosa de ficção e realidade”.
Já Conceição Rocha, editora mas também “querida amiga”, acredita que esta
obra “traduz os talentos do autor” e alertou: “O nosso olhar sobre o outro nunca
mais vai ser o mesmo”. Maia Gonçalves
concorda: “A leitura deste livro chega
a impor-nos pausas, quer para refletir
quer para consultar dicionários e aprender palavras novas. É magia literária e o
leitor só sai a ganhar, enriquecido”.
Mas mais do que leitor, Maia Gonçalves
é um amigo. “Não imaginam a minha
alegria neste momento, ao ver tanta
gente aqui presente” afirmou. “O João é
uma personalidade que encanta, desenvolve e cultiva a amizade de muita gente. E também eu tenho
por si uma consideração e respeito enormes como
profissional e como pessoa”, concluiu.
A clarinetista Catarina Thomaz protagonizou o momento musical da tarde. n

71

Livro de 
Padre Almiro Mendes

Mas as surpresas não se ficaram por aqui e, em
vez da tradicional apresentação, o padre foi entrevistado no momento pela jornalista da SIC Lúcia
Gonçalves, convidada para o efeito.
“Um padre é muitas vezes confrontado com situações que dilaceram a alma e partem o coração”, começou Almiro Mendes. O “momento
mais angustiante que vivi” foi “quando uma
criança me pediu para morrer”. “Há muitas
vidas desligadas”, afirmou – e daí o título
desta obra.

“Uma vida sem paixões é uma
vida vazia”

“Não
precisamos só
do tempo mas
da arte de o
viver”

Texto Liliana Pinho › Fotografia Digireport

A 16 de abril, o Centro de Cultura e Congressos da
SRNOM abriu portas para receber a apresentação do
novo livro do padre Almiro Mendes.

Palavras On para Vidas Off”
é o novo livro do padre Almiro Mendes, apresentado
a 16 de abril no Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM. Uma
obra única que foi apresentada de
forma igualmente singular: sob a
direção de Carla João Carneiro, a
história foi encenada pelo grupo de
teatro de Ramalde, paróquia que
acolheu Almiro Mendes durante 23 anos.
Com recurso a fluorescências em fundo negro, contaram a história de um livro que Carla Carneiro
descreveu como uma “verdadeira compilação de
pensamentos profundos” na mente “de um homem
com profunda espiritualidade cristã”. Desde logo,
Almiro Mendes alertou: “Este livro não é para dizer
bem dele, é para fazer o bem com ele”.

“As pessoas não ouvem o que o padre lhes
diz, mas já vale, só porque ele as ouve. Às
vezes limito-me a escutar e as pessoas precisam disso, não estão habituadas a ser bem
acolhidas, a sociedade não acolhe bem as
pessoas”, disse. “Estamos na era do digital
e as pessoas alienam-se à volta de um ecrã e
de um teclado”.
Em conversa, refletiu sobre o livro em cima
da mesa – que é por si só uma reflexão do
mundo que nos rodeia – e outras questões
sensíveis que há muito se debatem, em torno
da igreja e da religião. “Qualquer humano
que nunca se tenha apaixonado não serve
para nada – e um padre ainda mais. Os padres não devem negar os afetos, não podem
é amar mais ninguém do que a Deus, senão
não cumprem bem a sua missão”, afirmou.
“Uma vida sem paixões é uma vida vazia”.
Muito além do meio século de vida e responsável atual da paróquia de Canidelo, diz
nunca se ter preocupado em ser “um bom
padre”. “A minha grande preocupação era
ser um bom ser humano – talvez só assim
possa ser um excelente padre”, admitiu.
O medo da morte, também não o assusta:
“Não tenho medo de
morrer, tenho medo
Mensagens
é que o momento
da obra
entre o nascimento
“Sê, ao menos por 24
e a minha morte não
horas, uma pessoa que
seja feliz”. Até porse veste de serenidade
que “não precisamos
e se reveste de calma”
só do tempo mas
“A nossa felicidade é
da arte de o viver”,
como o messias. Tarda
conclui.
a chegar e quando
O livro “Palavras On
chega, matamo-la”
para Vidas Off” foi
“As religiões têm
escrito com fins caisto em comum e
ritativos e as receitas
de estranho: são
todas diferentes para
revertem para várias
um deus igual”
instituições, principalmente da Guiné,
“A dor da dor é
viver sem amor”
país com a qual o padre Almiro Mendes
In “Palavras On 
para Vidas Off”
tem uma profunda
Padre Almiro Mendes
ligação. n
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Homenagem

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Eufémia Ribeiro
«Médica de Paixão
e Verdade»
Mais de 100 pessoas, colegas,

amigos e familiares, recordaram
e prestaram homenagem a

Eufémia Ribeiro, um ano após o seu
falecimento – a 9 de maio de 2014.

I

lustres protagonistas da cena médica portuguesa como Pinto da Costa e Joaquim Machado Caetano, e colegas próximos e família,
como Alexandrina Malta, Lima Cardoso e
Rosário Pinto Leite, prestaram tributo, a 15 de
maio, a Eufémia Ribeiro,
por iniciativa de um grupo
de médicos e da administração da Clipóvoa, onde
foi diretora clínica.
No final foram distribuídos exemplares da sua
biografia clínica, “Eufémia
Ribeiro, Médica de Paixão
e Verdade”, um livro produzido pela Clipóvoa que
acompanha a vida da médica como cidadã, como
obstetra-ginecologista,
geneticista e diretora clínica. A obra compõe-se de
“O que mais lhe
testemunhos vários, textos
admirava era a
da autoria da própria apresensação que
sentados em congressos e
sempre nos dava
jornadas e fotografias de
de que toda
algumas das muitas apresentações que fez.
aquela carga de
Após a homenagem introtrabalho diária
dutória por Alexandrina
em atividades tão
Malta, o presidente do CRvariadas era fácil”
NOM, Miguel Guimarães,
Lima Cardoso
tomou a palavra e garantiu que foi “uma honra e
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prazer enorme” para a Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos acolher a homenagem a esta
“médica de excelência” e “ser humano de exceção”.
O administrador executivo da Clipóvoa António
Lima Cardoso começou por justificar a data escolhida, dizendo que um ano depois é mais simples
prestar-lhe a devida homenagem com a “boa disposição” que sempre carregou e merecia, sublinhando
o “espírito positivo” com que sempre contagiou
as outras pessoas. Recordando a altura em que a

conheceu, assegurou que a sua admiração foi sempre crescendo, desde o voluntariado com jovens
à forte contribuição que teve no “salto qualitativo
da especialidade nos anos 80”. “Nunca se encostou
aos títulos que obteve e continuou sempre a lutar
de forma competente e empenhada”, acrescentou,
lembrando ainda a sua intervenção nas Tertúlias da
Clipóvoa, que em muito contribuíram para a atualização de conhecimento, e terminando com um
elogio à faceta de mãe e avó “babada” que sempre
conciliou.
Também Pinto da Costa recordou o seu trabalho no
terreno, a sua “maneira alegre de resolver os problemas” e algumas histórias que arrancaram gargalhadas aos presentes. “Quando os nossos amigos morrem, nós também morremos um bocadinho”, mas
“recordamos com saudade o prazer que tivemos com o seu convívio”,
afirmou referindo-se a
Eufémia Ribeiro, clínica
e mulher “que apesar de
não ser transmontana,
parecia”, e a quem admirava a garra com que
lutou até ao fim da vida.
Com emoção na voz,
Joaquim Machado Caetano, médico distinguido
múltiplas vezes pelo seu
contributo na luta contra a SIDA em Portugal,
falou sobre algumas das
vivências que repartiram
“durante esse turbilhão”
das suas vidas , considerando-a uma personalidade com incontestável
“capacidade de liderança”. Cumpriu-se um
minuto de silêncio e foi
tempo de Rosário Pinto
Leite deixar o seu testemunho recordando expressões simbólicas da
clínica.
A sessão terminou com
um discurso emotivo por
parte do marido que levou muitos dos presentes
às lágrimas. O cônjuge
garantiu que a sua “dedicação para ajudar o próximo” também a tinha com
a família: “Nunca deixou de vir a casa para comer
com os seus filhos”, “é por causa dela que hoje são
como são”. “Continuarei a amar-te até ao fim dos
meus dias”, disse, a terminar. n
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«Médicos
Ilustres da
Minha Cidade»

“Um livro que é
um hino”

