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Clemente. O encerramento, após
a atribuição do Prémio de Gestão
em Saúde da Ordem dos Médicos
a Manuel Antunes, coube ao novo
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2016: Obrigatório investir
no SNS

editorial

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

Os últimos quatro anos representaram para a quahá falta de médicos! Mas, o que justifica a perceplidade do serviço público de Saúde um retrocesso
ção que paira na sociedade civil de que existe falta
sem precedentes. Desde a criação do Serviço Naciode médicos. Será que cada português quer ter um
nal de Saúde (SNS) que a sua sobrevivência nunca
médico à porta de casa? Será que os médicos são uns
esteve tão em causa. Todos conhecemos a história
malandros e não querem trabalhar? Será que as perdos últimos anos. Os argumentos
cepções dos portugueses não
com base no equilíbrio das finanças
estão bem aferidas? Em que é
públicas, no cumprimento de um
que ficamos, a falta de médicos
Não vale a pena continuar a
memorando de entendimento e na
é um mito ou uma realidade?
enganar as pessoas. Assumaimperiosidade da sustentabilidade
Quando falamos de falta de
-se de uma vez por todas a redo SNS, foram utilizados de forma
médicos estamos sempre a faabusiva e reiterada para justificar os
alidade. Tratem os profissiolar do SNS. Nunca do sector
cortes excessivos no financiamento
nais de saúde com dignidade.
privado ou social. E quantos
da Saúde, e cujas consequências são
médicos trabalham no SNS?
Ofereçam
boas
condições
de
cada vez mais visíveis.
De acordo com os números
trabalho. Atribuam remuneA situação dir-se-á que não é fácil
mais recentes apresentados e
rações de acordo com a elede recuperar. Ficaram as feridas,
publicados pela ACSS trabavada responsabilidade que os
mais ou menos profundas, num
lham no SNS 26.900 médicos,
SNS que já foi considerado um
isto é, cerca de 2,6 médicos
profissionais de saúde têm na
exemplo para muitos países por
por mil habitantes. E destes,
sociedade civil. Criem verdaesse mundo fora. A nova missão
quase 9.000 são médicos em
deiros incentivos que permipara a Saúde tem de passar necessaformação especializada (interriamente por reanimar a qualidade
nos) com todas as limitações
tam a todos os profissionais a
e a humanização dos cuidados de
daí decorrentes. Nesta persfixação em áreas mais desfasaúde. Para atingir estes objectivos
pectiva, Portugal passaria a
vorecidas. E sobretudo respeié necessário concentrar energias na
ocupar a cauda dos países da
tem as pessoas.
organização e planeamento. Mas
OCDE junto daqueles que menão é suficiente. É preciso investir
nos médicos têm per capita.
mais em Saúde. Mais no orçamento
E esta é a realidade no SNS,
de Estado. Mais na promoção da
que os políticos e respectivos
saúde. Mais na prevenção. Mais
comentadores teimam em não
no envelhecimento activo. Mais na
entender. Há falta de médicos
educação para a saúde. Mais nas pessoas. Não vamos
no SNS. Mas existem milhares de médicos em Porlá apenas com neutralidade orçamental.
tugal fora do sector público que permitiriam resolver
a principal faceta negativa do nosso SNS. Milhares
A falta de profissionais de Saúde é apenas uma das
aposentaram-se de forma antecipada e outros tantos
facetas do problema actual do SNS. E provavelmente
trabalham apenas no sector privado. E não estamos
a mais importante. É frequente ouvirmos na comuaqui a entrar em linha de conta com as centenas de
nicação social que em Portugal existem 4,3 médicos
médicos que anualmente emigram. Haja vontade
por mil habitantes. Um valor que nos coloca próximo
política e orçamento adequado e o SNS pode ter os
dos países da OCDE com mais médicos per capita.
médicos de que necessita.
Dito desta forma até parece contraditório. Afinal não
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na sua economia, na sua qualidade de vida, na sua
Não vale a pena continuar a enganar as pessoas. Aseducação, na sua solidariedade. Não é por acaso que
suma-se de uma vez por todas a realidade. Tratem
nos milhões de mensagens de Ano Novo a palavra
os profissionais de saúde com dignidade. Ofereçam
saúde está sempre em primeiro lugar. Mesmo acima
boas condições de trabalho. Atribuam remunerações
de valores supremos que consideramos intocáveis.
de acordo com a elevada responsabilidade que os
profissionais de saúde têm na
Diz a sabedoria popular que não se
sociedade civil. Criem verdafazem omeletes sem ovos. O novo
deiros incentivos que permiDepois de tantos cortes ceGoverno vai ter de investir mais
tam a todos os profissionais a
na Saúde e nas pessoas. No encergos, de tantos disparates, de
fixação em áreas mais desfavoramento do Congresso Nacional
tantas reduções, 2016 tem de
recidas. E sobretudo respeitem
de Medicina no Porto, o ministro
as pessoas.
ser um ano de viragem, um
Adalberto Campos Fernandes deu
ano de investimento. Invesum sinal positivo do que poderá ser
Nos últimos anos, o orçamento
o seu mandato ao afirmar que “um
do Estado para a Saúde foi
timento nas pessoas, nos
Serviço Nacional de Saúde de qualireduzido de forma drástica,
jovens, na investigação, no
dade constitui um pré-requisito funtendo atingido o valor recorde
conhecimento. Investimento
damental para uma sociedade mais
de 5,9% do PIB. Um valor que
na educação, na justiça social,
justa e mais equilibrada” e asseguteve consequências nefastas e
rando que “a prioridade às pessoas
conhecidas ao nível da qualina solidariedade. Investivai ser o traço identitário da acção
dade dos cuidados de saúde.
mento no combate ao despergovernativa”.
Que só não assumiu consedício e à corrupção. Investiquências mais graves, graças
Esperemos que o ano 2016 fique
ao elevado sentido de responmento na reaprendizagem a
conhecido como o ano de viragem,
sabilidade e dedicação de muiviver num mundo sem medo.
o ano de investimento no SNS. Só
tos profissionais de saúde, que
assim será possível inverter o ciclo
colocaram o seu conhecimento
negativo dos últimos anos e reanie os valores éticos e deontolómar a qualidade e humanização dos
gicos ao serviço dos seus docuidados de saúde.
entes.
Miguel Guimarães n
Depois de tantos cortes cegos,
de tantos disparates, de tantas
reduções, 2016 tem de ser um ano de viragem, um
ano de investimento. Investimento nas pessoas, nos
jovens, na investigação, no conhecimento. Investimento na educação, na justiça social, na solidariedade. Investimento no combate ao desperdício e à
corrupção. Investimento na reaprendizagem a viver
num mundo sem medo.
O SNS é o principal factor de coesão social. Investir
no SNS, é investir nos portugueses. Na sua saúde,

Dossier Especial: XVIII Congresso Nacional de Medicina
“Acto Médico – dos médicos, pelos

doentes”, foi este o tema convocado

pela Ordem dos Médicos para debate
no XVIII Congresso Nacional de

Medicina e IX Congresso Nacional

do Médico Interno, realizado entre
os dias 26 e 28 de Novembro no

Centro de Cultura e Congressos

da Secção Regional do Norte da

Ordem dos Médicos. Durantes três

dias, centenas de pessoas e grandes
personalidades da sociedade civil
portuguesa estiveram presentes

num evento que recolocou o tema da
regulamentação do acto médico no
centro da actualidade.

Texto Inês Ferreira / Nelson Soares › Fotografia Digireport
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Acto médico
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actualidade
política
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De resto, a sociedade civil não terá dificuldade em entender a
premência de avançar com uma Lei específica do ACTO MÉDICO,
sabendo que esta é uma Lei que protege as pessoas e os doentes.
A proposta, devidamente fundamentada, já foi apresentada pela
Ordem dos Médicos, e é suficientemente flexível e inclusiva para
que possa ser aceite pela sociedade civil e pelo poder político. Na
verdade, a proposta segue a definição do perfil profissional do
médico definido nos Decretos-Lei das Carreiras Médicas.
Não se entende de que é que o poder político
tem medo ou quais são as amarras ou estigmas
A Ordem dos Médicos elegeu como tema central
É no acto
que os levam a desconsiderar de forma sistedo seu Congresso Nacional o ACTO MÉDICO.
mática os médicos. Será que consideram os méNunca como hoje o ACTO MÉDICO foi alvo de
médico
dicos cidadãos incómodos por, independentetantas agressões. Na relação médico-doente os
que se evidencia
mente da cor política do Governo, lutarem pela
atropelos externos sucedem-se em catadupa,
dignidade e pelos direitos dos doentes?
como sucede com a imposição de tempos de a relação de
O Congresso tem um programa actual e diverconsulta absurdos, a sobreposição de tarefas e confiança
sificado que abrange a quase totalidade das
os tempos prolongados (superiores a 12 horas)
médico-doente,
matérias relacionadas com o ACTO MÉDICO.
de actividade consecutiva, o que faz perigar a
Podemos dividi-lo em duas grandes partes.
qualidade do ACTO MÉDICO e a segurança dos imbuída de
Uma dedicada à discussão dos problemas mais
doentes.
um espírito de
prementes relacionados com o ACTO MÉDICO,
Mas, também, o não cumprimento de descansos
como é o caso da humanização dos cuidados
compensatórios, o acesso limitado ou negado a solidariedade e
de saúde ou a formação. A outra, em forma de
tratamentos (inovadores ou não), dispositivos humanização,
conferências, pretende despertar a sociedade
médicos, materiais clínicos ou equipamentos, a
trave mestra
civil e os médicos para alguns dos grandes proinformatização excessiva e disfuncional com reblemas que enfrentamos, como por exemplo o
percussões negativas na relação médico-doente no exercício da
respeito pela dignidade das pessoas, os direitos
e intervenções cirúrgicas que cada vez com mais medicina”
dos doentes ou a educação em saúde.
frequência não têm face por decisões institucioSem esquecer todas as personalidades e internais, são exemplos de práticas que se vêm instavenções que irão acontecer neste Congresso, não posso deixar de
lando e que tornam premente a defesa do ACTO MÉDICO.
destacar as presenças do Cardeal Patriarca de Lisboa D. Manuel
É no ACTO MÉDICO que se evidencia a relação de confiança
Clemente e da Dr.ª Maria de Belém Roseira, dois defensores da
médico-doente, imbuída de um espírito de solidariedade
humanização e da dignidade da pessoa humana, do Prof. Rui
e humanização, trave mestra no exercício da medicina, e
Nunes na valorização da ética e deontologia, do Dr. Rui Rio que
que tem sido de forma imprudente ignorado pelo Ministénos irá trazer contributos cruzando a sociedade com a economia
rio da Saúde e pela imensa maioria das várias instituições,
e a saúde, do Prof. Constantino Sakellarides que irá falar-nos sobre
nomeadamente hospitais e centros de saúde. E esta situa aposentação e o envelhecimento activo, da Dr.ª Marta Temido
ação tem-se estendido do sector público ao grande sector
que nos irá transmitir a sua visão sobre a medicina pública versus
empresarial privado, onde os gestores de topo e interméprivada, do Prof. Manuel Sobrinho Simões que nos irá apontar
dios centram excessivamente as suas preocupações nos
caminhos sobre o futuro da saúde e a evolução da medicina, do
números, no financiamento e nos lucros, em detrimento
Prof. Joel Cleto que nos irá fazer reviver os 600 anos do Porto
claro das pessoas. Não é por acaso que, nos últimos anos,
a Ceuta, do Prof. Sampaio da Nóvoa que nos trará a sua visão
milhares de médicos emigraram ou se aposentaram de
sobre o valor da educação na saúde e do Prof. Adalberto Campos
forma antecipada.
Fernandes que nos irá indicar opções para a saúde em Portugal. E,
Por outro lado, a indefinição jurídica sobre o ACTO MÉDICO,
claro, o nosso Bastonário, que nos irá estimular com os desafios
permite que outras pessoas e outros profissionais não méno futuro da Saúde.
dicos exerçam “medicina” sem que lhes possa ser imputada
Infelizmente não vamos poder contar com a presença do Dr.
responsabilidade profissional ou outra, desde que não se
Paulo Cunha e Silva, que certamente nos iria provocar e interrogar
intitulem formalmente médicos. Já para não falar daqueles
acerca da relação entre a arte e a ciência no Porto, centrada em
outros que invadem a esfera de competências dos médiAbel Salazar.
cos, praticando actos para os quais apenas e só os médicos
Destaco, ainda, a atribuição das Medalhas de Mérito e do Prémio
se encontram preparados e que, desse modo, cometem o
de Gestão da Ordem dos Médicos. Celebramos a excelência da
crime de usurpação de funções mas nunca são penalizados,
Medicina e alertamos para a importância da competência em
porque a lei não define tais actos como médicos.
Gestão.
Nesta medida, os verdadeiros prejudicados com esta falta
Esperamos, desta forma, recolocar na agenda política o enquade definição são os doentes, que não estão preparados
dramento jurídico do ACTO MÉDICO. Estamos a viver momentos
para distinguir o trigo do joio. E são muitos. É fundamental
de grande angústia, instabilidade e incerteza, e todos precisamos
informar a sociedade civil e alertar os decisores políticos
de acreditar que é possível existir mais transparência na socieda necessidade de enquadrar juridicamente o ACTO MÉdade, que é possível combater a grande e pequena corrupção, que
DICO, como imperativo Constitucional, imperativo este já
é possível melhorar os níveis de segurança, que é possível viver
concretizado em praticamente todas as outras profissões
numa sociedade mais justa e num mundo sem medo.
na área da saúde. Muitos outros argumentos poderiam ser
E este é, neste Congresso, também o nosso contributo para a
dados para fundamentar necessidade do referido enquasociedade civil.
dramento jurídico. No entanto, para defender os doentes e
aumentar a sua segurança e o seu direito a informação verO Presidente Executivo do Congresso Nacional de Medicina da
dadeira, daria apenas três: combater a corrupção, privilegiar
Ordem dos Médicos
a transparência de processos e procedimentos e eliminar os
Miguel Guimarães
conflitos de interesses.
XVIII Congresso Nacional de Medicina / IX Congresso
Nacional do Médico Interno

Acto Médico: A necessidade de
proteger o doente e combater a
corrupção
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“A escolha do tema prende-se
com a urgência em informar
a sociedade civil e alertar os
decisores políticos da necessidade
de enquadrar juridicamente o
acto médico, como imperativo
Constitucional, como de resto
já aconteceu com praticamente
todas as outras profissões na
área da saúde. Um dos principais
objectivos do Congresso
consiste em recolocar na
agenda política o Acto Médico.
Estamos a viver momentos
de grande instabilidade e as
pessoas precisam de acreditar
que é possível existir mais
transparência na sociedade, que
é possível combater a grande
e pequena corrupção, que é
possível melhorar os níveis de
segurança, que é possível viver
numa sociedade mais justa. E
este é, neste Congresso, também
o nosso contributo para a
sociedade civil.”
Miguel Guimarães

(Nota de Imprensa da SRNOM de 24/11/2015)

“Nunca como hoje o acto médico foi alvo
de tantas agressões”. As palavras são de
Miguel Guimarães, presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) e
presidente executivo do XVIII Congresso Nacional
de Medicina e IX Congresso Nacional do Médico
Interno, na sessão de abertura do evento, a 26 de
Novembro último.

A imposição de tempos de consulta
curtos, sobreposição de tarefas, não
cumprimento de descansos compensatórios e informatização excessiva
foram alguns dos “atropelos externos”
identificados pelo dirigente, que minam a relação médico-doente e contribuem para a emigração e aposentação antecipada dos clínicos.
A “indefinição jurídica sobre o acto
médico”, que permite que “outros
profissionais não médicos exerçam
‘medicina’ sem que lhes possa ser
imputada responsabilidade profissional”, “desde que não se intitulem
formalmente como médicos”, foi outro dos pontos destacados por Miguel
Guimarães que, sublinhou, prejudica
verdadeiramente os doentes, “não
preparados para distinguir o trigo do
joio”.
José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, sustentou também
a necessidade de recolocar na agenda
política a Lei do acto médico, considerando “absolutamente fundamental
para os doentes”. Contudo, as suas
primeiras declarações foram relativas à entoação do hino nacional, por
parte do coro da SRNOM, que inaugurou o congresso “num gesto simbólico de valorização do orgulho no
nosso País, no que somos e no que
podemos ser”. O bastonário e presidente do congresso mostrou-se “convicto” de que com o novo governo a
questão do acto médico voltará a estar
em cima da mesa e tocou noutros assuntos que têm merecido a atenção
da Ordem dos Médicos: a adequação
dos numerus clausus “às capacidades formativas máximas” e a questão
da recertificação e carreiras médicas.
José Manuel Silva frisou que “defender os doentes é a principal missão da
Ordem”, que “médicos e doentes pretendem o mesmo, preservar a qualidade nos cuidados de Saúde” e que “a
má qualidade em Saúde não só é má
para os doentes, mas também para a
Economia”, recorrendo ao relatório da
Gulbenkian ‘Um futuro para a Saúde’.

Cardeal Patriarca e a
conflitualidade
O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, inaugurou o ciclo de conferências do XVIII
Congresso Nacional Medicina com um discurso
sobre “A conflitualidade dos tempos modernos e
o poder decisório individual”. Na sua intervenção,
não só abordou os conflitos experienciados pelo
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do sobreviver são ineludíveis, a formação da consciência é tarefa necessariamente partilhada, dado
o carácter conflitual ou tensional que geralmente
transportam”, acrescentou.
D. Manuel Clemente terminou a sua exposição com
duas alusões ao fundador do Cristianismo, citando
passagens dos evangelhos de
São Lucas e de São Mateus, em
que Jesus rejeitou o apressar do
triunfo do bem, que implicaria
a destruição de qualquer oposição ou conflito.