P

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Foi Henrique de Barros quem apresentou a obra, começando por parabenizar a coragem de Francisco
Pavão em “escolher”, “eleger” e “cortar”, e ainda a
sua capacidade de “criar subtilmente um efeito de
escola”, dado que “nestas histórias há fios que se
cruzam, passados que se entrelaçaram e pessoas
que não podiam existir sem outras”.
O atual presidente do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto considerou, no entanto,
que o livro “deixa alguma vontade de esperar pelo
próximo”, em que as pessoas seriam colocadas em
contexto e emergiria a história em movimento da
medicina na Invicta e “da própria cidade, porque
marcou a governação e o futuro para o qual estamos a caminhar” – apontando nomes como Albino
Aroso e Paulo Mendo.
Francisco Pavão tomou a palavra garantindo estar
de “alma e coração cheios” e recorreu a uma expressão de Aureliano da Fonseca para elogiar Henrique
de Barros, um professor de Universidade que conNum fim de tarde de terçasidera cumprir o seu propósito: ser “um despertador de
feira, o Salão Nobre da SRNOM
interesses”.
encheu-se de familiares,
Quanto ao nascimento da
amigos e colegas do jovem
obra, o médico deu conta
de que tudo começou com
médico José Francisco Pavão,
o desafio lançado por um
que atenderam ao lançamento
docente em Praga, para dar
do seu primeiro livro, que
a conhecer à comunidade
académica um pouco da
se compõe de memórias
sua cidade, tendo decidido
e resenhas biográficas de
aproveitar o conhecimento
figuras incontornáveis da
e contactos que foi tendo e
fazendo para dar a conhecer,
medicina da cidade Invicta.
através da revista da Faculdade, alguns dos médicos
ilustres do Porto.
aulo Mendo, Maria Amélia
“A lista quase que podia não
Ferreira, José Amarante, Puter fim, a minha cidade ferrificação Tavares e Aureliano
vilha de gente ilustre... mas
da Fonseca são algumas das
o tempo e engenho não me
personalidades marcantes da medicina
permitiram”. Pavão optou
portuense retratadas na obra “Médicos “Em certa medida esta é a
por escrever resenhas bioIlustres da Minha Cidade”, da autoria
história dos últimos 50/60
gráficas de personalidades
de José Francisco Pavão, e que estiveque considera consensuais,
ram presentes no lançamento do livro a anos de dois grandes
“pelo menos aquelas figu19 de maio no Salão Nobre da SRNOM. hospitais do Porto, e ser
ras que já desapareceram”,
O presidente do Conselho Regional do capaz de casar isso, de
como Abel Salazar ou Nuno
Norte da OM, Miguel Guimarães, deu trazer as pessoas juntas,
Grande, e outras que para si
início à sessão confessando ter “elevada é muito mais difícil e
se destacam pela maneira
estima e admiração” pelo “jovem méinteligente do que possa
como comunicam com o
dico” que teve a ousadia de tirar o curso
parecer à primeira vista”.
próximo.
fora de Portugal, na República Checa.
Porque este é também um liDe acordo com Miguel Guimarães, esta Henrique de Barros
vro de memórias, incluiu na
obra bilingue é “um hino àquilo que
introdução, a que chamou “Este livro...”, um pouco
deve ser a relação entre instituições e entre sociedo trajeto que percorreu na República Checa.
dades”, sublinhando a importância de relembrar os
No final da sessão os presentes não hesitaram em
mestres e professores e o “dever deontológico” de
felicitar o autor, que segundo o presidente do CRlhes agradecer.
NOM está a construir “uma carreira brilhante na
Também neste sentido, Aureliano da Fonseca – que
área da saúde pública”, e em pedir-lhe para autogracumpriu um século de vida em fevereiro – felicitou o
far os exemplares adquiridos. n
autor por contrariar o hábito que há em Portugal de
“repudiar o passado”.
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universais” e “transborda sabedoria”. O empresário com formação em medicina sublinhou
que é feita uma análise psico-social dos portugueses e só então é
enquadrado o papel do médico
e são sugeridas soluções para
os problemas que os clínicos
enfrentam no dia a dia. “Para
além de um grande exemplo
de vida, com este livro Carlos
Ribeiro preocupa-se em oferecer algo mais: a sua perspetiva
holística da vida, a sua análise
da conjuntura dos portugueses
e do mundo, o embargamento
do médico e os tais conselhos”,
afirmou.
Como explicou Luís Portela,
o autor e ex-bastonário da Ordem dos Médicos defende, entre
muitas outras ideias, a medicina
baseada na comunicação personalizada e a colocação do doente
no centro das preocupações,
atribuindo grande importância
à anamnese e admitindo que o
diagnóstico depende em 70%
dela, em 20% da observação
e
apenas em 10% dos exames
Carlos Ribeiro
complementares.
Nascido no Seixal em 1926,
Walter Osswald, uma das maioCarlos Ribeiro acumula
no seu currículo distintos
res referências da ética e bioética
cargos que vão desde
em Portugal, em muitas ocasiões
bastonário da Ordem dos
se cruzou com Carlos Ribeiro,
Médicos  a presidente da
entre elas no Conselho NacioSociedade Portuguesa
nal de Ética para as Ciências da
de Cardiologia, professor
catedrático jubilado da
Vida. O médico aproveitou esta
Luís Portela e Walter Osswald apresentaram a 9 de
FMUL, onde presidiu ao
apresentação para elogiar a sua
Conselho Científico, diretor
junho no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
posição “isenta, livre e respeida Ata Médica Portuguesa
tosa”, definindo esta obra como
o mais recente livro da autoria de Carlos Ribeiro, em
e vice-presidente da
“um livro de conselhos assumiSociedade Europeia de
que dirige 36 cartas aos jovens médicos.
Cardiologia. Publicou
dos e responsáveis”, mas tammais de 300 artigos
bém como “um manifesto apaicientíficos, fundou a Revista
xonado pela defesa e produção
Portuguesa de Cardiologia,
de uma medicina humanista
rinta e seis cartas divididas
é membro de cerca de 30
baseada na comunicação e no
por sete capítulos onde, por
sociedades científicas e foi
distinguido muitas vezes
respeito pelo Outro”, que simulum lado, são ilustradas as muiao longo da sua carreira,
taneamente exerce uma crítica
tas dificuldades que os jovens
nomeadamente com a
fundamental à situação da meclínicos encontram no desempenho da
medalha de ouro de serviços
dicina e à sua evolução nos últisua profissão e, por outro, são também
distintos pelo Ministério
mos decénios.
preconizadas algumas soluções e camida Saúde e a condecoração
com o grau de Grande
Na mesa sentaram-se ainda o
nhos adequados. É esta a estrutura de
Oficial da Ordem do Infante
presidente do CRNOM, Miguel
“Ser médico – Cartas aos jovens médiD. Henrique. É pai de sete
Guimarães, que enalteceu a cacos”, um livro que surge com o intuito
filhos e avô de 16 netos.
pacidade do autor em acompade reimplantar o humanismo no ato ménhar a evolução da medicina e
dico, garantiu o autor, Carlos Ribeiro, na
problemáticas atuais, e ainda Guilhermina Gomes,
apresentação da sua obra no dia 9 de junho no Salão
editora da Temas e Debates, chancela do Círculo
Nobre da SRNOM.
de Leitores que edita esta obra, que frisou que “o
Luís Portela, presidente da Fundação BIAL, foi um
sucesso do livro está na passagem de testemunho e
dos oradores presentes, tendo considerado este
partilha de conhecimento”. n
livro um “manual de vida”, “que fala dos valores
Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Livro de 
Carlos Ribeiro

«Ser Médico»
Um manual de vida

T
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Livro de 
Marianela
Ferreira

«Sair Bem:
Médicos e
Enfermeiros nos
Trajectos Finais
das Suas Vidas
Profissionais»

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Editado pela “Coisas de

O

que leva um médico ou
enfermeiro a aposentarLer”, esta obra da autoria
-se? O que os leva a
de Marianela Ferreira foi
prolongar a sua vida profissional
apresentada no final de
para lá da idade oficial da reforma? Foram estas as questões
maio pelo presidente do
de partida para a tese de doutoCRNOM e os resultados
ramento em Sociologia da invesforam ainda abordados
tigadora Marianela Ferreira, mais
tarde concretizadas no livro “Sair
de forma crítica e
Bem: Médicos e Enfermeiros nos
contextualizada pelo
Trajectos Finais das Suas Vidas
Profissionais”, apresentado pelo
bastonário da Ordem dos
presidente do CRNOM, Miguel
Enfermeiros e pelo reitor
Guimarães, dia 27 de maio no Sada UP.
lão Nobre da SRNOM.
Para além de Miguel Guimarães
e da autora, a mesa contou ainda
com a presença do bastonário da
Ordem dos Enfermeiros, Germano Couto, e com o reitor da
Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo.
Na audiência estiveram mais de 50 pessoas, entre elas Amélia Ferreira, diretora da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto, e Agostinho
Marques, ex-diretor da mesma faculdade.
O presidente do CRNOM começou por felicitar a
socióloga há mais de 30 anos ligada ao setor da
Saúde em diferentes papéis, e passou a apresentar a
obra: “Este é um livro diferente do habitual, que encara a questão do envelhecimento ativo, da reforma
e da saúde de uma forma diferente, e que apesar de
nos indicar alguns caminhos que podemos seguir
no futuro, tem implicações práticas na atualidade”.
Nas palavras de Miguel Guimarães, a segunda
parte do livro aborda “de forma absolutamente
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esclarecedora” os
resultados da investigação, conduzida em entrevistas
a mais de 200 profissionais de Saúde
do Centro Hospitalar de São João
e do Centro Hospitalar do Porto
(Santo António)
com idades entre
os 55 e 64 anos,
entre dezembro de
2011 e janeiro de
2012.
Sumariamente foi
sublinhado que as constantes mudanças legislativas
no acesso à aposentação e a possibilidade de desenvolvimento de outros projetos pessoais ou profissionais após à aposentação sobressaíram no que
diz respeito aos motivos que levariam médicos e enfermeiros a pedir reforma antecipada. Destacou-se
ainda que 99% dos médicos apontaram o próprio
exercício da atividade como razão pela qual não
pediriam e que muitos profissionais, médicos em

especial, estão dispostos a prolongar temporalmente a atividade profissional.
Face a estes e a outros dados apresentados
e comparados, como os do Eurobarómetro
e outros da SRNOM recolhidos no âmbito
do Dia do Médico de Família, o presidente
do CRNOM afirmou que “neste momento
a falta de médicos que existe é muito subjetiva”. “Há médicos de família provavelmente
disponíveis que chegariam para cobrir as
necessidades atuais no Norte do país”, mas
aos médicos aposentados convidados a trabalhar “é oferecido um terço do salário base
e as mesmas responsabilidades”, criticou.
“Este não é mais um livro, deve ser encarado
de forma séria” e “devemos refletir sobre
ele”, afirmou Miguel Guimarães.
Dada a palavra ao bastonário da Ordem dos
Enfermeiros, Germano Couto considerou
que “este livro dará um contributo incontestável para a análise sociológica, económica
e sanitária do país”, fornecendo aos agentes
políticos “instrumentos válidos para as suas
decisões políticas, que infelizmente muitas vezes não têm sustentação em estudos
científicos”.
Antes de Marianela Ferreira houve ainda
tempo para uma intervenção por parte do
reitor da UP, que assegurou que a obra o “fez
pensar”. “As mudanças das regras do jogo
são algo extremamente violento que têm
consequências tremendas no bem-estar das
pessoas”, afirmou Sebastião Feyo de Azevedo referindo-se aos números apresentados
no prefácio por Constantino Sakellarides,
em que se constata que os números de profissionais portugueses, italianos e gregos a
concordarem com um prolongamento da
atividade profissional para lá da idade da
reforma equivalem a cerca de metade dos
obtidos na Dinamarca e Holanda. De acordo
com o reitor da UP, este é um problema que
merece reflexão não só na área da Saúde,
mas em muitas outras.
A autora concordou e explicou que estes
dois grupos profissionais foram selecionados exatamente com o propósito de conhecer as dificuldades e ameaças sentidas em
grupos com elevadas qualificações, sendo
que os grupos profissionais não qualificados são
os geralmente estudados. Marianela Ferreira frisou
ainda que a “insatisfação, instabilidade e ausência
de reconhecimento” são as principais ameaças a
estes profissionais e apelou a que o poder político
ganhe consciência de que “as pessoas mais velhas
ainda têm muito para dar desde que com boas condições de trabalho”. n
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Professor Hipólito Reis 
apresentou NOVO livro
na SRNOM

D

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

«Cultura, Medicina
e Natureza
Na emergência da
Humanidade»

Professor jubilado de Bioquíescrito por Caldas Afonso como
mica da Faculdade de Meum “mestre que se
dicina da Universidade do
guarda para sempre”, CânPorto, Cândido Hipólito Reis
dido Hipólito Reis escolheu
a SRNOM para apresentar
esteve na Secção Regional do
“Cultura, Medicina e Natureza
Norte da Ordem dos Médicos,
– Na emergência da Humania 11 de Junho, para apresentar
dade”, um ensaio filosófico
do autor sobre a importância
a obra “Cultura, Medicina e
social, ética e humanista da
Natureza – Na emergência da
actividade médica. Na abertura do evento, o dirigente
Humanidade”, um texto de
do Conselho Regional do
cariz filosófico editado pela
Norte da Ordem dos MéFundação Lusíada. Os predicos lembrou o contacto
“marcante” que teve com o
sentes elogiaram-lhe a messeu professor, assim como
tria e a inteligência, mas foi
o facto de este ter “tornado
a carta lida pela filha de Dainteressante a disciplina de
química fisiológica”.
niel Serrão que emocionou o
Presidente da Fundação Luautor e todos os presentes.
síada, entidade que publicou
a obra, Abel Lacerda Botelho
mostrou-se grato por mais
esta edição, mas não deixou de partilhar um lamento com audiência por sentir que “a defesa e
que traduz a “aspiração humana” da “universidade”
divulgação da cultura e da língua portuguesa” é
e “obriga a reflectir”, num “exercício difícil”, mas
um “objetivo cada vez mais difícil. “A nossa cultura
de “grande prazer intelectual”. Para Daniel Serrão,
continua a ser ceifada e mal tratada. Temos sete teo livro de Hipólito Reis é um desafio à capacidade
lenovelas por dia e nem um minuto existe para a diheurística do leitor, procurando recolher ensinavulgação de um livro como este”, contestou o editor.
mentos no passado para chegar a um pensamento
Ausente por conhecidos motivos de saúde, Daniel
do presente. “É sabido que, na sua novidade, o ser
Serrão esteve presente por intermédio da sua filha
humano não é um ser de causalidade, mas de proMaria do Rosário, que leu um interessante comenjecto, e que por isso nunca o futuro está terminado”,
tário do professor ao livro. “Obra-prima de inteliacrescentou na carta lida por Maria do Rosário
gência verbal e linguística”, começou por referir,
Serrão.
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Aquilo que hoje
mais necessitamos
é de humildade,
que afinal será
sempre mais a
condição do homem
do que a própria
humanidade”
Daniel Serrão