Acto Médico
Com o presidente do CRNOM
a moderar a mesa, arrancou o
primeiro painel do congresso,
intitulado “Acto Médico”, que
Miguel Guimarães descreveu
como em versão “pura e dura”.
Uma mesa que contou com as
intervenções de António Bracinha Vieira, Paulo Sancho e José
Luíz Amaral.
“Passado, presente e futuro” do
Miguel Guimarães
exercício técnico da Medicina
foi o tópico desenvolvido por
Bracinha Vieira, médico e proA melhor
fessor catedrático, que começou
forma de
por referir que “o acto médico
decorre de uma competência e
prevenir em Saúde
visa uma eficácia, advém da toé lutar contra as
mada de uma decisão, a partir
desigualdades
de motivações e fundamentos
Homem em geral, como estabeleceu
sociais”
que formam o juízo crítico e
também um paralelo com o exercício da
implica uma acção do terapeuta
José Manuel Silva
Medicina, enquanto “ciência humana”,
através de gestos técnicos esfrisando que, só por o ser, apresenta
pecializados”, acrescentando
maiores conflitualidades do que as que
que envolve a componente de
se debruçam sobre o reino animal ou
“incerteza” e por vezes uma
vegetal. “Tentar entender e conjugar o
“margem de risco”, que leva o
que se manifesta conflitual, é próprio
profissional a, numa deliberade quem se dispõe à verdade de penção consciente, pesar os benefísamento e de prática, sempre exigente
cios e riscos com base na sua formação. “Tudo isto
porque nos alarga a compreensão e purifica o prohá-de ser confiado a alguém com conhecimento e
pósito. A realidade apresenta-se plena de tensões
experiência, isto é, competência”, dado que opta,
íntimas e internas, que não se eliminam sem mais.
necessariamente, por “intervir de uma maneira e
Eliminá-las significaria eliminarmo-nos a nós,
não de outra”, afirmou o académico sublinhando
como pensamento da realidade. De consciência a
também a importância de o médico saber partilhar
consciência, assim se hão-de tomar decisões, mais
e esclarecer os utentes.
integradoras do que fraturantes. Porque a consciUma vez que a sua exposição se prendeu com a
ência, sendo pessoal, é relacional, de cada um para
evolução ao longo dos tempos, Bracinha Vieira contodos, de todos para cada um e de todos para todos.
siderou que “à medida que o cenário hipocrático
Relacional e não excludente, antes salvaguardando
vê os seus limites diluírem-se pela explosão teca própria vida como totalidade”, concretizou o clénológica e a multidisciplinaridade no espaço do
rigo, sublinhando que, no caso dos clínicos, está em
conhecimento científico (...) as fronteiras da ética
causa a salvaguarda da vida humana.
deslocam-se e obrigam a uma reflexão que as traga
“Uma ordem profissional, como a vossa, deve ser
de volta, visíveis e nítidas, escrevendo o reajustar
por excelência instância de reflexão e partilha, onde
dos deveres próprios da intervenção médica face aos
a consciência se forma sempre, com a realidade
direitos inabaláveis dos doentes”. Face ao momento
que não dispensa nunca. Num exercício como o
que vivemos, onde de acordo com Bracinha Vieira é
vosso, onde as questões fundamentais do viver e

Reanimar a
qualidade
e humanização
da Medicina é
uma obrigação
de todos nós. É a
nova missão para
a Saúde”
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perigosa a ‘bipolítica’, de Michel Foucault, “a intrusão dos mecanismos administrativos” em aspectos
da vida humana como a actuação médica, e a interferência “das grandes indústrias farmacêuticas e outras”, “pela primeira vez em quatro séculos de medicina científica”, “na imparcialidade das conclusões
e transparência dos critérios de prova”, o orador
questionou: “Poderá a ciência vir a ser inflectida?”,
“Como será a ciência? Inclinar-se-á para Poder contra Ética num espaço crescente de obscuridade?”.
Num discurso apoiado em autores diversos, terminou com uma menção a Aquiles e à “Ilíada”, que
a seu ver é a “primeira representação de um acto
médico” e ilustra o seu “sentido humano” e a sua
actualidade, concluindo dizendo que “a grande diferença é que a antiguidade se gizava em função da
fatalidade do destino e a modernidade em função
das nossas escolhas livres”.
Dada a palavra a Paulo Sancho, consultor jurídico
do Conselho Nacional Executivo (CNE) da OM, foi

explanada a importância de se avançar
com o enquadramento jurídico do acto
médico “como instrumento de defesa do
profissional, mas sobretudo do doente”.
Depois de expor algumas das “muitas
discussões e iniciativas legislativas” das
últimas décadas, como a do governo de
Guterres que, em 1999, terminou com
o veto do diploma pelo então Presidente
da República, Jorge Sampaio, defendeu:
“Desde a década de 80 que esta guerra
da Ordem é sistemática, é anual, é uma
insistência que faz todo o sentido”.
Por fim, considerou que não é através da
“criação única de uma legislação do acto
médico” que se conseguirão resolver todos os problemas, como o perigo de outros profissionais praticarem “actos próprios de uma profissão para o qual não
estão habilitados”, sugerindo uma alteração/revisão ainda no âmbito dos estatutos, ou, como acontece com os advogados,
a existência de uma lei específica sobre
o acto próprio que possa ter censura penal ou uma vertente contra-ordenacional,
que permita “dissuadir através da aplicação de multas”.
Para encerrar este primeiro painel, subiu ao púlpito José Luiz Amaral, ex-presidente da Associação Médica Mundial a
quem foi atribuído no dia anterior, 25 de
Novembro, o título de Cidadão Honorário
do “Porto Cidade de Ciência”. O médico
paulista recordou o contexto e a longa trajectória da legislação sobre o acto médico
no Brasil, cuja discussão política se prolongou por 11 anos e 27 reuniões técnicas
no Congresso Nacional, até à aprovação
final em 2013. O antigo líder da Associação Médica Brasileira lembrou que a
“primeira dificuldade” foi gerar consenso
entre médicos, sendo que o Brasil tem
mais de 400 mil profissionais e o “entendimento
nem sempre é fácil”, acrescentou. Depois vinham as
14 profissões reguladas no sector da Saúde e um intrincado processo político, que envolve um sistema
de duas câmaras parlamentares e um possível veto
presidencial.
Para Amaral, os “objectivos iniciais foram muito
claros: definir a competência dos médicos e definir os seus limites”, conquistando autonomia para
exercer livremente a profissão. Esse limite foi respeitado, lembrou, ao terem conseguido “dizer que o
médico (para exercer) tem de ser de uma certa maneira”, mas as acções exclusivas (ou “privativas”, no
Brasil) dos médicos, e que constavam da proposta
inicial apresentada no Senado, não foram totalmente respeitadas. Desde logo, uma especialmente
importante: “Foi vetada como atividade privativa
dos médicos a formulação de diagnóstico da doença e a respectiva prescrição terapêutica, que era
exactamente como começava o projeto de legislação
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de 2002”, sublinhou José Luiz Amaral, que acrescentou outros vetos como o atendimento de pessoas com risco de morte eminente, a realização
de exames citopatológicos ou a colecta de material
biológico. Apesar dos 10 vetos que Dilma Rousseff
aplicou no diploma final, o acto médico brasileiro
salvaguardou como áreas exclusivas a intervenção
cirúrgica, os procedimentos invasivos, a coordenação da ventilação artificial, a anestesia, a determinação de prognóstico, o internamento
e a nota de alta, a perícia médica e
a atestação de óbito. Outra ‘vitória’
legislativa, sublinhou o convidado,
foi a manutenção do poder de auto-regulação profissional no Colégio
Federal de Medicina. O balanço final, confessou o antigo dirigente,
não foi totalmente favorável: “Depois
de 11 anos de tentativa de convencimento, pensávamos que fosse bem
diferente. O resultado ficou muito
aquém do que gostaríamos”.

Acto Médico e
Humanização

Cursos

Em simultâneo com o Congresso, nos dias 26 e 27, dezenas de pessoas participaram
em cursos realizados dentro e
fora da SRNOM, com duração
aproximada de três horas. Pelas 9h do dia 26, tiveram lugar o
“Curso de abordagem básica da
via aérea”, por Carlos Mexedo,
do Serviço de Anestesiologia do
Centro Hospitalar do Porto, o
“Curso de abordagem básica do
doente politraumatizado”, por
Elisabete Neutel, da REANIMA
(Associação para a Formação
em Reanimação e Medicina
do Doente Crítico), e o “Curso
básico de investigação clínica”,
por Patrício Costa, da Escola de
Ciências da Saúde da Universidade do Minho. Já no dia 27, pelas 17h, realizaram-se os cursos
de “Abordagem básica da dor”,
por Maria Fragoso, da Unidade
de Estudo e Tratamento da Dor
– IPO Porto, “Antibioterapia”,
por Carlos Capela, do Hospital
de Braga – Escola de Ciências da
Saúde da Universidade do Minho, e “Abordagem aos cuidados paliativos”, por Edna Gonçalves, do Serviço de Cuidados
Paliativos do Centro Hospitalar
de São João.

No segundo painel do primeiro dia
de trabalhos abordaram-se três perspectivas distintas sobre a relação
médico-doente, com as presenças de
Manuel Sobrinho Simões, Roberto
Pinto e Carlos Mota Cardoso. A moderação esteve a cargo do presidente
da Secção Regional do Sul da Ordem
dos Médicos, Jaime Teixeira Mendes.
O investigador e director do Ipatimup fez uma verdadeira exegese
dos novos conceitos que pululam
na Medicina contemporânea, numa
palestra onde se propunha a reflectir
sobre o futuro e a evolução da actividade médica. Sobrinho Simões
começou por recordar a transição de
uma “Medicina baseada na evidência”, para a “Medicina personalizada”
– dois conceitos que “não podiam
ser mais infelizes” na sua opinião – e,
mais recentemente, para a “Medicina
de precisão”, um título que decorre
da evolução do conhecimento genético. Igual a si próprio, o convidado
deteve-se neste último conceito, a
que chamou de “engano do século”,
por se basear na ideia falsa de que
“por sabermos tudo sobre o genoma
e por termos uma enorme quantidade de dados, vamos solucionar todos os problemas concretos”.
O facto é que a teoria da precisão
está a fazer o seu caminho e até
Obama, recordou o convidado,
pôs o National Institute of Health a

“É fundamental
distinguir o principal
do acessório. Se, no
meio desta informação
toda não formos
capazes de ter uma
navegação, estaremos
perdidos”
Sobrinho Simões

“tratar de uma quantidade
de informação massiva”,
que depois não tem qualquer consequência prática
na actividade clínica. Para
Sobrinho Simões, este cenário “é muito baseado na
indústria” e no postulado
do “big data”, que promete “dar resposta a tudo”
e que resume tudo ao sufixo “ics”: do ‘genomics’ ao
‘bionics’. “Tudo isto é muito
questionável e tenho sérias dúvidas de que vá resolver o problema. Temos
os mesmos genes de há 10
mil anos, portanto é errado
pensar que a genómica vai
resolver tudo”, aprofundou
o investigador, lembrando
que há um quadro relativamente estável de evolução
das doenças civilizacionais.
Apesar de tudo, reconheceu
que “tudo isto veio para ficar” e que cabe aos médicos
saber conviver com a nova
realidade, ressalvando um
conjunto de comportamentos como a atenção, a
competência e a eficácia. “É fundamental distinguir
o principal do acessório. Se, no meio desta informação toda não formos capazes de ter uma navegação,
estaremos perdidos”, sugeriu, acrescentando a importância de “evitar o sobre-diagnóstico e o sobre-tratamento” e “termos respeito pelo outro”.
O ex-coordenador do CNMI, Roberto Pinto, falou
na qualidade de ‘médico-júnior’ sobre a relação com
o doente e começou por afirmar “não acreditar” que
a sua visão “seja muito diferente da visão de um
sénior”. “O que há é desafios diferentes”, explicou,
lembrando que a visão “romântica” da Medicina
está hoje um pouco ultrapassada pelo primado da
tecnologia.
Mas o médico do Centro Hospitalar de São João
não vê esta nova realidade com “fatalismo”. Antes
com pragmatismo, num contexto em que o médico “se relaciona com muitas outras profissões”.
“Vivemos uma era multidisciplinar, em que o médico é o decisor final. Isto, apesar de tudo, é um
privilégio”, considerou, lembrando que caberá ao
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clínico agregar toda a informação diagnóstica e
saber envolver o doente
na decisão, “em vez da tradicional consulta de três
em três meses”. “É o fim
“Vivemos uma era
do paternalismo”, acresmultidisciplinar, em
centou Roberto Pinto,
que o médico é o decisor
aludindo a uma mudança
final. Isto, apesar de
de paradigma em que se
tudo, é um privilégio”
deixa de “olhar o médico
Roberto Pinto
como alguém que não merece discussão” e se passa
a ver um “aconselhador”.
Na perspectiva do antigo
dirigente, esta partilha do
processo de decisão e empowerment do doente terá
como aspeto negativo uma
maior “justicialização” da
Medicina. Por outro lado,
face ao envelhecimento
da população e aumento
das despesas com doenças
crónicas, o médico terá
também de ser um “gestor”
e saber “quando parar”. “É
um dos aspectos mais difíceis”, assinalou Roberto
Pinto, numa era marcada
pelo “intervencionismo”.
Finalmente, Carlos Mota
Cardoso reflectiu sobre
a humanização do acto
médico, enquanto clínico
sénior. Num tom mais
reflexivo, o psiquiatra caracterizou o doente como
um “sofrente”, que procura no profissional apoio
e consolo na sua condição.
Nesse sentido, Mota Cardoso considera “o encontro pessoal determinante
a absolutamente decisivo”
para o restabelecimento da
saúde dos doentes e, por
isso, o que o médico “tem
de fazer é levar o doente
a mergulhar na atmosfera
dos medos e a compreender a gerir o sentimento
de morte enquanto dimensão existencial da vida,
enquanto vector que dá sentido à própria vida”.
Assumindo que esta relação “é diferente de pessoa
para pessoa” e depende de várias “circunstâncias”,
o psiquiatra reforçou a questão da proximidade e
do “vínculo”. Um vínculo “sui generis”, “não repetível” e “não comparável a nenhum vínculo inter-humano”, que Mota Cardoso entende ser semelhante ao fio de “Fio de Ariadne”. “O fio iluminado,
que liga dois pontos: um para socorrer, outro para
ser socorrido”.

Acto Médico e Formação
Os trabalhos do XVIII Congresso Nacional de Medicina e IX Congresso Nacional do Médico Interno
foram retomados na sexta-feira de manhã para falar
sobre “Acto Médico e Formação”, num painel moderado por Catarina Matias, onde intervieram Alberto
Abreu Silva, José Fernandes e Fernandes, Carsten
Morhardt e João de Deus. Discursos que tiveram
como palavras-chave interdisciplinaridade, repartição de tarefas, responsabilidade, investigação, humanização e educação médica contínua.
Alberto Abreu Silva, presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) foi o
primeiro orador da sessão, versando sobre “Expectativas e ambição no ensino pré-graduado”. No seu
discurso, o dirigente associativo tocou em pontos
importantes relativos à medicina científica que experienciamos neste século, do ponto de vista do estudante, sublinhando que “o principal actor na sala
é o aluno” e apelando à capacidade dos docentes
cativarem os alunos. O envolvimento do estudante
foi também destacado, nomeadamente ao nível das
actividades extracurriculares e participação activa
na sociedade, assim como a aposta nas capacidades
de investigação, tecnologia educacional – fomentando o contacto com software, simulação e modelos digitais 3D – e abordagem diferente de como os
estudantes devem ser avaliados, baseada nas suas
competências.
Na sua apresentação fez ainda referência aos modelos evolutivos, importância da humanização e
desenvolvimento curricular, focando-se em temáticas como o entendimento da realidade de outras
profissões da área da Saúde – de modo a “melhorar
a saúde pública” – e os recursos humanos, sustentado no Estudo sobre as Condições Pedagógicas das
Escolas Médicas Portuguesas realizado pela ANEM,
dando especial atenção à realidade do ensino em
meio clínico.
José Fernandes e Fernandes, ex-director da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(FMUL) e director de serviço do Hospital de Santa
Maria, prosseguiu abordando “Os novos paradigmas da formação pré-graduada”, momento de “preparação para a aquisição de uma especialização e
treino permanente durante toda a vida”.
“Existem grandes desafios para a sociedade do
século XXI”, afirmou o palestrante, dando como
exemplos o respeito pela vida, liberdade e democracia, solidariedade social e geracional, equidade
no acesso aos bens sociais e meritocracia e responsabilidade individual. À semelhança do orador anterior, Fernandes e Fernandes falou sobre medicina
científica, inovação e tecnologia, incorporação da
inovação e custo-benefício, ética e actuação “multidisciplinar e pluri-profissional”, para uma medicina cada vez mais centrada nos doentes, assente
em “equipas” nas quais o médico desempenha um
“papel liderante”. “Toda a educação médica deve
privilegiar a importância da relação médico-doente, “esta é a pedra de toque de uma medicina moderna, humana, cientificamente baseada que serve
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“O que pretendemos
no ensino médico
é formar médicos
competentes”
José Fernandes e
Fernandes

os interesses da população”, defendeu, exemplificando mais tarde com a reforma que levou a cabo
quando esteve à frente da FMUL, com o objectivo
de estimular a investigação e orientação clínica,
não confinando “à universidade e Hospital” a formação médica, mas criando uma rede de instituições afiliadas, onde os alunos têm oportunidade de
presenciar a realidade de outros centros hospitalares, criando opinião a partir da maior informação
disponível.
Na sua intervenção considerou também que a simulação “reforça o dinamismo e auto-aprendizagem”,
permitindo “adquirir competências práticas” sem
sujeitar os doentes à aprendizagem dos alunos e
permitindo repetições sempre que necessário. José
Fernandes e Fernandes falou também sobre os desafios que a medicina enfrenta: o “envelhecimento
activo, consequência da evolução demográfica das
sociedades”, a “emergência de novas doenças para
as quais temos de estar preparados”, o “impacto da
ciência e tecnologia” e a “defesa dos valores”.
“A formação médica especializada” foi objecto de
desenvolvimento pelo terceiro orador convidado do
painel, Carsten Morhardt, presidente da European
Junior Doctors (EJD), que representa jovens médicos de 21 países europeus.
Morhardt começou por fazer uma retrospectiva da
“visão que se tem do médico” e centrou-se numa
ideia já defendida pelos colegas anteriores do “task
shifting”, divisão de tarefas: “Já não somos o médico
que trata, mas uma equipa que trata, liderada pelo
médico”, afirmou, passando a expor os profissionais envolvidos e influência no sistema de saúde, e
ilustrando com estatísticas, por vezes comparativas,
relativas a vários países. O representante da EJD
alertou ainda para a importância de se perceber o
que os vários profissionais fazem “para poder dar
ordens adequadas para tratamento”, assim como
para as responsabilidades que acarta.
Coube a João de Deus, presidente da Associação
Europeia de Médicos Hospitalares (AEMH), falar
sobre “A recertificação de competências médicas”,
começando por traçar resumidamente a história no
nosso país, até ao surgimento do Sistema Nacional
de Saúde (SNS). Chegando ao momento actual, afirmou que “com a crise a palavra de ordem foi agrupar” e que “o sistema neste momento está um pouco
confuso”, mas que, ainda assim, conseguimos bons
resultados, como ao nível dos indicadores de mortalidade infantil e esperança média da vida. “Porque
resultou?”, interrogou a assistência, defendendo em
seguida que se deveu à organização, sistema de carreiras médicas – que apelidou de “espinha dorsal” –,
auto-regulação e liderança clínica.
De acordo com João de Deus, temos em Portugal
uma óptima estrutura de internato médico, no entanto, frisou que depois de adquirir a especialidade
“temos de continuar a aprendizagem”, salientando a
relevância da educação médica contínua, sendo que
“cada vez mais os doentes nos vão questionar” sobre
a competência, aludindo também à sociedade de
informação a que hoje pertencemos. O palestrante
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sublinhou que “a FMUP, através dos
seus professores e estudantes, evidenciou sempre uma contínua e crescente
esfera de influência social, facto decorrente do seu saber e aplicação do
mesmo e também do profundo sentido
de dever público e intervenção política
de alguns dos seus membros”. Destacou também que a faculdade que dirige
“criou uma rede de instituições afiliadas no ensino clínico, onde a prática
clínica é feita nas mais diversas instituições protocoladas com a Universidade do Porto” e que apoia o desenvolvimento e envolvimento em actividades
extracurriculares, dando como exemplos a tuna e grupo de teatro.
“Ao longo da sua história, a FMUP demostrou um inconformismo constante
e uma vontade determinada de evoluir
no sentido da excelência, da liderança,
na inovação e na qualidade dos seus
serviços, sendo uma referência nacional e internacional entre os seus pares”, afirmou. “São estes os 190 anos da
FMUP, com futuro, no caminho de uma
década que marcará o bicentenário”
do Centro Universitário de Medicina
FMUP-CHSJ, continuou. Por fim, endereçou uma mensagem aos finalistas de
2014, “que marcam a visão humanista
de uma escola”: “Creiam no bem, na
justiça, no amor, na tolerância, na vida”.

“Ao longo da sua história,
a FMUP demostrou um
inconformismo constante e
uma vontade determinada
de evoluir no sentido da
excelência, da liderança, na
inovação e na qualidade
dos seus serviços”
Maria Amélia Ferreira

considerou que a recertificação deve
destinar-se aos clínicos que estiveram
afastados do exercício da medicina, elogiando o trabalho de José Manuel Silva,
bastonário da Ordem dos Médicos, nesta
matéria.
Segundo o presidente da AEMH, “as condições de trabalho dos médicos têm um
papel crucial na segurança dos doentes”
e há alguns desafios a superar em Portugal no futuro: a existência de poucos
formadores, “escravização” do trabalho,
transferência de tarefas (“task shifting”),
urgências e apoio à formação, e ainda
outros como as idoneidades formativas,
planeamento e concursos.

Os 190 anos da Faculdade de
Medicina do Porto
Maria Amélia Ferreira, directora da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto (FMUP), foi a primeira conferencista do segundo dia do XVIII Congresso
Nacional de Medicina e IX Congresso Nacional do
Médico Interno.
Depois de resumidamente percorrer todas estas
décadas de “história com futuro”, Amélia Ferreira

Acto Médico e Direitos dos Doentes
“Acto Médico e Direitos dos Doentes” foi o assunto
sobre o qual Maria de Belém Roseira se debruçou.
Numa exposição clara, a candidata presidencial
considerou que a ausência de legislação nesta matéria é um “vazio legal que devemos colmatar”, relevando que os profissionais de Saúde “lidam com
o mais importante direito dos cidadãos”, o direito
à vida.
Maria de Belém falou também sobre a proposta
de legislação sobre Acto Médico que testemunhou
como ministra da Saúde do XIII Governo Constitucional (1995-1999) e afirmou que “seria interessante que o novo ministro da Saúde dissesse o que
pensa sobre esta matéria”.
Parte da sua conferência prendeu-se com as garantias que o sistema de saúde e os seus profissionais devem oferecer ao doente e direitos do mesmo,
sistematizando-os. A nível do panorama europeu
focou-se nos direitos de personalidade/direitos fundamentais da pessoa nas relações de saúde, papel
do direito do consumidor (no caso dos privados) e
garantias processuais. Ainda sobre os Direitos – “e
Deveres” – dos Doentes, deu destaque aos direitos
imprescritíveis, como à informação, dando destaque ao direito à dignidade e qualidade da assistência médica em pé de igualdade, desenvolvendo
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políticas de Saúde, e concluiu a sua exposição apontando possíveis trajectos de futuro, como o acesso
ao processo clínico e o regime unitário e mais humano de compensação do dano injusto.

Acto Médico e Responsabilidade

Acto Médico: “um
vazio legal que
devemos colmatar”
Maria de Belém

“É necessário
recuperar os preceitos
da época hipocrática
e não os deixar
desvanecer”
Rui Nunes

em seguida a realidade da União Europeia e Carta
dos Direitos Fundamentais, Conselho da Europa e
Direito Comparado.
A também militante das causas sociais e da igualdade de género apontou como caminho a “democracia sanitária”, que conduzirá à igualdade na relação de cuidados de saúde, numa dimensão colectiva
dos mesmos, em que os cidadãos participam nas

Com a moderação de Álvaro Brás de Almeida, Rui
Nunes, Edson Oliveira e Paula Faria deram corpo à
sessão “Acto Médico e Responsabilidade”. Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética (APB), foi o primeiro a ter a palavra e versou
sobre “O valor da ética e da deontologia”, começando por falar sobre alguns dos “enormes desafios” com os quais hoje a medicina se confronta. A
demografia, mais concretamente o envelhecimento
da população, foi a primeira questão abordada pelo
bioeticista: “Só as sociedades civilizadas envelhecem”, frisou, apelando de seguida à “solidariedade
intergeracional”. Também a tecnologia mereceu enfoque, defendendo que, por “não ter qualquer tipo
de limite” apresenta “desafios avassaladores”, sendo
necessário “recuperar os preceitos da época hipocrática e não os deixar desvanecer”, aliando-os ao
“conjunto de valores éticos transnacional e global”.
De acordo com o dirigente da APB, é necessário
adoptar uma “postura pró-activa”: “Se queremos
balizar a dívida e défice público temos de construir
uma sociedade de que os nossos jovens se possam
vir a orgulhar e não tenham de ser forçados a emigrar”, afirmou, salvaguardando que “obviamente
temos de ponderar o que as pessoas têm direito
com o que podemos genuinamente oferecer, e aqui
a Medicina e a Ordem dos Médicos tem um papel
muito grande”. Rui Nunes evocou o conceito de “democracia sanitária”, afirmando que é preciso que a
Medicina tome “a liderança, com tento, serenidade,
ouvindo os diferentes actores e agentes sociais” e
clarificou: “Trata-se de uma nova escolha pública,
de uma nova maneira de fazer a escolha pública”.
A exposição de Edson Oliveira, coordenador do
Conselho Nacional do Internato Médico (CNMI) e
interno de neurocirurgia, prendeu-se com o tema
“Conflitualidade em Medicina”. Após enumerar os
principais conflitos inter e intra-relacionais, éticos,
com as famílias dos doentes (mais informadas com
a Internet) e conflitos de interesse, Edson Oliveira
assumiu vir a centrar-se no conflito laboral, inter e
intra-relacional e ético, e, em particular, na situação
dos internos nos Serviços de Urgência (SU).
Numa abordagem mais prática, com casos reais, o
orador pronunciou-se sobre a posição dos internos,
que nos SU são “a infantaria no terreno”, e onde por
vezes impera um “ambiente hostil e solitário”, admitindo, no entanto, que a Ordem dos Médicos tem
tentado elaborar um documento de protecção. A indecisão e incerteza em momentos de maior pressão
foram destacados pelo coordenador do CNMI, que
passou a exemplificar com casos que presenciou
enquanto interno de neurocirurgia no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Numa listagem elaborada
pelo próprio, identificou a “hierarquia”, “medo do
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embaraço”, “má interpretação”, “erro”, “medo de
represália”, “colocar em risco a relação”, “evitar conflito” e “reputação”, como factores tidos em conta
pelo interno em situações de conflito. Ressalvou,
todavia, que cada situação deve ser analisada individualmente tendo como pilares o Juramento de
Hipócrates e o Código Deontológico, mas recorreu
a Benjamin Franklin para afirmar que “enquanto
internos também temos de ser críticos”.
Para terminar e complementar as outras apresentações, Paula Faria, especialista em Direito Médico
e docente na Universidade Católica Portuguesa,
ofereceu um olhar sobre os “Aspectos Jurídicos da
Responsabilidade Médica”, “um tema muito amplo”,
como começou por introduzir. Paula Faria dividiu
a sua intervenção em duas partes – factos e valorações jurídicas – e recordou
que desde 2001 os processos por erro médico quintuplicaram e “ocorrem nas
várias áreas da medicina e
domínios ou etapas da actividade do médico”, dando
exemplos como sequelas
decorrentes de negligência
no parto ou um enfarte não
diagnosticado. O tempo
que o processo demora a
percorrer desde a primeira
instância até ao tribunal
superior, em média “oito
anos até ser resolvido”, foi
adjectivado pela oradora
como “terrível quer para
o profissional de Saúde”
“quer para os familiares e
para o doente”, sendo que
todos querem ver a situação resolvida.
Mais adiante, Paula Faria
explicou que na ausência
de legislação sobre o acto
médico, tem-se recorrido ao artigo 150.º do Código
Penal, que diz que: “As intervenções e os tratamentos que, segundo o estado dos conhecimentos e da
experiência da medicina, se mostrarem indicados e
forem levados a cabo, de acordo com as leges artis,
por um médico ou por outra pessoa legalmente
autorizada, com intenção de prevenir, diagnosticar,
debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou
fadiga corporal, ou perturbação mental, não se consideram ofensa à integridade física”. Trata-se assim
de um “erro”, como explicou a palestrante, quando
é violado ou desrespeitado “o protocolo, guideline,
ordens de serviço, ou há um afastamento ao modelo
padrão de comportamento do profissional”. Lembrou, porém, que nem tudo tem que ver com uma
“má prestação de serviço” e explanou casos em que
não se deve imputar culpa, reservando ainda espaço para abordar a questão da “presunção de culpa
sobre o médico” e o “consentimento informado” e
“hipotético”.

Sociedade, Economia e Saúde
Para falar de “Sociedade, Economia e Saúde”, “de
forma mais alargada”, foi chamado ao púlpito do
Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da
SRNOM Rui Rio, para uma conferência onde viria a
evidenciar e aprofundar os “dois factores essenciais
dos quais depende a Saúde em Portugal: a Economia e a Política”.
“Só podemos ter uma política de Saúde cada vez
melhor” quando se agilizarem estes agentes, afirmou o ex-presidente da Câmara Municipal do Porto
(CMP). A seu ver, tudo depende, por um lado, da
intervenção dos cidadãos e devolução da confiança
aos dirigentes políticos e, por outro, da capacidade
de “conseguir mais exportações” e investimento e
“menos importações”, que se traduzirão no crescimento económico
e aumento do consumo, tendo destacado anteriormente
que cometemos dois
grandes erros: o primeiro foi embarcar
na “lógica do endividamento público”
e o segundo “o endividamento externo”,
que con s iderou
“ainda mais grave”,
por ser o somatório
do endividamento
das famílias, das
empresas e do próprio Estado”. “Não
podemos voltar a fazer isto”, apelou.

Acto Médico
e Exercício
Profissional
Tema candente na
classe médica, a emigração teve nota de destaque
no início da segunda tarde do XVIII Congresso
Nacional de Medicina. Na primeira mesa dedicada
ao “Exercício Profissional”, Licínio Craveiro, jovem
médico que está a cumprir formação específica em
Neurologia no North Bristol NHS Trust falou, não
tanto da sua experiência em Inglaterra, mas das
razões que conduziram a um aumento de 570%,
entre 2009 e 2014, no número de jovens colegas que
solicitaram o Certificate of Good Standing à Ordem
dos Médicos.
Craveiro confessou ter emigrado por “objetivo pessoal” e porque queria que a sua carreira passasse
pelo Reino Unido. Mas nos diversos inquéritos que
consultou para esta intervenção no Congresso sentiu que o seu exemplo não era o mais comum: “a
principal razão que os colegas invocam para emigrar é mesmo a deterioração das condições em
Portugal”. Mas o neurologista assinalou um facto
curioso, o de países como a Inglaterra e Alemanha
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tempo’. Não se pode desvalorizar desta forma”. Para
Sakellarides é necessário que nos “preparemos para
sair bem” da profissão, e “é importante que haja
políticas públicas nesse sentido”, a começar pela
prevenção das quedas – um “flagelo”, segundo o
professor –, da perda de autonomia e do isolamento.
Coube a Marta Temido o encerramento da última
mesa do segundo dia. A presidente da Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares falou
das diferenças entre o exercício público e privado
da Medicina, focando-se na acumulação de funções e no pluriemprego, “realidades presentes em
quase todos os países”. Para a especialista em gestão
da Saúde, há sempre questões negativas apontadas
a esta realidade – como os conflitos de interesse
– mas há também um lado positivo, da valorização profissional, da liberdade de escolha e do
rendimento financeiro. Sem escamotear esta
perspectiva, Marta Temido citou um inquérito onde 84% dos médicos que acumulam
funções no privado e no público têm como
principal motivação a questão financeira.
Olhando para as fronteiras que devem existir
entre os dois sectores, a administradora considerou que “proibir (a acumulação de funções)
não é solução”. “Aumentar os salários também
tem um efeito muito de curto prazo. O que
se pode fazer é criar estratégias dirigidas às
gerações mais jovens, assumir uma política de
incentivos, melhorar as condições de trabalho
e fomentar o sentido de missão no serviço
público”.

600 anos do Porto a Ceuta

também estarem a exportar muitos médicos. “Isto
demonstra que há uma grande discrepância de expectativas em matéria de emigração”, concluiu.
Na segunda intervenção deste painel, Constantino
Sakellarides falou de aposentação e envelhecimento
activo, um tema insuficientemente tratado ao longo
da vida profissional dos médicos. “Temos de encontrar uma forma de toda a gente que faz 50 anos ser
questionada sobre o que vai fazer quando se aposentar. Não podemos olhar para o envelhecimento de
forma distante”, reconheceu o antigo Director-Geral
da Saúde, que confessou ter tido uma experiência
angustiante na primeira vez que lhe colocaram a
questão “o que quer fazer quando se reformar?”.
Reconhecendo ser um “período crítico” na vida das
pessoas, o professor da Escola Nacional de Saúde
Pública entende que “é difícil conceber uma política
efectiva” que promova uma vida saudável após os
65 anos. Um primeiro passo, identificou, é valorizar o tempo do idoso. “A primeira coisa que a
família diz a um reformado é ‘agora que tens muito

Contador de estórias por excelência, Joel Cleto
presenteou o auditório do XVIII Congresso
Nacional de Medicina com uma brilhante
apresentação sobre o Porto, a participação da
cidade na conquista de Ceuta e a lenda das
tripas – a iguaria que se tornou património.
Reportando ao século XIV, quando o Porto “conheceu um período de grande expansão comercial”, o arqueólogo e divulgador recordou personagens centrais neste período como o mercador
Afonso Martins Alho – que deu origem à expressão
“fino como um alho” – que estabeleceu um grande
acordo comercial com os ingleses. No mesmo período, o Infante D. Henrique inicia a construção da
aramada portuguesa no Porto e dá-se o início da
expansão portuguesa para África, tendo D. João I
querido demonstrar que “o pequeno reino era capaz de fazer uma grande conquista”. Ceuta acaba
por tornar-se um marco na história de Portugal,
um ponto militar e de segurança estratégico para
o país, e o Porto fica com a lenda das tripas… que
Joel Cleto tratou de desconstruir. De acordo com o
convidado, o prato das tripas já existiria há muitos
anos na cidade e, à semelhança de outros locais pela
Europa, a sua origem estará associada ao domínio
do povo Suevo, que tinha por tradição cozinhar as
vísceras dos animais.
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Desafios no futuro da Saúde
O “deslumbrante”, mas igualmente “perigoso” mundo que está à nossa frente
serviu de mote à última conferência do
dia, protagonizada pelo bastonário da
Ordem dos Médicos. José Manuel Silva
começou por falar do “roadmap para o
doente digital”, potenciado pelas milhares de aplicações que estão disponíveis
na Internet, mas logo corrigiu o caminho para “coisas mais terrenas”, uma vez
que “não consegue falar do futuro (da
Medicina)” naqueles termos.
Assim o bastonário aludiu à importância do casamento entre a ecologia e a
Medicina, face à evolução negativa que
as alterações climáticas estão a produzir na saúde da população mundial. “O
combate à poluição pode salvar milhares
de vida”, assumiu, “lembrando que se “a
nossa pegada ecológica não diminuir, o
planeta não vai suportar”. Nesse sentido,
comunicou José Manuel Silva, a OM
criou o Conselho Nacional de Ecologia
como forma de acompanhar este debate
e apresentar soluções construtivas.
Já focado nas questões da sustentabilidade do sistema de saúde, o bastonário
recordou que o país gasta “abaixo da
média” dos países da OCDE em termos
de despesa pública. Por isso, admitiu,
lhe custa “falar de despesa” quando
“para melhorar tem de gastar mais e não
menos”. “A solução é a qualidade e não a
austeridade”, reforçou, lembrando que
a ética que deve prevalecer é do “combate ao desperdício, à corrupção”, para só depois se “pensar
noutras opções”. Finalmente, José Manuel Silva focou dois aspectos de âmbito social: a prevenção em
Saúde e a natalidade. No primeiro caso, defendeu a
adopção de medidas fiscais “inteligentes” que promovam os hábitos de vida saudável. No segundo
caso, a necessidade de promover a coesão social e o
equilíbrio geracional.