Numa das várias abordagens de Hipólito Reis à actividade médica, Serrão encontra um sublinhado aos
riscos que decorrem da “politização perversa e da
corrupção”. Isto numa profissão que “é suposto ser
sempre virtuosa”, qualidade própria de “quem cuida
dos que sofrem e precisam”. O ensaio dedicado à
humanização que consta no livro é visto pelo bioeticista como “o mais inteligente, completo e profundo
de quantos até hoje li sobre o tema”. Numa frase,
sintetiza: “Aquilo que hoje mais necessitamos é de
humildade, que afinal será sempre mais a condição
do homem do que a própria humanidade”.
António Sarmento, convidado a apresentar formalmente a obra, começou por sublinhar a admiração
pessoal pelo autor, considerando-o “um modelo de
bondade e de humildade”, que “utilizou a sua formidável inteligência ao serviço do
bem”. O professor da FMUP reconheceu a dificuldade em absorver
todo o conteúdo da obra, começando por evidenciar a capacidade
que o livro tem de “transmitir bases óptimas para entender coisas
que não tínhamos conhecimento
para entender.
Muita da leitura crítica que António Sarmento fez sobre a obra
centrou-se nas implicações éticas
e sociais da Medicina, como base
do triângulo que dá nome ao livro
e que junta a Cultura e a Natureza.
Questões como a “longevidade vazia”, a “frustração pelas promessas
não cumpridas”, a “corrupção”, a
“promiscuidade insólita” e a “engenharia social” foram destacadas
pelo apresentador apenas a partir
da leitura do prefácio. No corpo da
obra, António Sarmento destacou,
tal como Daniel Serrão, o debate
sobre a humanização vs. desumanização, considerando que esta
última representa “um desvio do
ser”. “A acção médica é uma acção conjunta e não o serviço do
médico. Os termos hoje usados
como utente, prestação de serviço
e prestador consistem em relações
mecânicas que não tem nada a ver
com a vocação médica”.
No final da apresentação, Hipólito Reis escusou-se a falar sobre
si próprio, assumindo que isso
seria “despropositado”. Mas deixou uma palavra de apreço muito
particular pelas palavras de Daniel
Serrão: “Agradeço declarar com
esta evidência o altíssimo talento da sua sociologia,
da sua pedagogia, sempre eficaz na animação do
estudante do estudioso. O seu incentivo sempre incentivou e incentivará os seus discípulos, nos quais
me incluo”. n
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Manoel de Oliveira
na estreia dos 
Serões de Cinema

Texto Nelson Soares / Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Palavra e
Utopia
Manoel de Oliveira foi

recordado na abertura

dos “Serões de Cinema”,
um novo evento da
SRNOM que coloca

uma personalidade a

apresentar um filme da

sua eleição. Frei Bernardo
foi o primeiro convidado
e escolheu “Palavra e

Utopia”, a obra em que o
carismático realizador
portuense relata o

percurso de vida do Padre

António Vieira.

N

o primeiro dia de junho, o “cineclube
amador” da SRNOM – como lhe chamou António Vieira Lopes – reabriu
para uma nova iniciativa, designada
por “Serões de Cinema”, que convida uma personalidade a comentar um filme. O dirigente da Comissão de Atividades Culturais e de Lazer concretizou,
desta forma, uma aspiração antiga e que visa experimentar o cinema de uma outra forma. “A ideia é
que possamos partilhar, rever e aprender com os
filmes que aqui vão ser exibidos”, acrescentou o
organizador.
A primeira personalidade convidada foi Frei Bernardo Domingues, “sacerdote, pedagogo e filósofo”,
“dedicado às utopias” e um amigo pessoal de Manoel de Oliveira, como fez questão de descrever
Vieira Lopes. Inevitavelmente, o filme
escolhido foi da
autoria de Oliveira:
“Palavra e Utopia”.
“Uma oportunidade
para a Ordem dos
Médicos homenagear um dos maiores
cineastas portugueses de sempre, se calhar o maior”, acrescentou o anfitrião.
O convidado apres entou- s e como
uma pessoa de fora
do cinema, mas com
a vantagem de ter
tido “uma história
muito longa” de contacto com o Manoel
de Oliveira. O cineasta centenário, recentemente falecido,
era, para Frei Bernardo, um “homem
de princípios e de
valores” que apreciava a coerência e
a persistência dos
homens e defendia
um lema: “Quer gostem, quer não gostem, estamos
aqui para sermos nós”. Um pensamento “lapidar”,
no entender do clérigo.
Desfiando memórias do realizador, Frei Bernardo
enalteceu-lhe o “humor espantoso” que o levava a
ironizar sobre qualquer tema. “Uma vez, fui ver o
seu filme ‘Non, ou a Vã Glória de Mandar’ e disse-lhe que tinha adormecido duas ou três vezes. Ele
respondeu-me: ‘Bom efeito teve o filme, que o fez
dormir sem pastilhas’”. Oliveira “não era um convencido”, antes alguém com uma visão pura da vida
e do cinema. “Fazer a difusão da cultura portuguesa
foi sempre a sua grande preocupação. Dizia que se
não o fizéssemos, seriamos culpados dela ficar na
obscuridade”, descreveu Frei Bernardo, recordando
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as várias referências históricas e
literárias nos seus filmes, desde
Agustina a Camões. Finalmente,
o convidado lembrou a reação
de Oliveira a uma das críticas
mais recorrentes ao seu cinema:
o facto de ser muito parado. “Ele
dizia que, hoje em dia, toda a
gente faz tudo a correr. A sua
ideia é que enquanto estiverem
ali, a observar o seu filme, têm
de ver uma imagem o tempo
suficiente para a recordar. Era
a sua pedagogia”, observou Frei
Bernardo.
Sobre Palavra e Utopia, o sacerdote considerou tratar-se de
uma obra sobre a forma particular como o Padre António Vieira
encarava a sua missão. “Ele pregava muito contra a corte, porque esta representava a corrupção. Os valores, em vez de serem
para comunidade, eram só para
alguns”, descreve Frei Bernardo,
acrescentando que “quem não
se interessa pelo bem comum,
estraga a sua vida e a dos outros”.

“Um filme que
representa o que o
cinema português
podia ser”

“O cinema para
mim sempre
foi a arte mais
completa”
Beatriz Pacheco Pereira

Beatriz Pacheco Pereira, “uma
mulher do saber, ubíqua nas
áreas da cultura, desde o cinema
à escrita, escultura e até canto”,
como descreveu Vieira Lopes,
foi a segunda convidada dos “Serões de Cinema” na SRNOM, a
29 de junho.
A escolha da cinéfila convidada
recaiu sobre “um filme a que
as pessoas não têm acesso imediato” e que “não é exemplificativo de um clássico”, “mas que representa o que o
cinema português podia ser, bem escrito e bem
interpretado”, “feito com pouco dinheiro mas com
muito talento e uma boa mensagem”.
Trata-se de “Purely Belter”, em português “Na
Maior”, um filme independente britânico do ano
2000 do realizador Mark Herman. Uma obra que,
na opinião da fundadora do festival de cinema
FANTASPORTO, fala de uma realidade suburbana,
de gentes, e que tem “soberbas interpretações”.
António Vieira Lopes confessou logo de início que
por não conhecer a obra veio com “uma enorme
expetativa”, e que para si isso é que é “partilhar um
filme, confiar na pessoa que o vai apresentar”.

“Na Maior” descreve a relação de dois
adolescentes com grandes dificuldades financeiras que desejam obter os
lugares para a temporada do Newcastle United. De acordo com Beatriz Pacheco Pereira, a obra “respeita a nossa
humanidade no que tem de melhor”
e “no fim transmite uma mensagem
de calor e deixa as pessoas com um
sorriso”, pois apesar de os meios utilizados não serem os melhores e tudo
apontar para o fracasso, o objetivo é
cumprido.
Por escolhas como estas, as iniciativas de cinema na Casa do Médico já
conquistaram um grupo de entusiastas que aqui rumam para cultivar a
paixão por esta arte. Carlos Aguiar é
uma dessas pessoas, esta é a quarta
iniciativa cinéfila da SRNOM a que
veio, contagiado por um amigo, e tenciona voltar a passar aqui mais serões
similares.
Sobre o cinema na sua generalidade,
a conhecida crítica afirmou que esta
é para si a arte mais completa, de
tal maneira que
nos “mostra a vida
quotidiana”, desde
“como se vivia no
século X VIII ao
pensamento do século XVI”. “O meu
pai levou-me a conhecer o cinema,
mas também a história”, concluiu.
Beatr iz Pacheco
Pereira recordou
também o tempo
em que deu os primeiros passos neste
mundo, e admitiu
nem sempre ter
sido fácil: “Comecei muito pequena
a gostar de cinema
e acabei por me sentir muito isolada por uma razão
muito simples, as mulheres em Portugal não trabalham em cinema, não escrevem sobre cinema e
muito menos organizam festivais”.
Sobre a sua evolução, considerou que talvez seja “a
expressão artística que está a sofrer maior transformação em todos os aspetos”, desde a influência da
atualidade audiovisual e democratização do acesso
às filmagens, à própria idealização. “Hoje em dia o
argumento é muito feito por encomenda” e “cada
vez mais se vê o mesmo tipo de filmes”, concretizou,
deixando um apelo a que o cinema português se
tente aproximar do exemplo da Dinamarca para
que cresça e se consiga aproximar do público. n

Cultura

5.º Ciclo de
Jazz na Ordem

acompanha
tendências
nacionais

F

Entre abril e junho a
SRNOM foi invadida pelos
ritmos contagiantes do

jazz nacional, tendo contado com concertos de
“quatro grandes formações

do país” e atuações de pre-

lúdio a cargo da Escola de
Jazz do Porto.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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oi com o tema “Corner
Pocket” de Duke Ellington que a “Big Band ESMAE” inaugurou a 24 de abril
o 5.º Ciclo de Jazz na Ordem,
que até junho levou ao Salão Nobre da SRNOM quatro
grandes performances que espelham bem a diversidade da
cena jazzística nacional.
A liderar este grande grupo
instrumental, que reúne “os
melhores” da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE), esteve o
maestro Telmo Marques, que
anunciou logo de início que a
orquestra, composta por mais
de vinte elementos, iria “ficar
ainda maior” com “a surpresa
mais para o final”.
A formação contou com flautas, saxofones, trompetes,
piano, guitarra, contrabaixo,
bateria e percussão, que durante cerca de uma hora presentearam o auditório cheio
com temas como “Shiny Stockings” de Frank Foster e
“Jumping At The Woodside”
de Count Basie.

“Ciudades” de
Guillermo Lago
interpretadas em
estreia nacional
O conjunto apertou-se e passou, nas palavras de Telmo
Marques, “de Banda Grande a Banda Larga”, com
a adição de quatro saxofones, que constituem o “El
Quartet”. O repertório escolhido para estas últimas três peças foram as “Ciudades”, em português
“Cidades”, do compositor holandês que se dá pelo
nome espanhol de Guillermo Lago.
Composições escritas precisamente para quartetos
de saxofone e Big Band, mas nunca antes realizadas
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Apesar de menos composta que no concerto anterior, a plateia mostrou-se bastante recetiva e entretida com os temas
escritos e letrados pela cantora, com influências de Nina Simone e Billie Holiday, e
embelezados com a cumplicidade da guitarra de Bruno Macedo, do piano de Hugo
Raro, do contrabaixo de Nuno Campos, e
da bateria de Nuno Oliveira.

Qualidade além fronteiras

por um grande grupo instrumental em Portugal, tratando-se de uma estreia a nível
nacional.
“Cordoba” foi o primeiro tema interpretado,
seguindo-se “Saravejo”, apenas pelo quarteto feminino, e terminando novamente
juntos com “Adis Abeba”. O público, abrangente nas faixas etárias, recebeu muito bem
o espetáculo, com uma forte ovação final,
assim como a comissão organizadora que
considerou que este foi um “concerto extraordinário” por parte daqueles que futuramente “vão ser os nossos grandes músicos”.

Um concerto de
cumplicidade
A 15 de maio foi a vez do Quinteto Mariana
Vergueiro subir ao palco, um projeto com
um ano que é feito de “encontros de amigos”, músicos, e que foi gravado em novembro de 2014, estando o lançamento para
breve.
O presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, tomou a palavra antes da abertura
do concerto e aproveitou o momento para
prestar homenagem a Amílcar Ribeiro, falecido recentemente, que deu um contributo valioso na dinamização das atividades
culturais na SRNOM. De acordo com Miguel Guimarães, este concerto prestou-lhe tributo não por
haver alguma alteração na sua composição mas por
ser assim que a comunidade médica o sente.
Após se cumprir um minuto de silêncio, foi a vez
de Rui Rodrigues, responsável por esta iniciativa,
frisar que “o jazz é sentido” e introduzir o espetáculo da noite.

A 29 de maio foi tempo de ouvir “Lado B”,
o terceiro álbum do pianista e compositor Luís Figueiredo. Um concerto que, de
acordo com o médico que integra a Comissão de Atividades Culturais e de Lazer
da SRNOM, foi “sensacional”, prova bem
que “o jazz está a crescer em Portugal” e
que “temos muitos músicos com qualidade ao nível internacional”.
Ao trio habitual, a que ao pianista se juntam João Moreira (trompete, fliscórnio) e
Mário Franco (contrabaixo), a formação
contou também com a presença de Bruno
Pedroso na bateria.
Um conjunto que foi muito bem recebido pela audiência, que vibrou com a energia positiva exalada
pelo grupo.

Bloco A4 deixa o público 		
nas “nuvens”
O ciclo fechou com chave de ouro com o Quarteto
Mário Santos – Bloco A4 – que no dia 12 de junho
deu a conhecer aos cerca de 50 clínicos presentes os
temas originais, como “Hino”, que compõe o álbum
“Nuvem”.
No final, após mais de uma hora de concerto e vários discos vendidos, Mário Santos confessou-nos
ter ficado muito satisfeito com a atuação da noite. O
saxofonista ligado ao jazz há quase 30 anos revelou
que apesar de o projeto remontar a 2009 os ensaios
com os três músicos que o acompanham – Marcos
Cavaleiro na bateria, José Miguel Moreira na guitarras e António Augusto Aguiar no contrabaixo – são
regulares.
Sob orientação do docente Pedro Barreiros, nestas
quatro noites de primavera, para além das performances principais, os presentes puderam desfrutar
de concertos de prelúdio por parte dos alunos da
Escola de Jazz do Porto.
“De ano para ano temos tentado, e conseguido,
acompanhar a tendência de crescimento deste género musical em Portugal”, afirmou Rui Rodrigues.
Colocadas em palco “quatro grandes formações do
país”, a sensação é de objetivo cumprido e tudo
aponta para um 6.º Ciclo de Jazz na Ordem ainda
melhor. n
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Noite de
Fernando
Pessoa na
SRNOM

Emílio Gonçalves voltou a propiciar
uma declamação poética muito

expressiva, desta vez focada na obra do
“maior poeta do mundo” – ortónimo
e heterónimos – com destaque em

Textos Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Álvaro de Campos.

mílio Gonçalves regressou ao palco
do Salão Nobre da SRNOM para
interpretar Fernando Pessoa, heterónimos e ortónimo. O médico e
cultor de poesia confessou não ter sido fácil
escolher os poemas da noite, tendo considerado importante atender às especificidades
do público, como a idade ou escolaridade. Ao
contrário do seu recital anterior na Casa do
Médico, em que optou por poemas de várias
autorias, desde Sophia de Mello Breyner Andresen a Vinicius de Moraes e Federico García Lorca, focou-se nas “identidades” daquele
que é para si “o maior poeta do mundo”.
O médico residente em Bragança começou
com o poema “Lisbon Revisited” de Álvaro
de Campos, heterónimo cuja obra ocupou
mais de metade da atuação, uma vez que,
confessou, a sua ética comportamental e
natureza existencial o deixam “extasiado”.
Prosseguiu com uma expressiva interpretação de vários poemas, desde aquele que,
recordou Emílio Gonçalves, muitos consideram ser “o melhor” – “Tabacaria” – à “Ode Triunfal”,
que fez a transição para o
primeiro poema de ortónimo, “A Múmia”.
A plateia aplaudiu mais sete
poemas de Fernando Pessoa
ortónimo, como “Emissário
de um Rei Desconhecido”
e “Tenho dó das estrelas”, e
o médico terminou a noite
com a declamação de um
poema que versa sobre a
busca da tranquilidade –
“Vem Sentar-te Comigo,
Lídia, à Beira do Rio” – do
heterónimo Ricardo Reis.
No final o feedback dos presentes foi muito positivo, no
entanto, o homem da noite
revelou-nos não ser possível
estar totalmente satisfeito
por se tratar de “uma poesia
demasiado exigente para um
amador que não se dedica
à poesia a tempo inteiro”.
“Ainda que procurando fazer o melhor, a modulação,
fluência, gestual, colocação
da voz – elementos essenciais – são muito difíceis de
conjugar”, afirmou Emílio
Gonçalves, que tem a declamação poética presente na
sua vida há mais de 50 anos, altura em que no seu
terceiro ano de faculdade os “mestres de teatro da
Commedia Dell’arte” lhe ensinaram a “tirar da voz
o próprio sentimento e afeto a que não é alheia a
expressão poética”. n
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Amílcar
Ribeiro
homenageado
pelo Coro da
SRNOM

E

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

m memória de Amílcar Ribeiro, falecido a 8 de maio, o
coro da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos,
liderado por Luísa Vilarinho, subiu pela
segunda vez ao palco no Salão Nobre.
A maestrina, que também participa
como soprano, começou por recordar
a altura em que conheceu o médico que
em muito contribuiu para a dinamização das atividades culturais e sociais da
SRNOM, quando foram colegas no Centro Hospitalar de São João. “Voltámos
a encontrar-nos mais tarde pelo amor
à música”, afirmou, garantindo que o
concerto iria contemplar momentos de
“harmonia e exaltação”, que julgou serem do seu agrado.
As luzes apagaram-se e Luísa Vilarinho
juntou-se ao piano para interpretar a
modinha brasileira de Domingos Caldas Barbosa “Desde o dia em que eu
Conjunto formado por
nasci”. A maestrina chamou Susana
médicos cantores dedicou
Vieira (soprano) e Flávio Ribeiro (baquatro peças à memória
rítono) para darem voz a “Dolci miei
sospiri, dolci miei martiri” de Gabrielle
do antigo dirigente
Chiabrere.
recentemente falecido,
Prosseguiram com canções de amor e
num concerto de sábado à
estiveram em palco 13 cantores, cinco
deles homens, que entoaram temas em
noite repleto de momentos
conjunto como a canção sefardita do
marcantes de “harmonia e
século XV “Durme, durme” ou “Verdes
exaltação”.
são os campos” de Zeca Afonso.
Esta atuação intimista contemplou registos um pouco diferentes, que transmitiram emoções diversas, mais ou
menos intensas, como o cântico sul-africano “Syahamba” e a canção tradicional inglesa “Scarbourogh Fair”.
Houve momentos em que os intérpretes
atuaram sentados numa mesa com toalha de veludo encarnada, outros em que
a lado com a voz esteve presente a dança
e o bailado.
A plateia de quase cem pessoas não ficou
indiferente às capacidades demonstradas
pelo coro, e “Mille cherubini in coro”,
onde a potência vocal da artista convidada Susana Vieira encheu a sala, mereceu uma
longa ovação.
A meio do concerto cumpriu-se um minuto de silêncio em homenagem a Amílcar Ribeiro, que teve
quatro peças especialmente selecionadas com esse
propósito: “Youkali” de Kurt Weill, “Dona nobis
pacem” de Mozart, e “For the beauty of the world” e
“The Lord bless you and keep you” de John Rutter,
que encerraram a noite. n
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3 discos 3 livros

As escolhas de Manuel Jorge Marmelo
Escritor e jornalista

Estreou-se nas Letras em 1996, com o livro
“O homem que julgou morrer de amor”,
tendo sido convidado, nesse mesmo ano,
para participar na coletânea “A cidade
sonhada”, a par de alguns dos mais
reputados escritores, poetas e artistas do
Porto.
O livro de contos “O silêncio de um
homem só” (2004) valeu-lhe o Grande
Prémio de Conto Camilo Castelo Branco.
Tendo participado em várias publicações
e antologias, o seu nome consta no
Dicionário de Personalidades Portuenses

do Século XX, da Porto Editora, desde julho
de 2001, sendo o mais jovem dos nomes
biografados.
Em fevereiro de 2014 venceu o Prémio
Literário Casino da Póvoa com o romance
“Uma Mentira Mil Vezes Repetida”,
publicado em 2011.
A trabalhar na imprensa desde 1989,
recebeu em 1994 o prémio de jornalismo
da Lufthansa e, em 1996, a menção
honrosa dos Prémios Gazeta de Jornalismo
do Clube de Jornalismo/ Press Club.

D. Quixote de La Mancha
Miguel de Cervantes

Cem anos de solidão
Gabriel Garcia Marquez

O ano da Morte de Ricardo Reis
José Saramago

É considerado, por muitos, o expoente máximo
da literatura espanhola.
Em 2002, uma votação
que envolveu escritores
de renome internacional
escolheu esta obra como a
melhor de ficção de todos
os tempos.
“D. Quixote de La Mancha”, composto por 126 capítulos, divide-se
em duas partes. A primeira surgiu em 1605 e
a segunda em 1615. O protagonista, D. Quixote, perde a razão ao exagerar na leitura de
romances de cavalaria, muito populares na
época. O pequeno fidalgo castelhano pretende imitar os seus heróis preferidos, envolvendo-se numa série de aventuras, que não
passam de fantasias sempre desmentidas pela
dura realidade.
A sátira da época tem um efeito humorístico,
com Sancho Pança, fiel amigo e companheiro,
a servir de contraponto ao idealismo grotesco
do protagonista.

O Prémio Nobel da Literatura de 1982 deixou-nos uma das obras mais
importantes do universo
latino-americano, sendo
uma das mais lidas e
traduzidas em todo o
mundo.
“Cem Anos de Solidão”
aborda a numerosa descendência da família Buendía ao longo de várias gerações, num romance que tem a cidade
fictícia de Macondo como pano de fundo,
desde a sua fundação até à sétima geração.
Os seus habitantes, que vivem uma realidade
muito truculenta, com as paixões à flor da
pele, estão sempre à beira da destruição total.
Trata-se de uma profunda reflexão sobre os
fundamentos que compõem o ideário colombiano, dentro do contexto da América
espanhola. Mas as fantasias, as obsessões, as
tragédias, os adultérios, as rebeldias, as descobertas e condenações da família Buendía
remetem-nos também para a representação
do mito e da história do mundo inteiro.

Esta obra de Saramago,
de 1984, versa sobre Ricardo Reis, heterónimo
de Fer nando Pessoa.
Após o regresso do poeta a Portugal, podemos
acompanhar, neste livro,
a sua vida através das
ruas de Lisboa, à procura
da redescoberta do país.
Ricardo Reis recebe, entretanto, a visita de
um fantasma de Fernando Pessoa e, pelo
meio, ainda vive duas histórias de amor, onde
a duplicação de personagens tem um sentido
maior.
Trata-se de um dos livros mais marcantes de
Saramago, pela história original, pela escrita
densa e dura, mas também poética e bela do
prémio Nobel português.