Medalhas de Mérito
atribuídas

No final de tarde do dia 27,
sexta-feira, dezassete clínicos
foram agraciados com a
Medalha de Mérito da Ordem
dos Médicos. A cerimónia de
distinção decorreu no Salão
Nobre do Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM.

Medalha de Mérito da
Ordem dos Médicos
Rui Tato Marinho (por indicação do CNE)

Jantar do Congresso

O segundo dia de Congresso culminou com um jantar
na Casa Ferreirinha, localizada no centro histórico da
cidade de Gaia, em frente ao rio Douro e integrada nas
Caves Ferreira, que há mais de 200 anos envelhecem os
Vinhos do Porto Ferreira.

Secção
Regional
do Norte

António Massa
Jaime Milheiro
Júlio Machado Vaz
Levi Guerra
Maria Adelaide Vasconcelos
Serafim Guimarães

Secção
Regional
do Centro

Fernando Dias de Carvalho,
Jorge Freitas Seabra
Manuela Rebelo Carvalheiro
Maria dos Prazeres Francisco
Mário Magalhães Borges Alexandrino

Secção
Regional
do Sul

Aguinaldo dos Santos Cabral
Américo Diniz da Gama
Henrique Delgado Martins
João Álvaro Correia da Cunha
João Dória Nóbrega
Manuel Abecassis
Maria de Lourdes Sales Luís
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António Massa – Foi “com satisfação” que António Massa recebeu esta distinção da OM. “Acho que tenho lutado, tenho-me
entregue aos outros sempre nos atos na minha vida. Fazendo
uma visão retrospetiva, não me envergonho do meu passado,
nem de andar na rua, ando com cara destapada,
e fruto do meu trabalho”. Natural de Freixo de
Espada à Cinta, frisa ter trabalhado muito, tendo
começado aos seis anos na agricultura: “Não tinha férias, até aos 23 anos as férias eram sempre a
trabalhar na agricultura. Cheguei ao Porto, trabalhei, tive sorte, sem sorte não se faz nada, mas também trabalhei muito duro. Ainda hoje é começar
cedo e acabar tarde”. António Massa não esconde
ter apreciado este reconhecimento e refere que
“pode ter pesado muito o trabalho que fazemos
nas idas a essas vilas, em Freixo de Espada à Cinta,
Vimioso, Mogadouro, Miranda, Vinhais, Alfandega da Fé”, repetindo, “obviamente, onde vamos,
tratamos toda a população de forma graciosa”. O
sentimento é de missão cumprida, mas espera
“durar mais um bocado”: “Não tenho olhado pela
minha saúde, mas olho pela dos outros, tenho sido
um lutador”. “A minha vida tem sido feita muito
da partilha, sem guardar nada na manga”, “faço
isto com gosto e não procuro notoriedade, tento ser
discreto dentro do possível”, referiu.
Maria dos Prazeres Francisco – “Quando fui contactada pelo meu Conselho Regional do Centro,
fiquei sinceramente surpreendida, não por algum
sentimento de falsa modéstia, mas porque realmente não considerava ter feito nada que justificasse esta tão grande deferência, dos meus colegas.
Tomou-me um sentido de injustiça perante tantos
colegas que decerto fizeram muito mais e melhor!
Com verdade, toda a minha vida profissional, foi
construída, dia após dia, a fazer o mais e o melhor
para os doentes, com respeito mas também com
sinceridade e muita humildade.
Tive o privilégio de ter escolhido a profissão que
me apaixonava, a especialidade em que me sentia vestida da minha pele, e a ambição de prestar
cuidados de qualidade, com humanidade, onde o
facto de gostar de pessoas, foi determinantemente
facilitador. Invadida ainda de um sobressalto: a
certeza de nunca ter feito nada sozinha, isolada,
mas sim em equipas multidisciplinares, com as
quais aprendi muito e cresci imenso técnica, profissional e pessoalmente. Mas este reconhecimento
era nominal! Por outro lado como recusar uma
pretensão e decisão debatida e tomada entre pares, sem correr o risco de me sentir desconfortável,
desrespeitosa e até arrogante? Resolvida a aceitar,
pela minha mente passaram todos os colegas e
parceiros que comigo se cruzaram, nestes muitos
dias, noites e madrugadas de trabalho, e que esta
Medalha também qualifica, não nominalmente,
mas na minha conceção de gratidão e de memória afetiva. Foi uma enorme honra receber esta
distinção.”
Maria de Lourdes Sales Luís – “Não estava à espera
de reconhecimento nenhum porque não tenho
tido por toda a vida muitos reconhecimentos. De
qualquer maneira fiquei muito satisfeita, porque
a Ordem dos Médicos para mim é extremamente
importante, foi ela que me deu o título de médico,
nessa altura fazíamos exame à Ordem dos Médicos, e depois trabalhei um bocadinho na neurofisiologia clínica para criar a subespecialidade”. “É um significado
muito grande, muito intenso ser reconhecida pelos pares, porque habitualmente não se é muito, ou há uns que são muito e
outros que não são”.
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O valor da educação na Saúde
Apropriação e cooperação foram as palavras-chave do discurso de António Sampaio da Nóvoa, que abriu o ciclo de trabalhos de sábado, terceiro e último dia do
XVIII Congresso Nacional de Medicina.
O conceituado académico e candidato
presidencial conferenciou sobre “O valor
da educação na Saúde”, considerando que
perante a revolução tecnológica do século
XX, temos de ter capacidade de nos apropriarmos do conhecimento e dar-lhe um
novo sentido, assim como de propiciar situações de formação que passem pelo diálogo, contacto e aprendizagem, apelando
a uma maior dinâmica da “participação
de cada um na vida das instituições e nas
decisões que se tomam na Saúde”.
Também Sampaio da Nóvoa utilizou as
“mudanças profundas no Portugal contemporâneo” como ponto de partida da
reflexão, identificando alterações “impressionantes” que se registaram ao nível
da esperança média de vida e novas tecnologias da informação e comunicação,
que transformaram “ambientes e formas
de vida” e as próprias sociedades. Presenciámos “duas grandes revoluções com
consequências importantes nos campos
da Saúde e Educação”, afirmou, referindo-se à construção do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à nova narrativa sobre “o que é ser português”, voltado para
o conhecimento e educação. Nas palavras
do candidato presidencial, “Educação e
Saúde” passaram por um fenómeno idêntico, a construção de grandes sistemas
“dos quais nos orgulhamos” e de grande
relevância na sociedade do século XXI.
De acordo com o académico, “dar às pessoas uma capacidade de se apropriarem
das dinâmicas educativas e da área da
Saúde” é a direcção a tomar e, apoiado em Michel
Serre, afirmou que devido à revolução digital, “que
nos permite ter todas as bibliotecas do mundo dentro do nosso bolso”, “aprendemos hoje de forma
diferente” e por isso temos a capacidade de nos
apropriarmos de determinado conhecimento e de
lhe darmos um novo sentido nos nossos percursos
de vida. Assim, Sampaio da Nóvoa defendeu que
temos de inscrever essa capacidade de apropriação
dos temas educativos no cerne da nossa relação
com a Saúde. Salientou também a importância de
propiciar “situações de formação que nos possam
pôr em diálogo, em contacto, em aprendizagem”,
fomentando a partilha e investigação. Mas, lembrou: “Não há formação cooperada se não existirem instituições sólidas e enriquecidas nos diversos
planos”. “Tudo isto implica capacidade de inserir
dimensões de Saúde no espaço público”, concluiu,
frisando que “inscrever a apropriação e cooperação”
na participação de cada um na vida das instituições

e nas decisões que se tomam
na Saúde e no SNS, é a solução
para dar resposta aos desafios
deste século.

Acto Médico e
Sustentabilidade dos
Sistemas de Saúde
Na primeira mesa do dia 28,
debateu-se “Acto Médico e
Sustentabilidade dos Sistemas
de Saúde”, num painel moderado por António Araújo,
vice-presidente do CRNOM,
onde intervieram Hélder Mota
Filipe e Pedro Pita Barros.
Hélder Filipe, presidente da
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde
(Infarmed), foi o primeiro orador e falou sobre “Terapêuticas
Inovadoras”, dando ênfase ao
facto de a área da oncologia ser
a que tem maior expressão a
nível do surgimento de novos
medicamentos, mas também
de gastos.
De acordo com o dirigente,
“conseguimos reverter a situação” e desde 2011 “o número
de ensaios clínicos voltou a
crescer em Portugal”, tendo
notado que diminuíram os
tempos de decisão e que houve
uma evolução positiva na investigação clínica no nosso
país. Todavia, sublinhou que
apesar de estarmos “no bom
caminho”, “podemos crescer
muito mais”, sendo que apesar
dos avanços recentes, os resultados ainda são inferiores à média europeia.
Hélder Mota Filipe fez referência à Lei da Investigação Clínica, que veio facilitar a aprovação de estruturas de ensaio clínico, “aumentando o potencial
nacional de competitividade” e abrigando todos os
estudos clínicos, inclusive os não regulamentados.
Relativamente à introdução de novos medicamentos no mercado, deu conta de que se tem verificado
um aumento, embora tenha acautelado que não
significa necessariamente que sejam inovadores.
O presidente do Infarmed explicou que a nível europeu existem “mecanismos de apoio à introdução
de medicamentos inovadores”, através de procedimentos acelerados ou planos de incentivos ao
desenvolvimento e aprovação de medicamentos em
determinadas áreas terapêuticas, como em casos
urgentes (de doentes sem alternativa terapêutica),
medicamentos pediátricos, campos pouco desenvolvidos e medicamentos órfãos (destinados a doenças raras).
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“Ser sustentável é
uma restrição e não
um objectivo”
Pedro Pita Barros

Para terminar, abordou
a questão do financiamento, realçando novamente que “a oncologia é a
área que mais cresceu nos
últimos anos”, recordando
todavia que são moléculas
inovadoras mas também
muito caras: “Num futuro próximo teremos de
olhar como um subgrupo
especial de introdução no
mercado, mas também
de financiamento”. De
acordo com Hélder Mota
Filipe, os ‘biossimilares’
exercem um papel fundamental na sustentabilidade do sistema, assim
como os genéricos, e, em
jeito de conclusão, lançou
alguns desafios à inovação: o desenvolvimento
da investigação clínica
em Portugal, em especial
nas fases precoces e nos
cuidados primários, desenhar estratégias para a investigação clínica, incentivar o desenvolvimento
de novos medicamentos
em áreas pouco apelativas para a indústria, desenvolver estratégias de
financiamento (a partir
da partilha de risco e pagamento por resultados),
colocar em prática novas
modalidades de acesso
ao mercado por medicamentos que preencham
verdadeiras lacunas terapêuticas e concertar uma
estratégia europeia para negociar medicamentos de
custo muito elevado, como o da hepatite.
Pedro Pita Barros, economista da Saúde, complementou a exposição anterior com um discurso sobre “Formas de Financiamento”. “Sempre que houver dificuldade com as despesas públicas, haverá
nas despesas em Saúde”, afirmou logo de início,
passando a esclarecer as fontes de financiamento
das despesas públicas em Saúde. Lembrou, no entanto, que por ser uma área que lida com pessoas,
e com os seus direitos, “ser sustentável é uma restrição e não um objectivo”, e sublinhando que o
realmente importante, e que está acima da necessidade de baixar os custos, é “zelar pela saúde dos
doentes”.
“O que sabemos”, como deu conta, é que, a par dos
elevados impostos em vigor no país, os pagamentos
directos sãos os mais elevados no contexto europeu,
os seguros privados comerciais uma parte muito
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saúde bem integradas nas outras políticas e práticas sociais e económicas, um sistema de cuidados
de saúde bem concebido e centrado nas pessoas,
adequado aos objectivos e eficiente, e, finalmente,
recursos humanos adequados, qualificados e a trabalhar em equipa para prestar cuidados de saúde
integrados.

Mensagem de Marcelo Rebelo
de Sousa
Na segunda parte da manhã do último
dia o presidente do CRNOM e presidente
executivo do Congresso, Miguel Guimarães, leu a mensagem do professor Marcelo
Rebelo de Sousa, que por compromissos
pessoais anteriormente assumidos não
pôde realizar a conferência que lhe estava
destinada: “Acto médico e comunicação social”. No escrito enviado, considerou que
esta classe profissional “é um dos pilares da
sociedade portuguesa” e enfatizou a “importância que os médicos e a sua profissão
têm, sendo uma “profissão ética por natureza”, que “acrescenta à sua importância a
obrigação de defesa dos mais altos valores
das pessoas e da humanidade, lidando com
a morte e salvando vidas”. Por fim, garantiu que, enquanto Presidente da República,
caso seja essa a vontade dos portugueses,
saberá “sempre realçar estes aspectos” e
“defender o papel, importância e sacrifício”
que “em todas as circunstâncias é exigido
aos médicos portugueses”.

Homenagem a Paulo
Cunha e Silva

pequena do volume de
financiamento global, e
o mais próximo de seguros sociais e fundos
mutualistas é a ADSE.
Pedro Pita Barros conclui que, não existindo
“fórmulas mágicas”,
“em cada momento há que procurar o melhor caminho”, definindo os princípios que guiam as decisões, incluindo procura, preços e cobertura. Antes
de abrir a discussão sobre o medicamento à assistência, exemplificando também com o da hepatite,
ofereceu uma visão de futuro, sustentada no relatório da Plataforma Gulbenkian para um Sistema de
Saúde Sustentável, “Um Futuro para a Saúde”, que
também tem a sua assinatura, em que resumiu em
cinco elementos-chave “um sistema de cuidados
de saúde sustentável, com um custo acessível tanto
para o país como para os cidadãos”: uma população
saudável, comunidades resilientes com uma boa
rede informal de cuidados, políticas e práticas de

António Araújo, vice-presidente do CRNOM, deu a palavra ao ex-secretário de estado adjunto da Saúde e, actualmente, vereador na Câmara Municipal do Porto (CMP),
Manuel Pizarro, que prestou homenagem
a Paulo Cunha e Silva, num discurso emocionante que mereceu uma longa ovação de
pé por parte da mesa e assistência. Manuel
Pizarro fez um breve resumo da trajectória
pessoal e profissional deste amigo que partiu “de forma súbita” aos 53 anos e cuja morte chorou “com dor” e continua “a chorar com saudade”.
“Sinto-me como se o estivesse ainda a ouvir, há
poucas semanas, na abertura da segunda edição [do
Fórum Futuro]. O tema era a felicidade. Fez então
um dos mais belos jogos de palavras dizendo que o
verdadeiro programa político de um autarca é fazer
a ‘Feliz Cidade’. E continuou: pode parecer algo intangível, mas o que não podemos aceitar é que seja
inatingível”, partilhou o vereador da CMP. “E em
apenas dois anos o Porto torna-se uma referência
de cidade cultural”, recordou, acrescentando que o
colega e amigo, licenciado em medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, fez “tudo
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isso com recursos escassos, o maior deles
ele próprio” e elogiando o seu “trabalho persistente, quase obsessivo mas sem qualquer
proselitismo” e a “alegria” que imprimia em
todos os momentos.
“O Paulo apaixonou-se cedo pelo Porto e
teve muitas ocasiões para demonstrar esse
seu amor pela cidade. E esta respondeu-lhe
com a mesma paixão incondicional, por
isso a sua morte é tão chorada e tão sofrida.
Acresce que o Paulo era um génio e mais
ainda um génio bom”, salientou Manuel Pizarro citando as palavras do presidente da
CMP, Rui Moreira.

Manuel Antunes recebe Prémio
de Gestão da Ordem dos Médicos
Foi o novo ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes, que, num gesto honorífico, entregou o Prémio de Gestão da Ordem dos Médicos ao chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC),
Manuel Jesus Antunes, que confessou ser
uma das personalidades que mais admira
em Portugal e que “mais tem feito pela demonstração de que os médicos são capazes
de gerir salvaguardando os direitos e interesses dos doentes”.
Fátima Carvalho, coordenadora nacional
da Competência em Gestão dos Serviços
de Saúde da Ordem dos Médicos, resumiu
o percurso do médico distinguido, enaltecendo a referência que é na sua área e o
significativo trabalho que desenvolveu e
continua a desenvolver no âmbito da competência em gestão, convidando-o a subir ao
palco, onde começou por dedicar o prémio à
sua equipa de trabalho. O cirurgião galardoado mostrou-se honrado em suceder a “uma
enorme figura da medicina portuguesa”,
Paulo Mendo, e descreveu o seu interesse na
gestão como uma “maneira modesta de fazer eco” à máxima do professor Abel Salazar
de que “o médico que só sabe Medicina nem
de Medicina sabe”.

Sessão de Encerramento
José Manuel Silva parabenizou o trabalho de Manuel Antunes e lançou um repto ao novo Ministro
da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e ao Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando
Araújo, também presente na sessão: “Saindo dois
elementos da direcção do Colégio da Competência em Gestão da OM, para a gestão da Saúde em
Portugal, é uma oportunidade de demonstrar quão
competentes são esses elementos”. “O futuro dirá se
o Prémio tem valor ou não”, concretizou, realçando
que “é preciso saber compatibilizar a gestão com a
humanidade”.

Secção Regional do Norte

Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nota de Imprensa 27/11/2015

Novo Ministro da Saúde
encerra Congresso Nacional
da Ordem dos Médicos
O Dr. Adalberto Campos Fernandes, novo
ministro da Saúde, presidirá amanhã, dia 28
de Novembro, à Sessão de Encerramento do
XVIII Congresso Nacional de Medicina e do
IX Congresso Nacional do Médico Interno. A
sessão está agendada para as 11 horas e irá
decorrer no Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da Ordem dos Médicos,
no Porto.
A sessão ficará marcada por uma homenagem ao médico Paulo Cunha e Silva, figura
determinante na revitalização e dinamização cultural da cidade do Porto, recentemente falecido. A evocação caberá ao vereador da Câmara Municipal do Porto, Manuel
Pizarro.
O congresso fica marcado pelo encontro dos
vários Bastonários da Comunidade Médica
de Língua Portuguesa (CMLP), do qual resultou a celebração da “Declaração do Porto”,
um protocolo de cooperação na área da
formação médica, que será firmado, na última manhã do evento, entre a Ordem dos
Médicos de Portugal e as várias congéneres
da CMLP.
Esta será ainda uma oportunidade para a
entrega do prémio de Mérito em Gestão dos
Serviços de Saúde. Esta distinção será entregue ao professor Manuel Antunes pela mão
do novo ministro da Saúde.
O momento alto da manhã acontecerá com
a Conferência de Encerramento, cuja intervenção caberá ao ministro Adalberto Campos Fernandes.
Para o presidente da Ordem dos Médicos do
Norte, Miguel Guimarães, “esta será uma
excelente oportunidade de ouvir as propostas do novo Governo para a área da Saúde”.
Naquela que poderá ser a sua primeira intervenção pública, Miguel Guimarães acredita
que “o ministro não perderá a oportunidade
de revelar à comunidade médica aquelas
que serão as suas linhas estratégicas e principais preocupações para com o sector num
momento em que, como todos sabemos, os
médicos se encontram muito desmotivados,
exaustos e descrentes com o futuro do actual Serviço Nacional de Saúde”.

Nas suas palavras finais, Miguel Guimarães, presidente executivo do Congresso, recordou uma
vez mais a importância de recolocar na agenda
política o “Acto Médico”, tema central deste XVIII
Congresso Nacional de Medicina e IX Congresso
Nacional do Médico Interno: “A definição do acto
médico é um imperativo da Constituição da República Portuguesa e sobretudo da Lei de Bases da
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Repercussão na Comunicação Social

Saúde”, afirmou. Considerou também que “temos
todas as condições para que este novo ministro da
Saúde e respectivos secretários de Estado possam
valorizar a Competência em Gestão nas unidades
de Saúde e, finalmente, colocar isso em termos legislativos”. O presidente do CRNOM manifestou
ainda toda a disponibilidade para cooperar com o
executivo nesta “tarefa difícil” que tem pela frente:
“Curar as feridas recentes do nosso SNS não é obviamente tarefa fácil, mas é verdade que temos de
centrar mais a Saúde na qualidade do exercício da
medicina e menos nos números”, acrescentou, apelando à humanização e “valorização
das pessoas em detrimento das finanças”.
Posição reforçada por José Manuel Silva,
que expôs igualmente “toda a disponibilidade para colaborar com o Ministério nesta
missão muito difícil”.

Ministro da Saúde garante
que vai defender o SNS “sem
crispação”
Na sua primeira intervenção pública, o
novo ministro da Saúde e especialista em
Saúde Pública, Adalberto Campos Fernandes, presidiu ao encerramento deste
congresso e trouxe uma “mensagem de incentivo e de confiança”. “Cabe-nos a todos
mostrar que é possível compaginar ou equilibrar uma equação de grande alcance, que
é a responsabilidade social e orçamental”,
afirmou, dando conta de que a promoção
e humanização da Saúde é um “importante
capítulo no programa do Governo”. O ministro pediu ajuda aos colegas, enquanto
“profissionais relevantíssimos” “no sector
da Saúde em Portugal, para defender o Serviço Nacional de Saúde que, de acordo com
o mesmo, é antes de mais “defender uma
medicina de qualidade” e “pré-requisito
fundamental para uma sociedade mais
justa e mais equilibrada”. “Nós todos estamos orientados para servir uma coisa só. O
interesse público e os nossos interesses são
secundários”, sublinhou Adalberto Campos
Fernandes, frisando estar ao “serviço dos
doentes” e da “dignidade humana” e assegurando que vai governar “para todas as
profissões do sector”.
À margem do congresso, o ministro da
Saúde admitiu à comunicação social que o
dossiê das urgências é um dos que está a ser
reavaliado: “Estamos a estudar e a procurar
recolher informação necessária para tomar
uma decisão ponderada que tenha em conta
o interesse das populações”, afirmou, referindo-se ao encerramento de onze urgências, decidido por despacho do anterior Governo
cerca de uma semana antes, e procurando evitar
ver repetido o cenário de caos do Inverno passado
devido à gripe. n

23/11/2015. O presidente do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos foi o convidado da edição da manhã de 23 de Novembro, na SIC Notícias. Miguel Guimarães fez a revista de imprensa do dia, destacando os temas do terrorismo, das aposentações na função pública
e da transplantação, aproveitando também para fazer
uma breve apresentação do XVIII Congresso Nacional de
Medicina.
https://vimeo.com/146629986

26/11/2015. O Presidenteda SRNOM, Miguel Guimarães,
deu uma entrevista ao Porto24 em que repassou temas
como o Ato Médico, a morte de Paulo Cunha e Silva e
outros assuntos ligados ao XVIII Congresso Nacional de
Medicina.
http://www.porto24.pt/cidade/miguel-guimaraes-o-ato-medico-e-um-imperativoconstitucional/

TSF. 28/11/2015

Porto Canal. 28/11/2015

https://soundcloud.com/
nortemedico/20151128-tsf-congresso-da-medicina

https://vimeo.com/147569106

TVI. 28/11/2015

RTP (direto). 28/11/2015

https://vimeo.com/147306219

https://vimeo.com/147308681

RTP2. 29/11/2015

SIC. 29/11/2015

https://vimeo.com/147305350

https://vimeo.com/147305773

SIC. 29/11/2015

CMTV. 29/11/2015

https://vimeo.com/147305351

https://vimeo.com/147568871
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cooperação entre os
países da Comunidade
Médica de Língua
PortuguesA

Resolvido um
problema com
mais de 40 anos
Nas sessões de abertura e
encerramento do XVIII Congresso
Nacional de Medicina foi assinada a
Declaração do Porto, um convénio
de cooperação entre os países da
Comunidade Médica de Língua
Portuguesa (CMLP), pelos dirigentes
de Portugal, Moçambique, CaboVerde, Brasil, Guiné, São Tomé e
Príncipe, Angola e Macau. O convénio
pressupõe acordos de cooperação
bilateral na área da formação pósgraduada, sendo que, para José Manuel
Silva “é para nós particularmente
relevante podermos propiciar este
intercâmbio”. Para o director-geral
da Saúde, Francisco George, “desde
a assinatura dos acordos de Julho
de 1974, regulamentados no ano
seguinte, há mais de 40 anos, que
temos problemas que nunca foram
resolvidos, como a questão do exercício
médico por internos, estagiários, tutela
de médicos estrangeiros da CMLP”. O
representante da Direcção Geral de
Saúde (DGS) comprometeu-se neste
domínio a facilitar a incrementação dos
protocolos, relembrando que a DGS se
ergue “no plano estrutural em quatro
pilares”: a qualidade (em conjunto com
a OM), prevenção de doenças, análise e
relações internacionais, que incluem a
cooperação.

Ordem dos Médicos

DECLARAÇÃO DO PORTO
PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL ENTRE A ORDEM DOS MÉDICOS DE PORTUGAL, A ORDEM DOS MÉDICOS
DE ANGOLA, O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO BRASIL, A ORDEM DOS MÉDICOS
CABO-VERDIANOS, A ORDEM DOS MÉDICOS DA GUINÉ-BISSAU, A ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS
DE LÍNGUA PORTUGUESA DE MACAU, A ORDEM DOS MÉDICOS DE MOÇAMBIQUE E A
ORDEM DOS MÉDICOS DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE
A formação profissional como exigência deontológica de atualização permanente dos
conhecimentos, aptidões e competências
dos médicos
O desenvolvimento profissional contínuo e
a educação médica permanente, enquanto
garantia da segurança dos doentes e da qualidade dos cuidados que lhes são prestados é
uma referência incontornável do exercício da
profissão médica.
A colaboração no âmbito da formação médica pós-graduada é, pois, de primordial importância para todas as Ordens dos Médicos
e entidades com responsabilidades de regulação da profissão médica, tendo em conta
as suas atribuições e o desígnio de que às
populações e aos cidadãos sejam prestados
cuidados de saúde de qualidade, o que só
é possível se os médicos desenvolverem as
suas aptidões e competências em centros de
formação devidamente credenciados.
Neste sentido a Ordem dos Médicos pode
agora conceder autorizações temporárias específicas para que os médicos dos países de
língua portuguesa possam realizar estágios
de formação profissional em Portugal, sendo
importante que exista reciprocidade e que
os médicos portugueses possam igualmente
realizar estágios de formação nos demais países de língua portuguesa, em condições de
igualdade.

As ligações históricas, culturais e linguísticas
que unem os médicos de Portugal, Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique e S. Tomé e Príncipe possibilitam
que as necessidades de formação pós-graduada dos médicos destes países sejam satisfeitas com qualidade, segurança e em locais e
serviços idóneos em Portugal.
Para que sejam concedidas as autorizações,
deve ser apresentado e validado o plano dos
estágios profissionais, com indicação do seu
âmbito, duração e serviços ou unidades onde
serão realizados, bem como a identificação
do médico ou médicos especialistas responsáveis pela sua orientação.
Por outro lado, os estágios apenas poderão
decorrer em serviço ou estabelecimento de
saúde considerado como idóneo e com capacidade para o efeito, o qual pode ser do setor
público, privado ou social.
Como é objectivo das ordens promover a
formação dos seus membros e trabalhar em
conjunto para criar mecanismos e instrumentos aptos a tal fim, a concretização de
protocolos de colaboração para a formação
recíproca dos seus associados é um desiderato que se concilia com suas atribuições e
simultaneamente realiza o fim último da promoção da saúde e segurança dos doentes e
da população em geral.
Porto, 28 de Novembro de 2015

Destaque: Concursos Médicos

Erros e
irregularidades
persistem
Contratação de jovens
especialistas para o
SNS continuou envolta
em polémica
A polémica continuou a marcar

os concursos para contratação de

jovens especialistas, em especial
no que diz respeito à Medicina

Geral e Familiar (MGF). Apesar
de a tutela ter avançado com

medidas “positivas”, na opinião

do CRNOM, estas são ainda assim
“insuficientes” e acarretam

prejuízos para os doentes, que

podem ficar sem médico de família,
para os médicos e para o próprio
SNS.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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O

s concursos para contratação de jovens
especialistas para o Serviço Nacional de
Saúde (SNS) continuaram a dar que falar. Na edição anterior da Nortemédico (n.º 64) demos conta dos desenvolvimentos ocorridos desde
a publicação do despacho n.º
5471-A/2015 até ao comunicado conjunto do CRNOM/
CNMI a 6 de outubro, em que
era reclamada uma resposta
urgente da ARS Norte.
Apesar da cedência, em outubro, do Ministério da Saúde,
tornando o concurso para assistente de Medicina Geral e
Familiar (2.ª época de 2015)
nacional e coordenado pela
ACSS, esta foi, na opinião
do CRNOM “positiva mas
insuficiente”. Isto porque,

27

O anúncio que o
próximo concurso
para assistente de MGF será
nacional e coordenado pela
ACSS é uma medida positiva
mas claramente insuficiente.
Os concursos continuam a
ser fechados, sem qualquer
garantia de ausência de
conflitos de interesses…”

Comunicado do Conselho
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos e do Conselho
Nacional do Médico Interno
[13 OUT 2015]

Concursos médicos – Despachos 5952-A/2015
e 5471-A/2015

Ministro cede nos
concursos médicos
Depois de várias denúncias institucionais e públicas realizadas pelo

Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) e
como ficou expresso em
pelo Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI), a ACSS vem
Comunicado Conjunto
anunciar que, por determinação do ministro da Saúde, o próximo
do CRNOM/CNMI, de 13
concurso para assistente de medicina geral e familiar (2ª época de
de outubro de 2015, os
2015) será nacional e coordenado pela ACSS.
concursos continuam a ser
Na mesma semana, a Administração Regional de Saúde (ARS) do
“fechados, sem qualquer
Norte, e no que respeita ao concurso referente ao despacho 5952garantia de ausência de
A/2015, publica finalmente em Diário da República o mapa de vagas
conflitos de interesse por
por instituição, por especialidade hospitalar e já com os júris constituídos. Lamentavelmente o aviso de procedimento de recrutaparte dos júris e sem critémento é baseado em legislação já revogada.
rios de avaliação definidos
O CRNOM e o CNMI lamentam que os responsáveis políticos conque valorizem claramente
tinuem a ignorar os graves problemas dos concursos médicos para
a formação adquirida e
ocupar um lugar de assistente na área de Medicina Geral e Familiar
que sejam publicados pre(MGF), de especialidade hospitalar ou de Saúde Pública.
viamente”, recordando
O anúncio que o próximo concurso para assistente de MGF será
também os problemas daí
nacional e coordenado pela ACSS, é uma medida positiva mas claresultantes.
ramente insuficiente. Os concursos continuam a ser fechados, sem
Em nome dos médicos,
qualquer garantia de ausência de conflitos de interesses por parte
dos doentes e da defesa
dos júris, e sem critérios de avaliação definidos que valorizem clarado SNS, em novembro o
mente a formação adquirida e que sejam publicados previamente.
E nada é dito sobre a existência e funcionamento de concursos insCRNOM voltou à carga
titucionais, permitindo que seja continuada a existência selvática e
lamentando publicamente
sem regras de contratações directas nominativas.
que “os responsáveis políO grau de satisfação e motivação dos jovens médicos nunca foi
ticos da ACSS continuem
tão baixo, como de resto o demonstram os vários estudos que
a desprezar os graves
foram realizados recentemente e as elevadas taxas de emigração e
problemas dos concursos
opção pelo sector privado. Perdem os doentes, os médicos e o SNS.
médicos para ocuparem
Ninguém ganha. Acreditamos que tudo isto acontece por incompelugares de assistente em
tência dos responsáveis políticos.
MGF”, considerando que
Incitamos o Ministério da Saúde e a ACSS a respeitar os concursos
“os erros e irregularidamédicos reforçando a equidade e transparência de processos. A
des resultantes do proceOrdem dos Médicos do Norte e o CNMI continuam disponíveis para
ajudar a implementar as soluções adequadas, em defesa dos direidimento concursal da 1.ª
tos dos doentes, dos médicos e do SNS.
época, e que deixaram de
fora 20 médicos na região
Porto, 13 de Outubro de 2015
Norte”, não estão a ser
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
“resolvidos de forma equiO Conselho Nacional do Médico Interno
tativa” (ver Comunicado
do CRNOM, de 18 de novembro de 2015, na página
seguinte). Apesar de louvar
ao emprego”. Por fim, mostrou-se disponível para
a inclusão desses jovens médicos especialistas no
“ajudar a implementar as soluções adequadas, refor2.º concurso de 2015, afirmou que não existindo
çando a igualdade de acesso, a equidade e transpaum “aumento proporcional do número de vagas
rência de processos”.
na ARS Norte, a ACSS defrauda as expectativas do
grupo de médicos que concorre agora pela primeira
vez”, limitando a ambos “a possibilidade de acesso
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Repercussão na Comunicação Social

Comunicado do Conselho
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos
[18 NOV 2015]

Concurso médico de Medicina Geral e Familiar (MGF)
- 1ª e 2ª épocas de 2015

Cerca de 20.000 utentes podem ficar
sem médico de família

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) lamenta que, mais uma vez, os responsáveis políticos da ACSS continuem a desprezar os graves problemas dos concursos médicos para
ocuparem lugares de assistente em MGF.
De facto, e apesar do procedimento concursal mais recente (e que
abrange os médicos que obtiveram a sua especialidade na 2.ª época de
2015) ser nacional e coordenado pela ACSS, a realidade é que os erros
e irregularidades resultantes do procedimento concursal da 1.ª época,
e que deixaram de fora do SNS 20 médicos da região norte, não estão
agora a ser resolvidos de forma
equitativa.
Ao permitir que este grupo de
Os
jovens especialistas seja incluído
procedimentos
neste segundo concurso de 2015
(uma medida positiva), sem que
de selecção continuam
haja um aumento proporcional do
a ser fechados, sem
número de vagas na ARS Norte, a
qualquer garantia de
ACSS defrauda as expectativas do
ausência de conflitos de
grupo de médicos que concorre
interesses por parte dos
agora pela primeira vez limitando
júris, e sem critérios de
para todos os possíveis concorrenavaliação objectivos que
tes (da 1ª e 2ª épocas) a possibilivalorizem claramente
dade de acesso ao emprego.
a formação adquirida
Os procedimentos de selecção
continuam a ser fechados, sem
e que sejam publicados
qualquer garantia de ausência de
previamente.”
conflitos de interesses por parte
dos júris, e sem critérios de avaliação objectivos que valorizem claramente a formação adquirida e que
sejam publicados previamente.
O grau de satisfação e motivação dos jovens médicos nunca foi tão
baixo, como de resto o demonstram os vários estudos que têm sido realizados, as elevadas taxas de emigração e opção pelo sector privado.
Perdem os doentes (cerca de 20.000 utentes podem ficar sem médico
de família), os médicos e o SNS. Ninguém ganha.
Acreditamos que é possível fazer melhor. No presente e no futuro.
No presente, e para que seja possível manter no SNS todos estes
jovens médicos de família que concluíram a sua especialidade em
2015, onde claramente existe uma deficiência marcada e conhecida de
norte a sul do país, exortamos o Ministério da Saúde e a ACSS a contemplar de imediato mais 10 vagas na ARS Norte, respeitando o equilíbrio necessário para resolver a inclusão, no mesmo procedimento
concursal, de dois grupos de médicos do norte que concluíram a sua
formação em épocas distintas.
No futuro, e sem prejuízo das medidas já apresentadas por diversas
vezes aos responsáveis políticos, a Ordem dos Médicos continua disponível para ajudar a implementar as soluções adequadas, reforçando
a igualdade de acesso, a equidade e transparência de processos, em
defesa dos direitos dos doentes, dos médicos e do SNS.
Porto, 18 de Novembro de 2015.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Miguel Guimarães (presidente)

14/10/2015. “Estes concursos não servem os médicos,
não servem o SNS e não servem os doentes, ou seja, não
servem ninguém”, afirmou Miguel Guimarães ao Porto
Canal, referindo-se à abertura de apenas 74 vagas para
um total de 102 candidatos.
https://vimeo.com/142528449

15/10/2015. “Os doentes e o SNS são prejudicados pela
emigração e pela opção dos médicos pelo sector privado”,
acusou Miguel Guimarães em entrevista ao OJE (O Jornal
Económico), frisando que a região Norte é a mais afectada pelos atrasos na colocação de recém-especialistas.
http://www.oje.pt/miguel-guimaraes-presidente-crn-ordem-dos-medicos-atrasos-nos-concursos-leva-medicos-a-emigrar/

20/10/2015. “Ninguém ganha. Perdem os médicos, perde
a tutela e, sobretudo, perdem os doentes”, escreveu o
presidente do CRNOM num artigo de opinião no jornal
Público.
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/concursos-medicos-todos-perdem-mas
-ninguem-muda-1711658

18/11/2015. “Mais uma vez os concursos médicos não
estão a ser bem conduzidos pela ACSS, apesar deste concurso agora ser nacional”, afirmou Miguel Guimarães ao
Porto Canal.
https://vimeo.com/146249198

19/11/2015. «O presidente da Ordem dos Médicos –
Norte admitiu ontem que cerca de 20 mil utentes da região norte ficam sem médico de família».