Texto Rui Martins

3 LIVROS · 3 discos
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La Llorona
Lhasa

Back to earth
Lisa Ekdahl

Roseland NYC Live
Portishead

Filha de um professor muito pouco
convencional e de
uma fotógrafa, Lhasa
de Sela seguiu na
infância o idealismo
familiar: percorrer os
EUA e o México durante sete anos num
autocarro escolar convertido. De ascendência
mexicana, de um lado, e americano-judia-libanesa, do outro, adquiriu uma longa experiência de estrada. Com uma voz sensual foi
fazendo “medleys” de clássicos americanos e
mexicanos, misturando ainda música europeia, árabe e asiática oriental.
Mais tarde, já mais a Norte, no Canadá, conheceu o guitarrista Yves Desrosiers, que a
ajudou a produzir material original. “La Llorona” é o exemplo mais marcante dessa experiência, que vai buscar sons à mitologia asteca
e os mistura com a instrumentalização mexicana, numa originalidade surpreendente.
Do continente americano para todo o mundo,
o disco é apreciado também na Europa, pelos arranjos ricos e inebriantes, numa música
surpreendente e invulgar, ótima para quem
procura novas experiências e quer fugir às
redundâncias do dia a dia.
Llasa de Sela faleceu com 37 anos, em 2010,
em Montreal, vítima de um tumor.

Já esteve várias vezes
em Portugal, designadamente na Casa
da Música, no Porto,
e no Centro Cultural
de Belém, em Lisboa.
Esta sueca, com uma
fascinante, cândida e
cristalina voz de menina, move-se numa sonoridade “smooth”
muito próxima do jazz.
Lisa Ekdahl surpreendeu em 1988 com este
álbum “Back to Earth”. Desde então tem construído uma carreira muito consistente, tendo
conquistado os prestigiados Grammy Awards
já por três vezes, fruto do trabalho ao longo
de oito álbuns.
Este “Back to Earth” surpreendeu a imprensa
de referência britânica e apaixonou os franceses, que compraram, logo na altura, 40 mil
exemplares. Atualmente, Lisa Ekdahl figura
entre os nomes mais badalados do lado mais
light do jazz, ao lado de Diana Krall, Norah
Jones ou Stacey Kent.

Álbum gravado ao
vivo em 1997, no
Roseland Ballroom,
em Nova Iorque, por
esta banda britânica da denominada
música “trip hop”.
Trata-se de um estilo
originário de Bristol,
de onde os Portishead são originários, muito
à base de instrumentos convencionais e acústicos, que produzem uma música eletrónica
experimentalista e lenta, muito influenciada
pelo house, ambient jazz, electropop, soul
ou funk.
O género “trip hop” tem em Portugal uma
legião de fãs, como ficou comprovado no Festival Marés Vivas de 2014, em Gaia, onde milhares de pessoas aplaudiram os Portishead
ao vivo, como já antes tinham apreciado os
Massive Attack ou Cocteau Twins, nos Coliseus do Porto ou Lisboa.
Este espetáculo de Nova Iorque, que também
foi lançado em vídeo, apresentou na altura
novos arranjos da banda ao nível dos instrumentos de cordas e contou com a participação
da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque. n
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■■DESPACHO n.º 3400/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde
Autoriza, o Instituto Português de Oncologia
de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E., a proceder à
realização de investimento para a aquisição de um
equipamento de ressonância magnética 3T.
[DR n.º 65/2015, Série II de 2015-04-02]

■■DELIBERAÇÃO (extrato) n.º 483/2015 do Ministério da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Nomeação do presidente da Comissão Regional do
Internato Médico da Zona Norte.

[DR n.º 66/2015, Série II de 2015-04-06]

a metodologia mais adequada para obtenção do
número de feridos graves registado em 2014.
[DR n.º 70/2015, Série II de 2015-04-10]

■■PORTARIA n.º 216-A/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Altera o anexo à Portaria n.º 158/2014, de 13
de fevereiro, que revê o regime especial de
comparticipação para medicamentos destinados
ao tratamento da doença de hepatite C.

[DR n.º 72/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-04-14]

■■DESPACHO n.º 3777-A/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado
e das Finanças e do Ministro da Saúde
Autoriza, para algumas especialidades da área
hospitalar, os serviços e estabelecimentos
integrados no Serviço Nacional de Saúde,
independentemente da natureza jurídica detida,
a celebrar contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado ou contratos
individuais de trabalho por tempo indeterminado
ao abrigo do Código do Trabalho.
[DR n.º 73/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-04-15]

■■DESPACHO n.º 3510-A/2015 do Ministério da

Saúde - Gabinete do Ministro
Delega no Secretário de Estado da Saúde
os poderes para praticar todos os atos e
procedimentos necessários à intervenção e
representação do Estado Português no processo
de arbitragem, requerido pela Sociedade Gestora
do Estabelecimento do Hospital de Loures, SA,
no âmbito do litígio emergente do Contrato
de Gestão do Hospital de Loures em regime
de parceria público-privada, respeitante à
responsabilidade pela formação dos médicos
internos.
[DR n.º 67/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-04-07]

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS n.º
18/2015
Aprova o Programa Integrado de Promoção da
Excelência em Investigação Médica.

■■DECRETO-LEI n.º 53/2015 do Ministério da Saúde
Procede à primeira alteração ao DecretoLei n.º 89/2010, de 21 de julho, que aprova o
regime excecional de contratação de médicos
aposentados pelos serviços e estabelecimentos do
Serviço Nacional de Saúde, e prorroga o prazo de
vigência do mesmo.
[DR n.º 73/2015, Série I de 2015-04-15]

■■DESPACHO n.º 3762/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Determina disposições referentes à triagem das
crianças nos hospitais com Serviço de Urgência
Médico-Cirúrgico, Serviço de Urgência Polivalente
ou Serviço de Urgência Polivalente Pediátrica.
[DR n.º 73/2015, Série II de 2015-04-15]

[DR n.º 67/2015, Série I de 2015-04-07]

[…]

[…]

[…]

QR Code para aceder à
versão integral do documento:
https://dre.pt/application/file/6693407

■■DESPACHO n.º 3578/2015 da Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Administração
Interna e da Saúde - Gabinetes do Ministro Adjunto
e do Desenvolvimento Regional, da Ministra da Administração Interna e do Ministro da Saúde
Constituição de um grupo de trabalho para definir

■■DESPACHO n.º 3802/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Cria um grupo de trabalho para o
desenvolvimento de um conjunto de medidas
relativas à implementação de um programa de
deteção precoce e intervenções breves dirigido
ao consumo excessivo de álcool e ao consumo de
tabaco nos Cuidados de Saúde Primários.
[DR n.º 74/2015, Série II de 2015-04-16]
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■■DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO n.º 282/2015 dos

Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes dos
Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, Adjunto do Ministro da Saúde e da Solidariedade e da
Segurança Social
Retifica o Anexo I do Despacho n.º 1928/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série
n.º 38, de 24 de fevereiro (Autoriza o Instituto
da Segurança Social, IP, e as Administrações
Regionais de Saúde, IP, a assumir os compromissos
plurianuais no âmbito dos contratos-programa
celebrados e renovados, durante o ano de 2015,
com as entidades integradas ou a integrar a Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados).

■■DESPACHO n.º 4389/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Estabelece os critérios e procedimentos
de organização das listas de utentes nos
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).
[DR n.º 84/2015, Série II de 2015-04-30]

biente, Ordenamento do Território e Energia
Estabelece as medidas para a utilização confinada
de microrganismos geneticamente modificados
e de organismos geneticamente modificados,
tendo em vista a proteção da saúde humana e
do ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2009/41/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de
maio de 2009.
[DR n.º 75/2015, Série I de 2015-04-17]

[DR n.º 78/2015, Série I de 2015-04-22]

■■PORTARIA n.º 121/2015 do Ministério da Saúde
Reconhece os ciclos de estudos aptos a conferir
o grau de licenciado na área de podologia que
permite o acesso à profissão de podologista.

[DR n.º 85/2015, Série I de 2015-05-04]

■■PORTARIA n.º 122/2015 do Ministério da Saúde

Aprova o modelo do cartão de título profissional
de podologista.
[DR n.º 85/2015, Série i de 2015-05-04]

■■DESPACHO n.º 4439/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina a extinção da Comissão do Programa
do Medicamento Hospitalar criada pelo Despacho
n.º 13378/2011, de 27 de setembro.
[DR n.º 85/2015, Série II de 2015-05-04]

■■DESPACHO n.º 4113-A/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde
Determina que todos os serviços e
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde
devem assegurar, de forma eficaz, os Planos de
Contingência de Temperaturas Extremas Adversas
- Módulos de Calor e de Inverno, da Direção-Geral
da Saúde, devendo elaborar e implementar Planos
de Contingência específicos de acordo com a
realidade local.
[DR n.º 79/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-04-23]

■■DESPACHO N.º 4180-A/2015 dos Ministérios das

Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde
Autoriza o Instituto Português de Oncologia
do Porto Francisco Gentil, E.P.E. a realizar um
investimento relativo à aquisição de um acelerador
linear que visa a melhoria da oferta pública na
área dos tratamentos de radioterapia na região de
saúde do Norte.
[DR n.º 80/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-04-24]

■■AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO n.º 367/2015

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde, E. P. E.
Concurso Público com Publicação do Jornal Oficial
da União Europeia para a prestação de cuidados de
saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde,
na área da endoscopia gastrenterológica.
[DR n.º 80/2015, Série II de 2015-04-24]

■■DESPACHO n.º 4688/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde
Determina que a vacina contra a gripe sazonal é
gratuita, na época 2015/2016, para pessoas com idade
igual ou superior a 65 anos, bem como outros
[DR n.º 88/2015, Série II de 2015-05-07]

■■DECRETO-LEI n.º 55/2015 do Ministério do Am-

[Alarga a isenção do pagamento de taxas moderadoras a todos os
menores de idade]

[DR n.º 88/2015, Série II de 2015-05-07]

grupos alvo prioritários definidos em orientação
anual da Direção-Geral da Saúde.

[DR n.º 75/2015, Série II de 2015-04-17]

■■DECRETO-LEI n.º 61/2015 do Ministério da Saúde
Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º
113/2011, de 29 de novembro, que regula o acesso às
prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte
dos utentes, no que respeita ao regime de taxas
moderadoras e à aplicação dos regimes especiais
de benefícios.

■■DESPACHO (extrato) n.º 4690/2015 do Ministério da
Saúde - Secretaria-Geral
Concessão da medalha de serviços distintos do
Ministério da Saúde, grau ‘ouro’, ao Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar.

■■DESPACHO n.º 4431/2015 do Ministério da Saúde

- Gabinete do Ministro
Designa, em regime de comissão de serviço, por
um período de cinco anos, renovável por igual
período, o Professor Doutor Hélder Fernando
Branco Trindade, para exercer o cargo de
presidente do conselho diretivo do Instituto
Português do Sangue e da Transplantação, I. P.
[DR n.º 85/2015, Série II de 2015-05-04]

■■DESPACHO n.º 4426/2015 dos Ministérios da Economia, da Agricultura e do Mar e da Saúde - Gabinetes do Ministro da Economia, da Ministra da Agricultura e do Mar e do Ministro da Saúde
Altera a composição da Comissão de Segurança
Alimentar, adiante designada CSA, integrando as
Regiões Autónomas dos Açores e Madeira como
membros efetivos.
[DR n.º 85/2015, Série II de 2015-05-04]

■■RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA n.º
46/2015
Pelo reforço da intervenção dos cuidados de saúde
primários no combate ao cancro de pele.
[DR n.º 86/2015, Série I de 2015-05-05]

■■DESPACHO (extrato) n.º 4692/2015 do Ministério da

Saúde - Secretaria-Geral
Concessão da medalha de serviços distintos do
Ministério da Saúde, grau ‘ouro’, ao Instituto Português
Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE.
[DR n.º 88/2015, Série II de 2015-05-07]

■■DESPACHO n.º 4827-A/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Determina-se que, durante o ano de 2015,
podem ser desenvolvidos dois procedimentos de
recrutamento de pessoal médico, a realizar no
final de cada uma das duas épocas de avaliação do
internato médico, tendo em vista a constituição de
até 1100 relações jurídicas de emprego, mediante
celebração de contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, por parte
de órgão ou serviços abrangidos pelo âmbito
de aplicação objetivo da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, ou contrato individual
de trabalho sem termo, no caso dos serviços e
estabelecimento de saúde integrados no setor
empresarial do Estado.
[DR n.º 89/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-05-08]