01/12/2015. “Acho que neste momento quer o presidente da ACSS, quer a máquina que habitualmente trabalha com ele, não estão em condições de voltar a fazer um
processo de escolha para a especialidade médica, é uma
situação completamente inaceitável”, afirmou Miguel
Guimarães ao Porto Canal.
https://vimeo.com/147613721
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reuniões
na SRNOM

Jovens
especialistas
em MGF à
procura de
soluções
para os
próximos
concursos
Os problemas nos concursos de
colocação em Medicina Geral
e Familiar (MGF) levaram

os recém-especialistas, das
primeira e segunda fases
de 2015, a reunirem-se na
Secção Regional do Norte

(SRNOM), à procura de uma

solução para a insuficiência
de vagas. Algumas das

reivindicações apresentadas

foram, entretanto, atendidas
Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

no último procedimento.

N

a sequência da polémica em
torno da contratação de recém-especialistas para o Serviço
Nacional de Saúde, reuniram-se na SRNOM, nos dias 28 de outubro e 18 de
novembro, muitos dos médicos que foram afetados, para trocarem impressões
e procurarem soluções para o problema.
Sílvia Carvalho, porta-voz do contingente da primeira fase, esclareceu que estes encontros tiveram como principal objectivo debater propostas para tornar os
concursos “cada vez mais justos e sem incongruências”, propostas a fazer chegar, depois, ao Conselho
Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos Médicos
e ao Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI).
Em ambas as sessões foram discutidos tópicos que
pudessem integrar um documento final, tais como:
a abertura permanente e actualizada de vagas nos
concursos seguintes; a gestão e planeamento de
recursos médicos a nível nacional; a implementação
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de um concurso único a nível nacional, com entrevista; a definição de regras para a constituição
de júris a nível nacional; a abertura de concurso
para recém-especialistas com épocas e datas fixas
imediatamente após a conclusão dos exames de
fim da especialidade, fechados e destinados a estes
candidatos, “acabando com as movimentações”; e,
cumulativamente, a criação de concursos anuais
abertos que facilitem a colocação de quem ainda
não conseguiu ser colocado ou procura outro local
de colocação. Esteve também em cima mesa a questão da permissão de mobilidade entre ARSs e ULSs,
bem como os critérios para otimizar a mobilidade
dos profissionais.
Na sessão de 18 de novembro marcaram presença
membros do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, como Lurdes Gandra e Rui Capucho,
assim como o presidente da Associação Nacional de
Unidades de Saúde Familiar (USF-AN), Bernardo

Vilas Boas, que foram intervindo sobre os assuntos em debate. Rui Capucho lembrou que a
“forma como se contabiliza a falta de médicos”
também devia ser tomada em consideração,
referindo-se aos atuais “subterfúgios estatísticos”. Após terem sido tornadas públicas várias opiniões sobre, por exemplo, os convites
para as USF, o dirigente da USF-AN trouxe à
reflexão o facto de as equipas não serem “tão
estáveis como a maioria das pessoas pensa”,
recordando que há grandes movimentações,
desde os que se reformam aos que querem sair
ou entrar.
Além deste grupo, também os médicos de
MGF que concluíram a especialidade na segunda fase de 2015 contestaram o seu concurso de colocação (Despacho n.º 12194E/2015) e reuniram-se, a esse propósito,
igualmente na SRNOM. Em causa estava
o facto de este procedimento atribuir à região Norte apenas 51 vagas, quando havia
63 candidatos disponíveis – somando os
28 que ficaram excluídos na primeira fase.
Num encontro realizado a 9 de Novembro,
e no qual marcou presença o presidente do
CRNOM, Miguel Guimarães, o vogal Rui Capucho e a consultora jurídica, Inês Folhadela,
foi amplamente analisado o conteúdo do despacho e ficou estabelecido o compromisso de
contestar publicamente as suas limitações, o
que foi efetivado através de um comunicado
emitido pelo CRNOM a 18 de novembro (ver
página 28). Frederico Salgado, um dos cerca de
30 médicos presentes, considerou “fundamental” avançar com este protesto, uma vez que,
assinalou, “ao excluir 12 recém-especialistas
estaríamos a colocar a descoberto cerca de 20
mil utentes”. “No Norte temos altíssima capacidade de formação e, como tal, a região deveria ser premiada por isso e não prejudicada”,
acrescentou.
As reivindicações dos especialistas de MGF
das primeira e segunda fases acabaram por ser
genericamente atendidas no concurso aberto pelo
Despacho n.º 14426-A/2015, de 3 de dezembro. A
abertura do procedimento foi bastante célere, previa as 63 vagas pretendidas para a ARS Norte, bem
como a existência de um júri nomeado a nível nacional. Neste momento, segundo informou Frederico
Salgado à Nortemédico, “o procedimento concursal
ainda não se encontra terminado mas está já numa
fase final”. Apesar de haver algumas propostas que
ainda carecem de aprofundamento, Sílvia Carvalho
mostrou-se satisfeita por se “ter gerado uma mudança neste último mês de 2015”. “O exame para os
colegas que vão terminar a especialidade em Abril
de 2016 já vai ser diferente”, exemplifica, “e a tomada
de posições acerca de concursos fechados ou abertos, a continuação dos convites para integrar USFs
e a mobilidade dos profissionais entre ARSs serão
tópicos importantes no futuro próximo e merecem
urgente discussão”, concluiu. n
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114 médicos
excluídos

Este ano
não houve
mesmo vagas
para todos

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

INTERNATO de ESPECIALIDADE

Destaque: internato de especialidade

Foi a notícia que marcou
a actualidade da classe
médica no último trimestre:
114 jovens médicos não
tiveram colocação no
concurso de acesso à
formação especializada.
As 1500 vagas abertas não
foram suficientes e a Ordem
dos Médicos teve de procurar
soluções alternativas para
conter a situação. Numa
reunião realizada na
SRNOM, que juntou muitos
dos médicos afectados, a
Ordem e os sindicatos, foi
apontada a solução que
viria, mais tarde, a ser
considerada pelo Ministério
da Saúde: os 114 internos vão
manter o vínculo ao Serviço
Nacional de Saúde por mais
um ano.

H

á muito identificada pela
Ordem dos
Médicos, a possibilidade de não haver
vagas em número suficiente para todos os
candidatos ao internato
médico consumou-se
este ano. O concurso,
aberto a 23 de Novembro, previa 1569 lugares para um universo
de 1706 candidatos.
Deduzidas mais de 20
desistências, o resultado final foram 114
médicos que se viram excluídos da possibilidade de
prosseguir a sua formação complementar.
Este processo mereceu a contestação do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos desde
o seu início. Num texto de 23 de Novembro (ver
página seguinte), Miguel Guimarães lamentava o
facto de não ter sido dada oportunidade aos candidatos de confirmarem, em tempo útil, o mapa final
de vagas e também não ter sido possível “avaliar
todas as reclamações apresentadas”. “Para agravar”,
acrescentava o dirigente, “a plataforma informática
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Texto publicado pelo Presidente do CRNOM nas redes sociais
[23 noV 2015]

Mapa de vagas e processo de escolha da
especialidade médica.

A irresponsabilidade reiterada do
presidente da ACSS
O mapa (previsional) de vagas para acesso às especialidades foi publicado pela Administração Central do Sistema
de Saúde (ACSS) no dia 22 de novembro de 2015 tendo sido
anunciado que o processo de escolha iniciar-se-ia às 14h30
de 23-11-2015, hora essa que viria, no entanto, a ser alterada
no próprio dia para as 16h00! E em dez (10) dias, 1706 candidatos (de acordo com os números e ordenação publicados em 23-11-2015) terão que realizar a sua escolha em cinco
pontos diferentes do país (as Administrações Regionais de
Saúde do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo e nas Regiões
Autónomas)!
De resto, nem sequer foi dada a oportunidade aos candidatos de, em tempo útil, confirmarem o mapa de vagas que,
como se encontra publicitado no próprio site da ACSS, será
objecto de publicação no Diário da República e que, esse sim,
contemplará o mapa consolidado de vagas. Acresce que,
como demonstra a publicação no próprio dia 23-11-2015, da
lista de candidatos (revista) para escolha de especialidade, a
estes também não foi dado qualquer tempo para avaliação
de reclamações apresentadas.
Para agravar a situação, a plataforma informática para proceder à escolha de vagas a nível nacional não funcionou
durante todo o dia 23 de Novembro, tendo sido os médicos
coagidos a procederem à referida escolha utilizando um
processo manual, gerador de uma pressão inaceitável sobre
os candidatos e potencialmente causadora de erros graves
irrecuperáveis.
Durante todo este processo a Ordem dos Médicos, e nomeadamente o seu Bastonário, tudo tentou para que o processo
fosse suspenso durante o tempo necessário até que, e já com
a plataforma informática em funcionamento, fosse possível
os médicos escolherem a vaga de especialidade de forma
serena e tranquila. Foi exercida uma pressão sem precedentes sobre os responsáveis políticos, e nomeadamente sobre
o presidente da ACSS, envolvendo mesmo o Secretário de
Estado da Saúde, mas até ao momento sem sucesso.
A ACSS e o seu presidente continuam a tratar os médicos
como números e não como pessoas. ABSOLUTAMENTE
INACEITÁVEL.
Mais uma vez a política desastrosa, desumana e humilhante
seguida pela ACSS continua a ferir profundamente a nossa
dignidade. É uma ofensa para todos os médicos o desprezo,
a irresponsabilidade e a prepotência com que nos tratam.
Pessoalmente, e como presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), considero esta situação intolerável e merecedora de uma resposta robusta, dos
médicos e da sociedade civil.
Dada a gravidade da situação, o departamento jurídico da
SRNOM e o CRNOM ficam desde já disponíveis para apoiar os
médicos envolvidos nesta candidatura.
O absurdo das decisões da ACSS exige uma mudança imediata na sua liderança. Não é possível continuar a dialogar com quem não merece o nosso respeito nem a nossa
confiança.
Miguel Guimarães
Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 23 de Novembro de 2015

Convocatória
Reunião com os médicos que participaram no
Concurso de Internato Médico 2015 ou irão
participar no Concurso de Internato Médico
2016
Caros colegas,
Durante o concurso do Internato Médico 2015,
ocorreram, à semelhança do que já tinha acontecido em 2014, problemas graves envolvendo a
publicação e atualização disfuncional do mapa
de vagas, da lista de candidatos e a plataforma
informática.
A forma como todo este processo foi conduzido
revela incompetência, irresponsabilidade e desrespeito da ACSS perante os médicos.
Estivemos presentes de Norte a Sul do país nos
locais de escolha, apoiando e partilhando a revolta dos candidatos, pelo desrespeito demonstrado pela tutela, tendo sido denunciado às instituições competentes e publicamente as várias
irregularidades verificadas.
Assim sendo, o Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI) e os Conselhos Regionais do Norte,
do Centro e do Sul da Ordem dos Médicos vêm
por este meio convidar todos os médicos que
vivenciaram diretamente estes problemas, bem
como os colegas que participarão no concurso do
próximo ano (2016) a estarem presentes em reuniões a decorrer simultaneamente nas Secções
Regionais do Norte (Porto), Centro (Coimbra) e
Sul (Lisboa) na próxima 4ª feira, dia 9 de Dezembro, pelas 21h00. Estarão também presentes a
Federação Nacional dos Médicos (FNAM), o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina
(ANEM).
A Ordem de Trabalhos será a seguinte:
1. Concursos de Internato Médico 2015 e 2016
a. Mapa de vagas e processo de escolhas
b. Formas de contestação
c. Medidas a tomar para o próximo concurso
2. Médicos sem colocação no Internato de
Formação Específica
3. Dúvidas frequentes
a. O que fazer se não se escolher vaga
b. Mudança de especialidade
c. Prazos para rescisão
d. Outras questões
O Conselho Nacional do Médico Interno
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
O Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos
O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos
4 de Dezembro de 2015
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O assunto ganhou enorme amplitude
pública a 4 de Dezembro, dia em que,
após o preenchimento de todas as vagas
disponíveis, se percebeu que haveria médicos excluídos do internato em 2016.
Os médicos afectados dirigiram-se, em
protesto, à sede da ARS Norte e à própria
Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM), onde foram recebidos pelo presidente do Conselho Regional. Miguel Guimarães disponibilizou-se
para procurar soluções para o problema,
sem deixar de lamentar publicamente
que esta situação tenha ocorrido. “Um
médico que não tenha uma especialidade
dificilmente consegue oferecer um bom
serviço à população e pode ser mais facilmente explorado”, alertou à RTP. Nesse
mesmo dia, o Conselho Nacional do Médico Interno anunciou a realização de
três reuniões simultâneas, nas diferentes
secções regionais da Ordem dos Médicos, para ouvir os internos excluídos e
desenhar uma solução alternativa.

Reunião à procura de
soluções
“A Ordem dos Médicos,
tudo tentou para que o
processo fosse suspenso durante
o tempo necessário até que fosse
possível os médicos escolherem a
vaga de especialidade de forma
serena e tranquila[…] Foi exercida
uma pressão sem precedentes
sobre os responsáveis políticos,
[…], mas até ao momento sem
sucesso. A ACSS e o seu presidente
continuam a tratar os médicos
como números e não como
pessoas”
Comunicado do Presidente do CRNOM
[23 NOV 2015]

para proceder à escolha de vagas a nível nacional
não funcionou durante todo o dia 23 de Novembro,
tendo sido os médicos coagidos a procederem à
referida escolha utilizando um processo manual”.
“A Ordem dos Médicos, e nomeadamente o seu
bastonário, tudo tentou para que o processo fosse
suspenso durante o tempo necessário até que fosse
possível os médicos escolherem a vaga de especialidade de forma serena e tranquila”, sublinhou.
Numa crítica contundente à Administração Central
do Sistema de Saúde (ACSS), Miguel Guimarães
considerou que aquele organismo “continua a tratar
os médicos como números” e pediu a demissão do
seu presidente: “O absurdo das decisões da ACSS
exige uma mudança imediata na sua liderança”.

Foi assim que, a 9 de Dezembro, um
grande número de actuais e futuros médicos compareceram no auditório da
SRNOM para discutir a questão com
representantes da Ordem dos Médicos,
do Sindicato dos Médicos do Norte/Federação Nacional dos Médicos (FNAM),
do Sindicato Independente dos Médicos
(SIM) e da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina (ANEM). Coube a
Mariana Brandão, dirigente do Conselho
Nacional do Médico Interno (CNMI), fazer uma retrospectiva de todo o processo
e lançar o repto para “o que pode ser feito
a nível individual e colectivo”, designadamente ao nível das negociações com a
nova equipa do Ministério da Saúde, bem
como para a necessidade de “prevenir que
algo de semelhante aconteça em 2016”.
Jorge Silva, representante do SIM no
Norte do país, classificou de “desastre” todos os
procedimentos que culminaram nesta situação,
incluindo a revisão do regulamento do internato
médico – publicada em 2015 – a qual, fez questão
de esclarecer, não mereceu qualquer contributo
dos sindicatos. “Nem o SIM, nem a FNAM foram
tidos ou achados nesta matéria. E todo o esqueleto
jurídico do internato está construído com base no
pressuposto de não haver vagas de especialidade
para todos e haver, por isso, médicos indiferenciados”, acusou o dirigente. Jorge Silva foi mais longe
nas críticas e apontou o dedo à Ordem dos Médicos,
considerando que “devia haver mais transparência
na atribuição das idoneidades”. “Sabemos que foram rejeitadas vagas de Medicina Geral no Alentejo
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tantos, mas tantos médicos, que eu com 67 anos
ainda sou requisitada para ir fazer noites de urgência. Sinceramente, não conheço sítio nenhum do
país que não se queixe da falta de médicos”.
Da parte da ANEM, as críticas dirigiram-se à falta
de planeamento em matéria de demografia médica.
Alberto Abreu da Silva, presidente da direcção, assumiu que esta realidade era expectável há alguns
anos: “Desta vez são 114, mas da próxima ainda
serão mais os que vão ficar de fora, porque o grande
problema continua a ser o elevado número de alunos que existe nas faculdades”. O responsável considerou que “é preciso atacar a questão de frente”,
mostrando-se solidário com o problema criado a estes jovens médicos. “Deverá ser exigido ao Governo
que vos encontre uma vaga. Isto não é uma matéria
da responsabilidade individual de quem ficou de
fora, mas sim das entidades que os representam”,
concluiu.

114 médicos ficam no SNS
e que houve problemas semelhantes no Algarve. Mas não sabemos o que aconteceu”, exemplificou o sindicalista, que no final
da intervenção apontou a possibilidade de impugnar o concurso.
“Qualquer processo é possível de
ser travado nos tribunais”. Também Merlinde Madureira se mostrou bastante consternada com
este episódio e disse mesmo que
o facto de esta reunião acontecer
“constitui uma vergonha para
todas as instituições envolvidas”.
A presidente da FNAM recordou
que a prova efectuada por este
conjunto de internos era apenas
de seriação, e não de avaliação
de conhecimentos, o que pressuponha a existência de vagas
de especialização para todos os
concorrentes. Logo, acrescentou
a dirigente, “não é correcto que
seja no decorrer do concurso que
os médicos ficam a saber que não
vão ter acesso à sua formação”.
Em coerência com esta posição,
a dirigente sindical confirmou
aos jovens médicos presentes ter
pedido a anulação do concurso.
“Enviei um documento ao Dr. Rui
Ivo (presidente da ACSS), a dizer
que só havia uma coisa a fazer:
suspender o concurso, rever o mapa de vagas e fazer
novo procedimento”. Merlinde Madureira também
apontou o dedo à Ordem dos Médicos, dizendo
desconhecer quais as razões que levaram a impedir
abertura de vagas de Medicina Geral, e contrariou o
discurso de haver médicos a mais em Portugal: “Há

Antes de se ouvirem as intervenções da numerosa
plateia que encheu o auditório da SRNOM, Miguel
Guimarães fez um derradeiro sublinhado, desmentindo a ideia de um mau trabalho da Ordem dos
Médicos nesta matéria. “Os colégios de especialidade fazem um enorme trabalho, visitando os serviços que pedem idoneidade e reavaliando aqueles
que já a têm”, assinalou, apontando como factor de
desvalorização do internato “a incapacidade que
muitos hospitais têm neste momento para formar,
por falta de quadros”. Sobre o processo dos 114
jovens médicos, o presidente do CRNOM assumiu
que “a Ordem não pode travar o concurso” e clarificou uma ideia que viria a ser muito comentada no
debate: “Não é possível impedir o acesso ao concurso por candidatos vindos do estrangeiro, porque
isso violaria as regras europeias”. No entanto, o dirigente subscreveu a ideia defendida pela consultora
jurídica da SRNOM, Inês Folhadela – que esteve
presente na reunião a responder às dúvidas dos
presentes – de solicitar ao Ministério da Saúde uma
prorrogação do contrato de trabalho em vigor até 31
de Dezembro de 2016, isto é, por mais um ano.

Solução provisória encontrada
A solução discutida na reunião de 9 de Dezembro,
na SRNOM, foi também a que a Ordem dos Médicos apresentou na reunião com o Ministério da
Saúde, dois dias depois. E mais tarde, em reunião
da Comissão Parlamentar de Saúde, de 22 de Dezembro, o presidente da ACSS assumia que os 114
jovens médicos teriam o seu vínculo renovado por
mais um ano, no Serviço Nacional de Saúde. Rui Ivo
ressalvou que, no entanto, deste contingente de 114
jovens médicos apenas 28 ficariam colocados nas
instituições onde cumpriram o Internato do Ano
Comum em 2015. Os restantes seriam distribuídos
por um conjunto de instituições que apresentam
carência de pessoal médico. n
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Continuidade no SNS de 114
jovens médicos sem acesso
a vaga de especialidade é
medida positiva
“É da mais elementar justiça que os 114 jovens
médicos que ficaram sem acesso a uma vaga na
formação especializada possam continuar a trabalhar em equipa no Serviço Nacional de Saúde
(SNS) até se voltarem a candidatar a um futuro
concurso”. Foi desta forma que o presidente do
Ordem dos Médicos do Norte comentou as declarações do presidente da ACSS durante a audição na Comissão Parlamentar da Saúde.
No entender de Miguel Guimarães, “estes jovens tinham a justa expectativa de aceder a
uma especialidade médica e, por isso, é natural
que face a essa impossibilidade seja criada esta
janela de oportunidade para que continuem no
SNS, quando o seu contrato acabava no próximo
dia 31 de Dezembro”.
O presidente da Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (CRNOM) recorda que
“esta era precisamente a solução que a Ordem
dos Médicos preconizava e defendera junto do
ministro da Saúde, face à impossibilidade de encontrar mais vagas para estes 114 médicos”. “Depois do investimento feito pelo País na formação pré-graduada destes jovens, é importante
que se tomem medidas para que não sejam
obrigados a emigrar ou a optar por uma solução
laboral precária”.
Não obstante esta alternativa agora encontrada, Miguel Guimarães assegura que “é urgente que Ordem, ACSS e demais instituições
colaborem no sentido de potenciar o máximo
de vagas para formação específica nas diferentes especialidades no concurso de 2016, ou
corremos o risco de ficarem ainda mais médicos impedidos de continuar a sua formação
específica”.
De resto, recorda o presidente do CRNOM, “a
Ordem dos Médicos do Norte já começou a
visitar também unidades de saúde privadas,
para avaliar as condições e regimes de trabalho, incluindo a análise da existência potencial
de condições de formação semelhantes às que
existem no sector público, sem esquecer o pilar fundamental da formação, as carreiras médicas”. Miguel Guimarães considera “essencial
maximizar as capacidades formativas respeitando todas as normas relativas à qualidade da
formação”.

Repercussão na Comunicação Social
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24/11/2015. Dezenas
de médicos internos
concentraram-se em
protesto junto às instalações da Administração Regional
de Saúde do Norte. “É quase terrorismo pessoal não ceder ao pedido
que a Ordem dos Médicos (...) fez
de adiar o processo da escolha das
vagas até que plataforma informática estivesse adequadamente
a funcionar”, afirmou Miguel Guimarães à RTP3, numa reportagem
onde coube também o testemunho
de Francisco Mourão, do Conselho
Nacional do Médico Interno.

https://vimeo.com/146769100

10/12/2015. “Vamos pedir
que possam continuar a
trabalhar por mais um ano
no SNS”, declarou Miguel
Guimarães ao jornal Público, a propósito dos médicos que ficaram sem vaga
para internato de especialidade.

http://www.publico.pt/n1717070

04/12/2015. “Evitar que
existam médicos sem uma
especialidade. Porque a
Medicina nos dias de hoje
só pode ser exercida nessas circunstâncias. (…) O numerus clausus de
entrada nas faculdades de medicina
tem obviamente de ser adaptado aquilo
que é a capacidade formativa das
nossas unidades de saúde para formar
especialistas”, defendeu o Presidente
do CRNOM em declarações à RTP.

https://vimeo.com/147861295

25/11/2015. “Houve quem se recusasse a escolher nestas condições e
houve pressões para que o fizessem
ou perderiam a vez”, denunciou
Miguel Guimarães em declarações
ao JN, pedindo a demissão do
presidente da ACSS.
Tiragem: 15000

ID: 62376543

01/12/2015. Presidente
do CRNOM voltou a defender a demissão dos
responsáveis da ACSS.
“Quer o presidente da ACSS quer a
máquina que habitualmente trabalha com ele não estão em condições
de voltar a fazer um processo de
escolha para a especialidade médica”, afirmou Miguel Guimarães ao
Porto Canal.

https://vimeo.com/147613721

04-12-2015

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 24,00 x 30,00 cm²

04/12/2015. «Miguel Guimarães
lembrou que “o processo de escolha
é muito importante” para os médicos
que acabaram a sua licenciatura e o
chamado “ano comum”, uma espécie
de estágio pré-especialidade em que
percorrem diversas áreas, sob supervisão. Perante toda a situação “desagradável”, o responsável defendeu que “a
máquina da ACSS deve ser substituída”,
acrescentando que tal vontade já foi
transmitida “à nova equipa ministerial”.
Para Miguel Guimarães, “há um misto
de irresponsabilidade e incompetência”
naquela entidade, responsável por
gerir o processo que “já o ano passado
correu mal”. “Não percebo como este
presidente da ACSS continua em funções”, atirou, referindo que tendo em
conta os vários erros, aquela administração devia, pelo menos, “ter adiado o
processo 24 horas”» (excerto de notícia
no “Semanário d’O Norte”).
Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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[15 DEZ 2015]. Artigo de opinião do Presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, no jornal online «Porto 24».

Médicos sem
especialidade:
o dilema entre
a qualidade da
formação e do
exercício da
medicina
Este ano, como se temia, mais de uma
centena de médicos ficou sem acesso a
uma especialidade. Não por opção própria, mas por não existirem vagas para
todos os potenciais candidatos.
Ao longo dos últimos anos, e devido ao aumento insustentável do numerus clausus,
a Ordem dos Médicos alertou por diversas
vezes e em diferentes circunstâncias, para a
dificuldade crescente em existirem vagas na
formação médica especializada para todos os
jovens portugueses que terminavam os cursos de medicina em Portugal e no estrangeiro.
Este ano, como se temia, mais de uma centena de médicos ficou sem acesso a uma especialidade. Não por opção própria, mas por
não existirem vagas para todos os potenciais
candidatos.
Tão importante como analisar o comportamento dos responsáveis políticos, que “empurram” um grupo de médicos para o exercício de uma medicina indiferenciada e, como
tal, sem garantia de qualidade para os doentes, é entender a quem interessa a existência
de médicos sem especialidade.
Desde logo, a existência de médicos sem especialidade não interessa nem aos próprios
nem aos doentes. A sociedade civil quer ter
acesso a médicos qualificados, especialistas
ou a cursar uma especialidade, que possam
orientar e tratar devidamente a sua doença.
Também não interessa à medicina que, nos
padrões actuais, fruto de um desenvolvimento sem paralelo nos últimos anos, “obriga” à
especialização para que possam ser mantidos
níveis de qualidade elevados. Não interessa à
Ordem dos Médicos, a principal responsável
pela qualidade da formação dos médicos em
Portugal. Não interessa aos Sindicatos Médicos, não interessa às Associações e Sociedades Científicas. Não interessa às Associações
de Doentes.
E também não deveria interessar aos responsáveis políticos. Ou será que existem outros
interesses que justifiquem a indiferença dos
sucessivos Governos por esta matéria. Na realidade, ao longo dos anos, os Ministérios da

O que leva o poder político a manter uma deEducação e da Saúde foram aumentando de
cisão que é aparentemente lesiva para o inteforma incompreensível o número de vagas
resse público?
para acesso ao curso de Medicina. E sem se
A quem interessa que se continue a formar
importarem com o impacto das medidas tomuitos mais médicos do que os necessários?
madas. Entre 1995 e 2014 o numerus clausus
A quem interessa formar médicos que não
aumentou 396%, situando-se, desde 2010,
têm acesso a uma especialidade? Quero acreacima dos 1800 novos estudantes de mediditar que ao Ministério da Saúde não será, já
cina por ano. O resultado final está à vista e
que é sua missão trabalhar para que seja protende a agravar-se durante os próximos anos.
porcionado aos cidadãos os melhores cuidaAlguns destes médicos irão provavelmente
dos de saúde possíveis face às regras da arte.
emigrar, optando por realizar formação esInteressará ao poder político manter medidas
pecializada fora do país. De resto, nos últimos
populares que permitam obter mais valias
quatro anos, e de forma invulgar, emigraram
em resultados eleitorais, em prejuízo do placentenas de médicos, milhares aposentaramneamento e organização, que deveriam estar
-se de forma antecipada e muitos optaram
subjacentes a uma gestão cuidada dos recurapenas pelo sector privado. O que, apesar de
sos financeiros e humanos para melhor servir
Portugal ser o 4.º país da OCDE com mais méos doentes?
dicos por mil habitantes (4,3), gera uma perInteressará ao poder político continuar a
cepção real de falta de médicos no SNS (2,6
beneficiar as empresas de recrutamento de
por mil habitantes), que o poder político tem
médicos e os grandes
deliberadamente sido impotente
grupos económicos da
para resolver. Isto é, não contraSaúde, com médicos
ta, em condições normais, uma
Ao longo dos
sem especialidade, que
parte significativa dos milhares
poderão ser contratade médicos que se vão formando,
últimos anos,
dos a um preço hora ese estes vão optando por outras
e devido ao aumento
candalosamente mais
soluções, dentro ou fora do país.
insustentável do
barato?
Um círculo vicioso que urge quenumerus clausus, a
Interessará ao poder
brar.
político desvalorizar a
E entretanto, o país continua a
Ordem dos Médicos
essência da medicina
deitar pela janela fora milhões
alertou por diversas
para, à semelhança do
de euros gastos na formação e,
vezes e em diferentes
Governo Cubano, monsobretudo, a prescindir do valor
circunstâncias, para a
tar um sistema de “esinsubstituível dos jovens médicravatura branca”?
cos. E porquê? Com que base ou
dificuldade crescente
Estou em crer que a resfundamentação?
em existirem vagas
posta a estas questões
Quando se sabe que todos os
na formação médica
é negativa. E as motivaestudos universitários indepenespecializada para todos
ções residem noutros
dentes sobre a evolução prospecfactores relacionados
os jovens portugueses
tiva de médicos no nosso sistema
com
conhecimento,
de saúde indicam que, para as
que terminavam os
competência e responnecessidades previsíveis face às
cursos de medicina
sabilidade.
variáveis conhecidas, é necessáem Portugal e no
Em 2014 a contratação
rio formar cerca de 1200 a 1300
estrangeiro.
de médicos à hora atraespecialistas por ano, e a nosvés de empresas prestasa capacidade formativa anual
doras de serviços, cussitua-se actualmente nos 1500 a
tou aos cofres do Estado
1600 médicos especialistas, o que
mais de 70 milhões de
é claramente superior às necessieuros. Um valor muito superior ao que seria
dades previstas, mesmo no pior dos cenários.
gasto se os médicos fossem contratados diAs Escolas Médicas estão completamente sorectamente.
brelotadas, num overbooking impossível de
É urgente tomar medidas no sentido de ademanter. Não têm lugar para todos os estudanquar o numerus clausus às reais necessidades
tes de medicina que lhes são impostos pelo
do país, analisando a evolução prospectiva de
Ministério da Educação. Nem nos anfiteatros
médicos no nosso sistema de saúde. Só planeonde são ministradas as aulas teóricas, nem
ando a médio e longo prazo poderemos evitar
nas enfermarias e consultórios, onde não conque, ano após ano, aumente o contingente
seguem ter lugar. E como pressão adicional,
de médicos sem especialidade. E evitar que
os responsáveis políticos fazem-se valer do
a qualidade dos cuidados de saúde entre em
financiamento per capita sobreposto a uma
regressão profunda.
austeridade sem limites. Uma vergonha sem
Haverá vontade política para o fazer?
fim à vista. Nunca as Universidades foram tão
mal tratadas.
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“A ponte entre a academia e a enfermaria
está ameaçada”
Nota de Imprensa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[12 NOV 2015]

“A ponte entre a academia e a enfermaria, traduzida numa formação médica
especializada de elevada qualidade, está
cada vez mais ameaçada”. Quem o diz é
De resto, este
Miguel Guimarães, presidente do Conestudo vem reforçar
selho Regional do Norte da Ordem dos
a necessidade
Médicos (CRNOM).
Numa curta intervenção a propósito do
imperiosa de
estudo divulgado pela ANEM, o presimanter o Ano
dente da Ordem dos Médicos do Norte
Comum, como um
salienta que “se nada for feito para adepasso fundamental
quar o número de vagas de Medicina às
capacidades formativas das escolas médino acesso à
cas e das unidades de saúde para formar
formação médica
especialistas, a qualidade dos cuidados
especializada
de saúde irá sofrer uma degradação progressiva com sério prejuízo dos doentes e
da economia nacional”.
O estudo apresentado no domingo passado pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) revela que
as escolas médicas com maior número
em excesso de ingressos e mais anos de
funcionamento apresentam uma menor
satisfação por parte dos estudantes de medicina.
“É absolutamente necessário inverter com urgência o ciclo negativo que está a afectar a formação
médica” salienta o presidente do CRNOM. “Neste
momento os estudantes de medicina estão a ter
uma formação clínica insuficiente no período crítico em que a mesma deveria ser profissionalizante,
o último ano do curso”. “De resto, este estudo vem
reforçar a necessidade imperiosa de manter o Ano
Comum, como um passo fundamental no acesso à
formação médica especializada” acrescenta.
Este responsável vai mais longe e assegura que “a
manutenção do elevadíssimo numerus clausus em
medicina prejudica a formação pré-graduada, empurra centenas de jovens médicos para o exercício
de uma medicina indiferenciada e ameaça a qualidade dos cuidados de saúde, com consequências
dramáticas no percurso e formação de muitos dos
jovens médicos”.
Na verdade, todos os estudos universitários realizados até ao momento sobre as necessidades previsionais de médicos no nosso sistema de saúde
apontam para um número de cerca de 1200 novos

estudantes de medicina em cada ano em todas as
escolas médicas portuguesas. Miguel Guimarães
adverte que “uma renovação anual de cerca de 1500
jovens médicos, como tem acontecido nos últimos
anos, é claramente suficiente para suprir as necessidades do país e ainda assim o sistema não consegue
absorver todos os especialistas formados”.
Para o presidente do CRNOM “a organização do sistema de saúde e, em especial do SNS, não pode depender de vontades políticas estranhas ao bom funcionamento das instituições e estar na dependência
de campanhas e votos de partidos políticos que apenas querem exercer o poder a qualquer custo como
tem acontecido ao longo dos anos”. “O investimento
na formação de médicos tem um custo demasiado
elevado para a sociedade civil, para que possam ser
desperdiçados de forma absurda como tem acontecido nos últimos anos”, frisa.
Na parte final da sua intervenção Miguel Guimarães reclama “melhores condições de trabalho para
os médicos, melhor formação, mais segurança e
mais respeito” e “desafia os jovens médicos a terem
uma participação mais activa na sociedade civil não
deixando que sejam outros a tomar as decisões por
eles”.
Como recentemente afirmou, “a Medicina que tem
sido promovida pelo Ministério da Saúde nos últimos anos não é a Medicina que queremos para o
nosso país”. E aproveitou esta oportunidade para
lançar um desafio ao novo Governo (seja ele qual
for) afirmando que “ainda estamos a tempo de travar a erosão da formação médica em Portugal, haja
coragem política para reverter algumas das alterações nocivas que foram sendo implementadas ao
longo dos últimos anos”.
E terminou invocando a necessidade de “realizar
um estudo definitivo e detalhado sobre as necessidades em saúde que envolva os diferentes parceiros
sociais e tenha em conta os estudos já realizados”.
“Investir nos jovens e na qualidade da formação é o
caminho a seguir”, salienta o presidente da Ordem
dos Médicos do Norte. n
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Presença da SRNOM na Comunicação Social
Destaques de outras intervenções sobre temas da
actualidade
Mortes nas urgências

07/10/2015. “É
absolutamente lamentável
que o IGAS não tenha ido
mais longe”, “devia ter
inquirido os conselhos
de administração e diretores clínicos”,
defendeu o presidente do CRNOM no
espaço de opinião do programa 18/20
da RTP3, referindo-se ao arquivamento
dos inquéritos relativos às 8 mortes
ocorridas no Inverno passado perante
um cenário de grande afluência às
urgências.
https://vimeo.com/141762889

7/10/2015. “É
inacreditável que
quem tem obrigação
de investigar não tire
nenhuma conclusão
quanto mais não seja sobre a
responsabilidade do próprio Estado
português”, afirmou Miguel Guimarães
em declarações ao Porto Canal.