■■DESPACHO n.º 4747/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece disposições no âmbito da Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS,
E. P. E.), referentes aos contratos públicos de
aprovisionamento, que determinam as condições
de fornecimento de Corretivos da Volemia e
Outras Soluções Estéreis.
[DR n.º 89/2015, Série II de 2015-05-08]

■■AVISO n.º 5266-C/2015 do Ministério da Saúde
- Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Abertura de um procedimento para o
preenchimento de 65 postos de trabalho
da carreira médica ou especial médica dos
estabelecimentos e serviços de saúde integrados
no Serviço Nacional de Saúde.
[DR n.º 92/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-05-13]

■■DESPACHO n.º 5078/2015 do Ministério da Saúde -

Gabinete do Ministro

Nomeia, presidente do conselho consultivo da
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., o
Professor Doutor Adriano José Alves Moreira.
[DR n.º 93/2015, Série II de 2015-05-14]

■■DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO n.º 21/2015 da Presidência do Conselho de Ministros
Retifica a Portaria n.º 77-A/2015, de 16 de março de
2015, dos Ministérios das Finanças e da Saúde, que
aprova o modelo de declaração da contribuição
extraordinária sobre a indústria farmacêutica
(modelo 28) e respetivas instruções de
preenchimento, publicada no Diário da República
n.º 52, 1.ª série, 1.º Suplemento, de 16 de março de
2015.
[DR n.º 93/2015, Série I de 2015-05-14]
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■■DESPACHO n.º 5249-A/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Fixa, para o ano de 2015, número de médicos
aposentados que podem ser contratados pelos
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

QR Code para aceder à
versão integral do documento:
https://dre.pt/application/file/67318639

[DR n.º 96/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-05-19]

[…]

■■DECRETO-LEI n.º 86/2015 do Ministério da Saúde
Procede à definição do regime jurídico da
formação médica especializada com vista à
obtenção do grau de especialista e estabelece os
princípios gerais a que deve obedecer o respetivo
processo.
[DR n.º 98/2015, Série I de 2015-05-21]

■■PORTARIA n.º 150/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde
Aprova os critérios de fixação da contribuição
regulatória e das taxas de registo e as isenções,
no âmbito da prossecução das atribuições
pela Entidade Reguladora da Saúde, bem
como os montantes, critérios de fixação das
taxas de licenciamento e as isenções, no
âmbito do regime jurídico que ficam sujeitos a
abertura, a modificação e o funcionamento dos
estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde e revoga a Portaria n.º 52/2011, de 27 de
janeiro.

■■DESPACHO n.º 5739/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde Determina a divulgação trimestral de indicadores
de qualidade das entidades do Serviço Nacional de
Saúde, de acordo com quadro anexo ao presente
despacho.
[DR n.º 104/2015, Série II de 2015-05-29]

[DR n.º 101/2015, Série I de 2015-05-26]

■■ANÚNCIO n.º 126/2015 do Ministério da Saúde –

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Fundo para a Investigação em Saúde (FIS)
- Abertura de concurso para atribuição de
financiamento em 3 áreas científicas, no âmbito
do FIS.

[DR n.º 101/2015, Série II de 2015-05-26]

■■DECRETO-LEI n.º 97/2015 do Ministério da Saúde
Procede à criação do Sistema Nacional de
Avaliação de Tecnologias de Saúde. [SiNATS]

QR Code para aceder à
versão integral do documento:
https://dre.pt/application/file/67250347

■■DESPACHO n.º 5471-A/2015 do Ministério da
Saúde – Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Identifica os serviços e estabelecimentos de saúde
carenciados na área de Medicina Geral e Familiar,
tendo em vista a abertura de procedimento
concursal destinado aos médicos que adquiriram o
grau de especialista na 1.ª época de 2015.

[DR n.º 99/2015, 2º Suplemento, Série II de 2015-05-22]

■■DESPACHO n.º 5416/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes do Secretário de Estado da Saúde e da Secretária de Estado
da Ciência
Fixa em 30 o número de médicos internos a
quem pode ser reconhecido o estatuto de interno
doutorando e define as áreas prioritárias a
considerar em 2015.
[DR n.º 99/2015, Série II de 2015-05-22]

[DR n.º 105/2015, Série I de 2015-06-01]

■■DESPACHO n.º 5613/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Aprova a Estratégia Nacional para a Qualidade na
Saúde 2015-2020, que consta do anexo ao presente
despacho.
[DR n.º 102/2015, Série II de 2015-05-27]
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■■PORTARIA n.º 172-E/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência
Regula os requisitos gerais que devem ser
satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente ao
grau de licenciado em Osteopatia.
[DR n.º 109/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-05]

■■DESPACHO N.º 6411/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Ministro
Determina que profissionais de saúde do
SNS podem participar em cursos, seminários,
encontros, jornadas ou outras ações de formação,
realizadas no país ou no estrangeiro.
QR Code para aceder à
versão integral do documento:
https://dre.pt/application/file/67352197

■■PORTARIA n.º 162-A/2015 dos Ministérios da Justiça, da Economia, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Estabelece as condições de acesso e de exercício
da atividade de reconstrução, conservação e
preparação de cadáveres, a tanatopraxia.
[DR n.º 105/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-01]

■■DESPACHO N.º 5786/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Inclui a vacina Prevenar 13 no Programa Nacional
de Vacinação (PNV) e aprova o esquema de
vacinação universal recomendado do PNV 2015.
Revoga o Despacho n.º 11961/2014, de 17 de
setembro, publicado no [DR, 2.ª série, n.º 186, de 26
de setembro de 2014.
[DR n.º 105/2015, Série II de 2015-06-01]

■■DESPACHO N.º 5952-A/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina os procedimentos de recrutamento
para os médicos que concluíram a respetiva
formação médica especializada nas áreas
hospitalar e de saúde pública na 1.ª época de 2015.
[DR n.º 106/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-06-02]

[O anexo ao Despacho foi alterado pela Declaração de Retificação
n.º 485-A/2015, publicada no Diário da República n.º 113/2015, 2º
suplemento, Série II de 2015-06-12]

■■DECRETO-LEI n.º 101/2015 do Ministério da Saúde

Estabelece os termos e as condições da atribuição
de incentivos à mobilidade geográfica para zonas
carenciadas de trabalhadores médicos com contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou a
contratar, mediante vínculo de emprego público ou
privado, com serviço ou estabelecimento integrado
no Serviço Nacional de Saúde.

[DR n.º 108/2015, Série I de 2015-06-04]

QR Code para aceder à
versão integral do documento:
https://dre.pt/application/file/67401332

[DR n.º 111/2015, Série II de 2015-06-09]

■■DESPACHO n.º 6214/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que a SPMS - Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde divulga, em site próprio,
todas as características dos produtos abrangidos
por contratos públicos de aprovisionamento, que
estabelecem as condições de fornecimento de
medicamentos anti-infecciosos: Exceto antivíricos
e antifúngicos.
[DR n.º 109/2015, Série II de 2015-06-05]

■■DESPACHO n.º 6215/2015 do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que a SPMS - Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde divulga, em site próprio,
todas as características dos produtos abrangidos
por contratos públicos de aprovisionamento, que
estabelecem as condições de fornecimento de
medicação antialérgica, medicamentos usados
no tratamento de intoxicações; vitaminas e sais
minerais e grupo 20.9 - outros Produtos.
[DR n.º 109/2015, Série II de 2015-06-05]

■■DESPACHO n.º 6216/2015 do Ministério da Saúde -

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que a SPMS-Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde divulga, em site próprio,
todas as características dos produtos abrangidos
por contratos públicos de aprovisionamento, que
estabelecem as condições de fornecimento de
fornecimento de meios de diagnóstico - medicina
nuclear.

[DR n.º 109/2015, Série II de 2015-06-05]

■■PORTARIA n.º 172-F/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência
Regula os requisitos gerais que devem ser
satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente ao
grau de licenciado em Naturopatia.

[DR n.º 109/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-05]

■■PORTARIA n.º 172-B/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência
Regula os requisitos gerais que devem ser
satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente ao
grau de licenciado em Fitoterapia.
[DR n.º 109/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-05

■■DESPACHO n.º 6478/2015 dos Ministérios das Finanças, da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes
da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro
da Educação e Ciência e dos Secretários de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde, da Solidariedade e da
Segurança Social e do Emprego
Despacho que estabelece a verba para
financiamento dos produtos de apoio destinados
às pessoas com deficiência e com incapacidade
temporária.
[DR n.º 112/2015, Série II de 2015-06-11]

■■Aviso n.º 6515-A/2015 do Ministério da Saúde Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Abertura de procedimento para o preenchimento
de 65 postos de trabalho para a categoria de
assistente das áreas de Anestesiologia, Medicina
Interna e Radiologia da carreira especial médica
ou da carreira médica dos estabelecimentos de
saúde com a natureza jurídica de entidade pública
empresarial, integrados no Serviço Nacional de
Saúde.
[DR n.º 112/2015, 1º Suplemento, Série II de 2015-06-11]

■■Lei n.º 53/2015 da Assembleia da República
Regime jurídico da constituição e funcionamento
das sociedades de profissionais que estejam
sujeitas a associações públicas profissionais.
[DR n.º 112/2015, Série I de 2015-06-11]

Saúde e da Educação e Ciência
Regula os requisitos gerais que devem ser
satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente ao
grau de licenciado em Acupuntura.

■■PORTARIA n.º 178/2015 dos Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Primeira alteração à Portaria n.º 1456-A/95, de
11 de dezembro, que regulamenta as prescrições
mínimas de colocação e utilização da sinalização
de segurança e saúde no trabalho.

■■PORTARIA n.º 172-D/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência
Regula os requisitos gerais que devem ser
satisfeitos pelo ciclo de estudos conducente ao
grau de licenciado em Quiropráxia.

■■DESPACHO n.º 6709/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde - Gabinetes do Ministro da Saúde
e do Secretário de Estado da Administração Pública
Designa, em representação do Ministério da Saúde,
membros não permanentes e membros da bolsa

■■PORTARIA n.º 172-C/2015 dos Ministérios da

[DR n.º 109/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-05]

[DR n.º 109/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-05]

[DR n.º 114/2015, Série I de 2015-06-15]
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■■PORTARIA n.º 184/2015 dos Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Fixa os preços dos cuidados de saúde e de apoio
social prestados nas unidades de internamento
e de ambulatório da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados (RNCCI) a praticar no ano
de 2014 e revoga a Portaria n.º 360/2013, de 16 de
dezembro.

de peritos da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública (CReSAP).
[DR n.º 115/2015, Série II de 2015-06-16]

■■DESPACHO n.º 6749/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece disposições sobre a implementação
do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC)
e do Programa de Eficiência Energética na
Administração Pública (Eco.AP) nas entidades
públicas do sector da saúde.

[DR n.º 120/2015, Série I de 2015-06-23]

[DR n.º 115/2015, Série II de 2015-06-16]

■■PORTARIA n.º 186/2015 dos Ministérios das Finanças e da Saúde
Aprova a taxa devida pela realização e atualização
do registo profissional de Podologista.

■■DESPACHO n.º 6769-A/2015 do Ministério da

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde
Designa os responsáveis pela elaboração ou
revisão das Redes Nacionais de Especialidades
Hospitalares e de Referenciação das
especialidades de Anatomia Patológica,
Anestesiologia, Cirurgia, Cirurgia Geral,
Gastrenterologia, Hepatologia, Medicina Física
e de Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina
Nuclear, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia,
Patologia Clínica, Neurorradiologia, Radiologia,
Reumatologia e Urologia.

[DR n.º 115/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-06-16]

[DR n.º 121/2015, Série I de 2015-06-24]

■■DESPACHO n.º 6876/2015 do Ministério da Saúde
- Gabinete do Ministro
Altera a constituição do Grupo de Trabalho
«Combate às irregularidades praticadas nas áreas
do Medicamento e dos Meios Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica», fixada pelo Despacho
n.º 12984/2014, de 17 de outubro.
[DR n.º 118/2015, Série II de 2015-06-19]

■■PORTARIA n.º 179-A/2015 do Ministério da Saúde
Aprova o Plano de Intervenção em Cirurgia (PIC).
[DR n.º 115/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-16]

■■PORTARIA n.º 189/2015 dos Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Primeira alteração à Portaria n.º 275/2010, de 19 de
maio, que fixa os valores das taxas devidas pelos
serviços prestados pelos organismos, no âmbito
dos ministérios responsáveis pelas áreas laboral
e da saúde, competentes para a promoção da
segurança e saúde no trabalho e revoga a Portaria
n.º 1009/2002, de 9 de agosto.
[DR n.º 122/2015, Série I de 2015-06-25]

■■PORTARIA n.º 194/2015 dos Ministérios das Finanças, da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Aprova o valor das taxas devidas pela emissão
dos certificados de qualificação profissional
que conferem os níveis de qualificação contra
radiações a pagar pelos requerentes à DireçãoGeral da Saúde.
[DR n.º 125/2015, Série I de 2015-06-30]

■■PORTARIA n.º 195/2015 dos Ministérios da Saúde,
da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social
Aprova o Regulamento de Certificação da
Qualificação Profissional em Proteção Radiológica.

[DR n.º 125/2015, Série I de 2015-06-30]

■■AVISO n.º 6689/2015 do Ministério das Finanças - Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público
Deliberação da comissão paritária do ACT n.º
5/2012 - Aprovação dos modelos de fichas a
utilizar para a avaliação de desempenho dos
trabalhadores da carreira especial médica
(SIADAPRA 3).

■■PORTARIA n.º 195-D/2015 do Ministério da Saúde
Estabelece os grupos e subgrupos
farmacoterapêuticos de medicamentos que
podem ser objeto de comparticipação e os
respetivos escalões de comparticipação.

[DR n.º 125/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-30]

[DR n.º 115/2015, Série II de 2015-06-16]

■■DECRETO-LEI n.º 106/2015 do Ministério da Saúde

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
50/2013, de 16 de abril, que estabelece o regime
de disponibilização, venda e consumo de bebidas
alcoólicas em locais públicos e em locais abertos
ao público, proibindo a prática destas atividades
relativamente a menores de idade.
[DR n.º 115/2015, Série I de 2015-06-16]

■■DESPACHO n.º 6850-A/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Fixa o número máximo de unidades de saúde
familiar (USF) a constituir no ano de 2015 e
determina o número máximo de USF que transitam
do modelo A para o modelo B, nos termos do n.º 3 do
despacho n.º 24101/2007, do Ministro da Saúde, de
8 de outubro.
[DR n.º 117/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-06-18]

■■PORTARIA n.º 181/2015 do Ministério da Saúde

Revoga a Portaria n.º 348/98, de 15 de junho, que
aprova os princípios e normas das boas práticas de
distribuição de medicamentos de uso humano e
de medicamentos veterinários.

[DR n.º 118/2015, Série I de 2015-06-19]

■■DELIBERAÇÃO n.º 1157/2015 do Ministério da

Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
Alteração do regulamento que define a lista de
medicamentos cuja exportação ou distribuição
para outros Estados membros da União Europeia
e respetivas quantidades dependem de prévia
notificação pelos distribuidores por grosso ao
INFARMED, I. P..
[DR n.º 119/2015, Série II de 2015-06-22]

■■PORTARIA n.º 195-A/2015 do Ministério da
Saúde
Aprova o procedimento comum de
comparticipação e de avaliação prévia de
medicamentos.
[DR n.º 125/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-30]

■■PORTARIA n.º 195-C/2015 do Ministério da
Saúde
Estabelece as regras e procedimentos de
formação, alteração e revisão dos preços dos
medicamentos sujeitos a receita médica e
medicamentos não sujeitos a receita médica
comparticipados, bem como as respetivas
margens de comercialização.
[DR n.º 125/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-06-30]
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Actividades

Distrito Médico de Viana do Castelo

■ 18 JUN

Sessão Científica

«Early Gastric Cancer.
Do Diagnóstico ao
Tratamento»
participantes:

Dra. Lígia Sá, Dr. João Rocha
Santos, Dra. Ana Cristina
Rodrigues, Prof. Doutor Luís
Lopes

■ 12 MAI

Workshop

«Introdução ao Coaching»
formadora:

Patrícia Labandeiro
O Conselho Distrital de Viana
do Castelo, em parceria com
a “Despertar, Formação e
Psicologia”, realizou no passado
12 de maio um Workshop de
“Introdução ao Coaching”, na
sede do Distrito Médico, em
Viana do Castelo.
O Coaching surge como a
comunhão de várias ciências,
metodologias, técnicas e
práticas para impulsionar o
desenvolvimento pessoal e
profissional.

A nível da saúde pode ter
utilidade e impacto na qualidade
da comunicação, nomeadamente
no estabelecimento da relação
empática e no apoio emocional e
prático ao paciente.
Os presentes procuraram utilizar
as ferramentas de trabalho para
otimizar a sua prática, onde
certamente as irão aplicar.

■ 11 JUN

Conferência

«Da natureza das coisas ao
sentido da vida: Confrontos
de ciência e religião»
orador:

Prof. Doutor João C. Paiva

O conferencista fez jus ao tema
em apreço. Com racionalidade,
sem esoterismo e muito próximo
da assistência, explicou o porquê
de muitos preceitos éticos e
religiosos em termos teleológicos.
Esta clareza de exposição muito
contribuiu para o elevado
número de intervenções dos
presentes. Uma sessão que
agradou à assistência e ajudou na
compreensão de determinadas
realidades, e como tal ficará para
a memória.

O cancro gástrico tem no
distrito de Viana do Castelo uma
elevada incidência, morbilidade
e mortalidade. Para diminuir
estes preocupantes números, o
Conselho Distrital de Viana do
Castelo da Ordem dos Médicos
realizou, na sua sede, no dia
18 de junho, esta conferência
que contou com a presença de
médicos de várias especialidades.
Analisou-se a epidemiologia,
o diagnóstico e o tratamento ,
quer endoscópico quer cirúrgico.
O tratamento endoscópico teve
destaque, pela diminuição
de tempo de internamento e
diminuta morbimortalidade.
Entenderam os presentes que
no distrito de Viana do Castelo,
devido à elevada incidência da
patologia em apreço, os critérios
para realização de endoscopia
alta, em doentes com dispepsia,
devem ser mais apertados
do que o recomendado. O que
certamente vai contribuir
para um diagnóstico precoce e
tratamento atempado.

■ 20 JUN

Exposição de Pintura

«Coração Solidário»
artista:

Rui Pinto

O Conselho Distrital de Viana do
Castelo da Ordem dos Médicos,
em colaboração com a Câmara
Municipal de Viana do Castelo,
inaugurou, no dia 20 de junho,
na sede do Distrito Médico, uma
exposição de pintura do artista
Vianense Rui Pinto intitulada
“Coração Solidário”. A exposição
pode ser apreciada até ao dia 13 de
setembro.
A campanha “Coração Solidário”
procura angariar fundos a
favor da Cáritas Diocesana e
do Gabinete de Apoio à Família
(GAF) de Viana do Castelo. n
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Agenda

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS
02 ABR Reunião do
Grupo Balint Porto 2
06 ABR Reunião da Comissão
Organizadora do Congresso
Nacional de Gastrenterologia
– Semana Digestiva 2015
08 ABR Reunião do
Grupo Balint Porto 1
11 Abr Reunião “Abordagem
terapêutica da trombose na
prática clínica: discussão
de casos clínicos”
17 Abr Reunião Interhospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos
17 Abr Reunião Plenária do
Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida
24 Abr Conferência sobre
Cuidados Continuados
27 Abr Reunião da Direcção
da Associação de Internos
de Medicina Geral e
Familiar da zona Norte
30 Abr Reunião do Conselho
Nacional do Médico Interno
30 Abr Reunião do Colégio da
Especialidade de Urologia
30 Abr Reunião do Colégio da
Especialidade de Cirurgia Geral
30 Abr Reunião do
Colégio da Especialidade
de Patologia Clínica

13 Mai Reunião do
Grupo Balint Porto 1

10 Jun Reunião do Colégio da
Especialidade de Oftalmologia

ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER

14 Mai Encontro Científico
da Primavera do Colégio
da Especialidade de
Patologia Clínica

16 Jun Reunião de preparação
da 3.ª edição das Jornadas
Médicas Maia/Valongo

Exposições:

15 Mai Reunião Interhospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos
15 Mai Curso de Formação
“Novas terapêuticas no
Combate à Obesidade e
Patologias Associadas”
18 a 23 Mai Exames da
especialidade de Oftalmologia
19 Mai Reunião da Comissão
Consultiva para a cooperação
com os Países Lusófonos
21 Mai Reunião do
Grupo Balint Porto 2
22 e 23 Mai Reunião Plenária
da Primavera da Secção
Especialista de Medicina
Laboratorial da UEMS e do
Board de Patologia Clínica
23 Mai Exames da especialidade
de Medicina do Trabalho
27 Mai Curso de formação sobre
Boas Práticas em Governação
27 Mai Acção de formação
sobre Contratação Pública
Electrónica e Acordos Quadro
dos Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde

30 Abr Reunião do Colégio da
Especialidade de Pediatria

28 e 29 Mai II Jornadas de
Introdução ao Internato
de Patologia Clínica

30 Abr Reunião do Colégio da
Especialidade de Radioncologia

30 Mai Exames da especialidade
de Medicina do Trabalho

30 Abr a 02 Mai Congresso
Ibérico de Medicina Legal

02 Jun Reunião de médicos da
especialidade de Reumatologia

30 Abr a 02 Mai Congresso
Hispano-Luso de Avaliação
do Dano Corporal

04 Jun Reunião do
Grupo Balint Porto 2

07 e 08 Mai XXIV Jornadas
de Ortopedia do Centro
Hospitalar S. João
08 Mai 45.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício
do Porto para debate do tema
“Degenerescência articular”
09 Mai Reunião Nacional
de Médicos Católicos
11 e 12 Mai Exames da
especialidade de Oftalmologia
13 Mai Reunião “Dr. Josep
Figueras Lecture Tour”

04 Jun Sessão clínica do serviço
de Oftalmologia do Centro
Hospital S. João e da FMUP
04 e 05 Jun Congresso
“Actualidades em alimentação
e nutrição pediátrica”
06 Jun Cursos de formação
para profissionais de saúde,
professores, educadores,
associações de pais e pais: “Ser
celíaco e comer sem glúten”,
“Estilos de vida saudáveis – de
casa para a escola”, “Doenças
hereditárias do metabolismo
– a patologia e o doente”

17 Jun Reunião da
administração da mútua
francesa INTEGRALE e
da Direcção Portuguesa
da Europamut
19 Jun Reunião Anual da
Sociedade de Endocrinologia
e Diabetes da Sociedade
Portuguesa de Pediatria
20 a 22 Jun Curso PréFórum da EFPT (European
Federation of Phsychiatric
Trainees) sobre Liderança e
Competências Profissionais
20 Jun Reunião com os
profissionais de saúde no âmbito
da prevenção da doença
20 Jun Reunião do Colégio
da Especialidade de
Medicina do Trabalho
26 Jun Curso de Formação
“Novas terapêuticas no
Combate à Obesidade e
Patologias Associadas”
26 e 27 Jun V Congresso
Internacional de
Internos de Cirurgia
27 Jun Exames da especialidade
de Medicina do Trabalho
29 Jun Reunião de trabalho
para a realização das
Jornadas de Internos de
Medicina Geral e Familiar
30 Jun Curso de formação sobre
Boas Práticas em Governação
01 Jul Seminário
Testamento Vital
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
30 Abr Tomada de Posse dos
Colégios de Especialidade
19 Mai Reunião da Comissão
Consultiva para a Cooperação
com os Países Lusófonos
30 Jun Conferência de
Imprensa sobre o seminário
“Testamento Vital”

01 a 25 Abr Exposição
Colectiva “Multiplicidades”
08 a 28 Mai XIII Exposição Arte
Médica, Inauguração dia 08 e
Sessão de Encerramento dia 28
05 a 19 Jun VII Exposição Arte
Fotográfica, Inauguração dia
05 e Sessão de Encerramento
dia 19 com “Conversa”
informal sobre o tema: Sessão
Interactiva: Fotografar Hoje
17 Jun VII Workshop
de Fotografia
Concertos e Cinema:
24 Abr 5.º Ciclo de Jazz
– Big Band (ESMAE)
15 Mai 5.º Ciclo de Jazz –
Quinteto Mariana Vergueiro
23 Mai Concerto pelo
Coro da SRNOM
29 Mai 5.º Ciclo de Jazz
– Luís Figueiredo
12 Jun 5.º Ciclo de Jazz –
Mário Santos (Bloco A4)
01 Jun Sessão inaugural do
Ciclo “Serões de Cinema” com
o filme Palavra e Utopia do
realizador Manoel de Oliveira,
escolha e apresentação de Frei
Bernardo Domingues, amigo
pessoal do realizador portuense
29 Jun Ciclo “Serões de Cinema”
com o filme Purely Belter (Na
Maior) do realizador Mark
Herman, escolha e apresentação
de Beatriz Pacheco Pereira
Outros eventos:
06 Abr a 08 Jun 3.ª
Edição do Curso de PósGraduação de Hepatite
Vírica (segundas-feiras)
10 Abr Dia do Médico
Especialista
15 Mai Dra. Eufémia
Ribeiro homenageada por
um grupo de colegas
22 Mai Recital de poesia
“Ortónimos e Heterónimos
de Fernando Pessoa” por
Emílio Gonçalves

Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição vá a:
http://spanestesiologia.pt/or_management_2015/

VAI ACONTECER
18 Jun Dia do Médico com
homenagem aos médicos
com 25 e 50 anos de inscrição
na OM e atribuição do
Prémio Daniel Serrão
23 Jun Festa de S. João
Lançamento de Livros:
10 Abr Lançamento do livro
“O Outono está a chegar”
da autoria de António
Ramalho de Almeida
11 Abr Lançamento do
livro “Uma noite mágica”
da autoria de Helena
Homem de Melo
12 Abr Lançamento do livro
“O Regresso de Samuel” da
autoria de João Pinto Pereira
16 Abr Lançamento do
livro “Palavras On para
vidas Off” da autoria do
Padre Almiro Mendes
19 Mai Lançamento do
livro “Médicos Ilustres da
Minha Cidade” da autoria
de Francisco Pavão
27 Mai Lançamento do
livro “Sair Bem: Médicos e
Enfermeiros nos trajectos
finais das suas vidas
profissionais” da autoria
de Marianela Ferreira
09 Jun Lançamento do
livro “ Ser Médico – Cartas
aos Jovens Médicos” da
autoria de Carlos Ribeiro
11 Jun Lançamento do
livro “Cultura, Medicina e
Natureza – Na emergência
da Humanidade” da autoria
de Cândido Hipólito Reis

REUNIÕES CIENTíFICAS
02 Jul Reunião do
Grupo Balint Porto 2
03 Jul 46.º Convívio
Científico da Clínica Médica
do Exercício do Porto para
debate do tema “Excesso de
desporto e risco arrítmico”
03 Jul Introdução à
avaliação crítica de estudos
controlados e aleatorizados
para profissionais de saúde
na área da Nefrologia
06 Jul Reunião de Internos
de Medicina Geral e Familiar
sobre o tema “Mudanças à
avaliação final do Internato”
07 jul Conferência de
Imprensa da USF-AN
subordinada ao tema da
imigração médica e da
degradação dos cuidados
de saúde primários
08 Jul Reunião do
Grupo Balint Porto 1

16 a 29 Set Exposição
de fotografia de
Clara Ramalhão
18 a 29 Set Exposição
de cerâmica no âmbito
da Palestra “Autismo/
Integração – Desconstruir
o Autismo”
Concertos e Cinema:
10 Jul Recital de Piano
por Inês Costa
17 Jul Concerto de Verão
nos Jardins da SRNOM
pela Orquestra do Norte.
O maestro José Ferreira
Lobo convida-nos a um
retorno simbólico à
infância com o concerto
“Música para contar
histórias”. Este ano, o
Coro da SRNOM também
marcará a sua presença

10 Jul e 17 Jul I Curso de
Doenças Infecciosas para
médicos de Medicina
Geral e Familiar

Outros eventos:

03 Set Reunião do
Grupo Balint Porto 2

18 Set Palestra “Autismo/
Integração – Desconstruir
o Autismo”

09 Set Reunião do
Grupo Balint Porto 1
25 e 26 Set 1.º Congresso
da Unidade de Nutrição
e Dietética do Centro
Hospitalar de São João
30 Set Curso de formação
sobre Boas Práticas
em Governação
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
03 a 17 Jul Exposição colectiva
de pintura, escultura e
fotografia por Antonio Porto
03 a 17 Jul Exposição de
pintura de Manuel da Cunha

Dia do Médico
CCC, 18 Junho 2015

04 a 17 Set Exposição
de pintura de Maria
Olimpia Cruz

18 a 30 Jul Exposição de
pintura de António Conceição
28 Ago a 11 Set Exposição de
pintura de Tim Madeira

08 Jul Comemoração do
6.º aniversário do jornal
“As Artes entre as Letras”

Lançamento de Livros:
02 Jul Lançamento do
livro “Inovação para a
Mudança” da autoria de
António Lúcio Baptista
08 Jul Lançamento do livro
“Somos Mochos” da autoria
de Aureliano da Fonseca no
âmbito da comemoração
do 6.º aniversário do jornal
“As Artes entre as Letras”
17 Set Lançamento
dos livros “As Estações
da Vida” e “A minha
Peregrinação” da autoria
de Fernando Reis Lima

PELA

ESTRADA FORA,
OUTONO ADENTRO...

08 Outubro
LA STRADA (A Estrada)
FEDERICO FELLINI, 1954

15 Outubro
PIERROT LE FOU (Pedro o Louco)
JEAN-LUC GODARD, 1965

22 Outubro
PROFESSIONE: REPORTER (Profissão: Repórter)
MICHELANGELO ANTONIONI, 1975

29 Outubro
PARIS, TEXAS (Paris, Texas)
WIM WENDERS, 1984

05 Novembro
THE STRAIGHT STORY (Uma História Simples)
DAVID LYNCH, 1999

10 Novembro
O BROTHER, WHERE ART THOU? (Irmão, Onde Estás?)
JOEL E ETHAN COEN, 2000

19 Novembro
THE DARJEELING LIMITED (The Darjeeling Limited)
WES ANDERSON, 2007

As sessões iniciam-se às 21h15 com uma breve apresentação do filme e
terminam com uma tertúlia, no Centro de Cultura e Congressos [SRNOM]
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Benefícios Sociais

Benefícios Sociais acordados com a SRNOM

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

Grupo de Hotéis BELVER

Porto • Curia • Lisboa
Tel. 228348660  · Fax: 228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais

Hesperia Isla de La Toja
Thermal Spa

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

Hotel D. Luís***

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

Hotel Avenida Palace

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

Santanahotel & Spa****

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

Hotel Convento d’Alter

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

Hotéis D’Ajuda

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

Porto Palácio Congress
Hotel & Spa*****

Fernando Palhinhas

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

Cores do Afecto

Centro Comercial Carvalhais, lj. FP 63
R. Zulmira de Azevedo,
4780-564 Santo Tirso
Tel. 252866456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
desconto de 10%*
( excepto baby-sitting e serviços de
limpeza doméstica)

Apoio e Companhia

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

Porto Editora

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

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

DropShot

Artigos Desportivos
Rua Cons. Costa Braga, 118 Matosinhos
Tel. 229983874
desconto de 20%
Educação/ Formação

Inlingua

www.continentalhotels.eu
descontos especiais

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.

Choice Hotels

Aliança Francesa do Porto

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

Continental Hotels

www.choicehotels.com
descontos especiais
AUTOMÓVEIS

Europcar

Aluguer de automóveis com frota variada.
Serviço 24h de assistência em Portugal
Continental
www.europcar.pt
apoio.clientes@europcar.com
descontos especiais

Rótor

Concessionário Nissan
Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, Assistência, Peças
condições especiais
* Sobre os preços de tabela.

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).
Limpeza e conservação

A Diferença Lda

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

A Ordem dos
Médicos celebrou
com a Axa Portugal
– Companhia
de Seguros, SA 
um seguro de
responsabilidade civil
que abrange todos os seus associados.
Quanto a outros seguros, a Axa Portugal
– Companhia de Seguros, SA apresenta
vantagens para os associados da OM.

A Ordem dos Médicos
tem um protocolo
com o Banco BiG, um
banco inovador na
área do Investimento
e Poupança e que se
destaca pelos seus
rácios de solidez financeira.
Em 2013, o BiG foi distinguido pela 6ª vez
como o “Melhor Banco” (tal como nos
últimos 7 anos) e pela 4ª vez (desde que
o prémio foi criado) como o “Banco mais
Sólido”, na categoria de Médio e Pequeno
Banco. Este ano, foi também considerado
o Banco mais rentável. Estes prémios
foram atribuídos numa iniciativa da
revista Exame, em parceria com a Informa
D&B e auditoria especializada da Deloitte.
Através deste protocolo, os Membros
da Ordem terão acesso a soluções de
Poupança e Investimento com vantagens
especiais. No caso de Membros que
abram conta no BiG, estes beneficiarão
de um “Super Depósito” a 3 meses
com uma taxa de juro de 3,60% TANB,
válida na presente data, e montantes
mínimo e máximo de 500 euros e 65.000
euros, respectivamente (mobilização
antecipada possível pelo montante total e
sem perda do juro).
A oferta do BiG contempla também
vantagens na “Conta Poupança
Reformado” (disponível para
pensionistas) e Conta Aforro, que facilita
a constituição regular de poupança.
Numa altura em que as famílias valorizam
cada vez mais a poupança, a Ordem dos
Médicos e o BiG pretendem sensibilizar os
Membros da Ordem para a importância
deste tema e para a obtenção de
condições de incentivo à poupança.
Para mais informações, por favor
contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do
Banco BiG, através do número 707 244
707 ou do e-mail apoio@bancobig.pt, ou
visite uma agência BiG.

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

A 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.

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

Protocolo
Ordem dos Médicos

A receita certa
para si

Para mais informações contacte
protocolos@santander.pt

CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

Aulas de
Exercício Funcional

O treino funcional é um método de treino que visa o
equilíbrio das estruturas musculares, a prevenção de lesões
e melhora a performance dos atletas. Neste tipo de exercício
o trabalho muscular é realizado de uma forma global. Assim,
toda a cadeia muscular é fortalecida, gerando mais força,
potência, estabilidade, equilíbrio e coordenação motora.
Os programas de exercícios são desenvolvidos com
base numa consulta inicial, na qual é feito um relatório
pormenorizado do histórico de saúde e actividade física, bem
como indicações/restrições para o trabalho a desenvolver.

Personal trainning
A modalidade de personal training no Ginásio da SRNOM está
mais bem preparada para responder às suas necessidades.
A nova oferta inclui mais possibilidades de treino – de uma a
três vezes por semana –, preços de tabela revistos e horários
flexíveis, podendo ajustar o programa de acordo com os seus
critérios e disponibilidade.
Na opção Plano Um+, se partilhar o seu treino com um
acompanhante, irá beneficiar de uma redução significativa
no preço das sessões.
Saiba mais em www.nortemédico.pt.

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