Falta de recursos
humanos

Cirurgias nos hospitais
públicos

26/11/2015. “No SNS há
falta de médicos, mas
no país há claramente
médicos a mais”,
explicou o presidente do
CRNOM no Porto Canal.

2/11/2015. “Às vezes
caímos na tentação de
centralizar grande parte
no horário no serviço
de urgência(...) mas a
estratégia de gestão de recursos
humanos, de organização dos próprios
serviços e das unidades hospitalares
tem que passar por aí também”,
comentou André Santos Luís, membro
do CRNOM, ao Porto Canal após
ser dado a conhecer o relatório do
Ministério da Saúde que deu conta que
os hospitais públicos têm capacidade
para realizar mais 108 mil cirurgias do
que as que fazem atualmente por ano.

https://vimeo.com/147742436

Mandato de Paulo
Macedo
4 | Jornal Médico

outubro 2015

outubro 2015

Entrevista

Foram muitas as
questões que, no
mandato do Governo
que agora cessa
funções, agitaram
o setor da Saúde.
Desde logo a despesa
pública em Saúde,
que desceu de 6,9
para 6% do PIB, o
que terá tido impacto
na contratação de
médicos, sobretudo
de MGF, empurrando
muitos para a
emigração, não se
cumprindo assim a
promessa de atribuição
de um médico para
cada português.
Nesta entrevista,
o presidente do
Conselho Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos, Miguel
Guimarães, acusa
o ministro de ter
feito uma política
de incentivos
“medíocre”, de ter
tido um mandato
muito pobre – “Foi,
provavelmente, um
dos piores mandatos
de um ministro da
Saúde”, frisa –, de
fazer subir para 28%
os encargos diretos
da população com as
despesas em saúde,
segundo a OCDE,
responsabilizando-o
ainda pela reforma
hospitalar “suicida”
que tentou
implementar.

Portanto, quando o primeiro-ministro veio
dizer que abriram mais USF isso é verdade,
mas está muito longe do ritmo que estava
programado e que foi o ritmo que a própria troika impôs ao Governo português
e que não foi cumprido. Por outro lado,
a política restritiva e a forte contenção orçamental associadas a uma política social
instável empurraram milhares de médicos
para a aposentação antecipada. Mais de 3
mil médicos saíram do SNS desde 2011.
Por exemplo, nos últimos anos, reformaram-se cerca de 1500 médicos de família.
JN – Isso levou a que, no caso da
Medicina Geral e Familiar, se perdessem muitos médicos de família…
MG – É um facto. E se isso não tivesse
acontecido, o que é da inteira responsabilidade do Governo, obviamente que todos
os portugueses teriam neste momento
um médico de família.

Miguel Guimarães | Quando o ministro chegou ao Ministério tinha um SNS em crescendo. Chegado o fim do seu mandato, o SNS já não respira a mesma saúde

Just News ( JN) – Como avalia a
gestão do Ministério da Saúde ao longo
do mandato que agora finda?

muito centrado nas finanças, desvalorizando as pessoas. Foi, provavelmente, um dos
piores mandatos de um ministro da Saúde.

Miguel Guimarães (MG) – O ministro da Saúde não soube aproveitar as propostas que os vários parceiros sociais foram
apresentando, nomeadamente a Ordem
dos Médicos, quer na área dos cuidados de
saúde primários, quer no que toca a soluções para conter a emigração médica, a saída para o setor privado e a falta de recursos
humanos e técnicos nalgumas zonas carenciadas. Por exemplo, a política de incentivos apresentada recentemente é medíocre
e demagógica (125 euros por mês durante
4 anos, sem garantias da qualidade das
condições de trabalho) e não motiva um
profissional altamente qualificado a ocupar
um lugar numa zona carenciada. A Ordem
tem cumprido a sua obrigação. Alertou
antecipadamente para as deficiências do
SNS, fez sugestões e apresentou propostas concretas para solucionar alguns dos
problemas identificados mas, infelizmente, o Ministério da Saúde ignorou a quase
totalidade das propostas apresentadas. O
seu mandato acabou por ser muito pobre,

JN – O que acha então que mudou
nestes últimos quatro anos?
MG – Quando o ministro chegou ao
Ministério tinha um SNS em crescendo,
com níveis elevados de qualidade e sem deficiências dramáticas conhecidas. Chegado
o fim do seu mandato, o SNS já não respira a mesma saúde. Os indicadores macro,
habitualmente apresentados pela OCDE,
estão em queda significativa. Por exemplo,
de 2010 para 2013, a despesa pública em
Portugal desceu de 6.9% para 6.0% do PIB,
enquanto a média dos países da OCDE
subiu de 6.4% para 6.5%. E isto teve uma
importância determinante na prestação de
cuidados à população. Quando se reduz o
investimento no setor em cerca de 1500
milhões de euros – a troika tinha proposto
uma redução de 550 milhões de euros –,
é evidente que o acesso e a qualidade dos
serviços são afetados. Apesar da propaganda que foi sendo apresentada em forma de
pequenos indicadores e estudos, a realida-

de é, neste momento, evidente para uma
grande parte dos portugueses.
JN – Tendo em conta a redução do
investimento, em que áreas considera
que a população tem sido mais fortemente penalizada?
MG – Estamos numa situação em que
o importante é aquilo que a população
sente, e aquilo que a população sente é
que gasta mais em saúde, ou seja, neste
momento, e segundo dados da OCDE
relativos a 2013, 28% das despesas em
saúde sai diretamente do bolso dos portugueses, para além de todos os impostos
que pagamos. Isto é um valor muito elevado em relação a outros países, como, por
exemplo, a França, onde os encargos diretos da população na saúde rondam os 7%.

doentes, sendo que a comparticipação do
Estado, nalguns casos, diminui de forma
notória. A compensação com a descida dos
preços dos medicamentos não impediu,
na prática, que muitos portugueses continuem a não comprar todos os que necessitam por não terem dinheiro para o fazer.
JN – Tudo o que é positivo resume-se então à política do medicamento?
MG – Há algumas questões associadas, de resto, já abordadas pelo nosso bastonário, mas relativamente às quais tenho
muitas dúvidas que tenham sido propriamente positivas. Por exemplo, o combate à
corrupção e a transparência de processos.
É verdade que nos últimos quatro anos
se falou mais no combate à corrupção,
foram revelados mais casos, o Ministério
Público e a Polícia Judiciária fizeram um
trabalho com mais visibilidade, o que não
era habitual. Mas será que os verdadeiros
conflitos de interesse e os grandes focos de
corrupção foram mesmo eliminados? Será
que as regras e condutas de transparência
se tornaram obrigatórias para todas as pessoas, a começar pelos políticos que detêm
o poder? Parece-me que os passos que fo-

ram dados são claramente insuficientes e
demasiado centrados nos profissionais de
saúde e, particularmente, nos médicos. De
resto, em muitas situações, ficou a sensação negativa do papel que o Ministério da
Saúde possa ter tido em alguns dos referidos casos. A informatização dos processos
clínicos, incluindo a prescrição eletrónica,
foi uma medida positiva, mas atrapalhada e
desorganizada, embora não seja exclusiva
deste Ministério da Saúde.
JN – E a nível dos cuidados de
saúde primários, acha que o processo
avançou na medida do previsto?
MG – A esse nível, foi uma desgraça.
Acho que o ministro perdeu mesmo a cabeça porque não soube fazer uma gestão adequada daquilo que estava a acontecer – a
reforma dos cuidados de saúde primários.
Em primeiro lugar, acabou por não prosseguir a reforma nos moldes em que devia ter
sido continuada, na passagem das USF de
modelo A para modelo B e não estimulou
a criação de mais USF modelo A, ou seja,
aquele que deveria ser o ritmo da constituição de USF e da transição para modelo B
não estagnou completamente, mas quase.

JN – A juntar a isto ainda temos a
emigração médica.
MG – A questão da emigração é também muito importante. Nos últimos anos,
emigraram centenas de médicos. Só em
2014 emigraram quase 400 médicos. Destes, a especialidade mais penalizada foi a
MGF. Isto significa que também se perderam muitos médicos de família desta forma. Outra situação negativa foi a fuga de
médicos do SNS para o setor privado. Tudo
isto tem como fatores principais o enorme
desrespeito pela profissão médica, condições de trabalho inadequadas ao nível
da responsabilidade exigida e a existência
reiterada de concursos médicos e contratações disfuncionais e injustas que não
respeitam, sequer, a causa pública. Perante
este quadro, e face à oferta existente noutros países, o Ministério da Saúde teria que
fazer alguma coisa de diferente e urgente.
JN – Por exemplo?
MG – Por exemplo, fazer os concursos
de forma diferente (públicos, nacionais,
rápidos, com júris sem conflitos de interesses, regras claras de avaliação, em que a formação especializada tivesse um peso muito
importante). Melhorar as condições de
trabalho, não só ao nível de remunerações,
mas também em termos técnicos e estruturais, que permitissem tratar os doentes de
acordo com as boas práticas médicas. Recrutar temporariamente os médicos de família que se reformaram antecipadamente,
pagando-lhes aquilo que se paga aos médicos de família que se encontram no ativo
no SNS, e não um terço da remuneração,
como foi proposto e aplicado. O SNS tem,
neste momento, em formação especializada de MGF muitas centenas de jovens médicos que, à medida que vão terminando,
e se forem contratados atempada e devidamente, podem resolver o problema da falta
de médicos de família.

JN – Quais os tópicos de agenda da
Ordem, agora que se inicia um novo
ciclo político?
MG – Investir no SNS (pelo menos mais
0,5% do PIB, para atingir a média dos países
da OCDE) e na pequena medicina privada
de proximidade. Apostar seriamente na promoção da saúde e na prevenção da doença.
Resolver o problema dos portugueses no
acesso ao médico de família. Manter e acelerar a reforma já iniciada dos cuidados de saúde primários. Melhorar substancialmente as
condições de trabalho dos médicos. Revogar,
com caráter de urgência, a portaria 82/2014,
que implementava uma reforma hospitalar
suicida para o SNS (que, felizmente, não chegou a ser aplicada). Redefinir com urgência
as redes de referenciação e os centros de
referência, no sentido de implementar uma
reforma hospitalar que permita reforçar o caráter universal do SNS, mantendo uma medicina de proximidade de elevada qualidade.
Enquadrar juridicamente o ato médico, para
proteção e segurança dos doentes.
JN – O que acha que há a fazer de
inovador em termos de prevenção e
promoção da saúde, para além do que
tem sido feito?
MG – Investir uma parcela maior do
Orçamento de Estado para a Saúde em medidas que promovam hábitos físicos e alimentares saudáveis, prevenindo de forma eficaz as
doenças crónicas (representam 80% do rçamento da Saúde) e monitorizar e tratar atempada e corretamente as mesmas doenças, no
sentido de evitar as suas habituais complicações. Um bom exemplo é a diabetes que,
apesar de ter tido uma evolução positiva nos
anos mais recentes, continua a ter um peso
excessivo no orçamento da Saúde (cerca de
10%). Se tivermos menos doentes diabéticos
gastamos menos, mas isso só vai acontecer
se a promoção e a prevenção forem eficazes.
Há, pois, que fazer aquilo que muitos países,
como, por exemplo, a Holanda, já fizeram,
ou seja, uma parte significativa do orçamento
da Saúde tem que ser para promover a saúde
e prevenir a doença.
JN – Por exemplo, com uma medida que chegou a ser proposta pelo bastonário, que foi taxar os refrigerantes?
MG – Estou perfeitamente de acordo
com isso. Como se sabe, os refrigerantes, entre outros alimentos, constituem um malefício para a saúde das pessoas. Naturalmente
que este tipo de medidas não são fáceis de
tomar porque há interesses económicos paralelos, mas tem que haver coragem para assumir uma política sustentada de prevenção
da doença e de promoção da saúde. Como
disse anteriormente, é fundamental para a
saúde e para a economia dos portugueses
que o orçamento para a Saúde cresça cerca
de 0,5% do PIB. É um desafio para os dirigentes dos partidos políticos. E que deve ser
encarado com seriedade.

Outubro 2015. “Este
foi, provavelmente, um
dos piores mandatos de
um ministro da Saúde”,
sublinhou o presidente
do CRNOM numa longa entrevista
ao Jornal Médico dos Cuidados de
Saúde Primários, acrescentando que
“não soube aproveitar as propostas
que os vários parceiros sociais foram
apresentando, nomeadamente a Ordem
dos Médicos”.
JN – E quanto a medidas positivas
para o setor?
MG – Muito poucas, e que quase se
centram na política do medicamento. O
ministro reduziu efetivamente o preço dos
medicamentos ambulatórios. Com esta
medida, atingiu um nível de poupança
elevado para o Estado e também para os

http://www.nortemedico.pt/entrevista_drmiguel.pdf

https://vimeo.com/141802201

Falta de recursos
humanos

16/10/2015. “É preciso
um investimento do
Ministério da Saúde
nos cuidados de saúde
que passa por contratar
as pessoas necessárias”, frisou
Miguel Guimarães ao Porto Canal à
margem do 3.º Fórum Nacional de
Bloco Operatório, onde aproveitou
para explicar que “ainda há muitas
falhas ao nível da profissionalização
dos blocos operatórios” e “dos
sistemas informáticos”, e que “isto
pode representar um risco” mas que
“sobretudo representa um atraso”.
https://vimeo.com/142904744
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MiGUEl GUiMaRãES, pRESidENtE do CoNSElho REGioNal do NoRtE da oRdEM doS MédiCoS:

“Este foi, provavelmente, um dos piores mandatos de um ministro da Saúde”

Miguel Guimarães anuncia este
mês se é candidato a bastonário

JN – Estamos um pouco acima do meio do mandato da atual Direção da
Ordem dos Médicos. Já pensa no próximo ato eleitoral, que vai eleger um
novo bastonário?
MG – Ainda temos um bastonário, o Prof. José Manuel Silva, que tem feito um
excelente trabalho e que, aliás, é reconhecido não só pelos médicos em geral, mas
também pela própria sociedade civil. Este reconhecimento do trabalho que o nosso
bastonário tem feito é um desafio para qualquer pessoa que venha a seguir. É um
desafio porque conseguiu transpor a intervenção da Ordem dos Médicos, da “nossa
casa”, para a sociedade civil, que hoje ouve mais a Ordem, que acha que é de considerar aquilo que a Ordem vai propondo. Diria que a OM aumentou o seu nível de
responsabilidade. É evidente que os tempos mudaram, a Saúde e a própria Medicina
tiveram uma evolução positiva, estavam em crescendo e em pleno desenvolvimento
e, neste último mandato, o SNS começou a ser ameaçado. E é nesta perspetiva que
a presença pública da OM ganhou outra dinâmica na defesa dos doentes e do SNS.
JN – O atual bastonário tem, ao longo do tempo, elogiado muito o trabalho da Secção Regional do Norte, nomeadamente a sua própria gestão e intervenção no terreno. Por outro lado, o senhor nunca pôs de lado a hipótese de
se candidatar a bastonário da OM. Tenciona vir a fazê-lo no momento próprio?
MG – Há timings para candidaturas, para campanhas, etc., e, a acontecerem
candidaturas precoces, o trabalho na Ordem pode sair prejudicado. No entanto,
entendo que há decisões que têm que ser tomadas em face do evoluir dos acontecimentos a nível interno e externo. Os estímulos existem, há alguma pressão e,
durante este mês, a decisão terá que ser tomada. Uma candidatura a bastonário tem
implicações em termos pessoais e profissionais. De qualquer forma, é bom realçar
que a Secção Regional do Norte fez o trabalho que eu acho que era sua obrigação fazer – acompanhar o trabalho da Ordem a nível nacional e estimular a sua atividade,
contribuindo para uma intervenção local, regional e nacional que nos dignifique a
todos. Penso que, nessa perspetiva, conseguimos fazê-lo com eficácia.

"ato médico" é tema central do
Congresso Nacional de Medicina
JN – O Congresso Nacional de Medicina, que se vai realizar de 26 a 28
de novembro, no Centro de Cultura
e Congressos da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, à Rua
Delfim Maia, no Porto, tem como tema
central o “ato médico”. Qual a razão da
escolha deste tema?
MG – Com este debate, queremos chamar a atenção da sociedade civil não só para
o ato médico em si, mas também para toda
a problemática com ele relacionada. Vamos
abordar várias questões diferentes, desde
logo questões éticas e deontológicas, que são
importantes para as boas práticas médicas –
note-se que muita da qualidade em saúde
tem que ver com a deontologia --, questões
relacionadas com responsabilidade, com
a importância e lugar das outras profissões
no ato médico, com a questão do peso e da
importância da emigração, das aposentações
antecipadas, do envelhecimento, etc.

https://vimeo.com/144387246

JN – A OM introduziu este tema no
programa, naturalmente, pelo facto de
ainda haver uma certa indefinição em relação ao ato médico. Como explica isso?
MG – Não se consegue entender. Tal
como acontece com os farmacêuticos e os
enfermeiros, que têm o ato farmacêutico
e o ato de enfermagem perfeitamente definidos, o ato médico também tem de ser
devidamente enquadrado juridicamente.
Curiosamente, na revisão estatutária que
foi feita, o Governo e depois a Assembleia
da República aceitaram a definição, por
exemplo, de ato médico dentista e não
aceitaram que a Ordem tenha definido o
ato médico. Gostava de saber porquê, ou
seja: o que é que estas pessoas temem relativamente ao ato médico? Não entendo
o que vai na cabeça dos políticos -- ainda
não perceberam que o ato médico não
protege os médicos, mas sim os doentes.
É uma questão constitucional.

Ataques em Paris

“Quando o primeiro-ministro veio dizer que
abriram mais USF, isso é verdade, mas está
muito longe do ritmo que estava programado
e que a própria troika impôs ao Governo
português, e que não foi cumprido.”

16/11/2015. “Temos de
viver numa sociedade
sem medo e não podemos
ser reféns destes atos
terroristas”, defendeu
Miguel Guimarães na RTP2, abordando
também a forma como este tema deve
ser tratado junto das crianças.
https://vimeo.com/145968868

Negligência médica

30/10/2015. “O enorme
desinvestimento realizado
na Saúde pelo ministro
Paulo Macedo, associado
à falta de dignidade com
que tratou os profissionais, resultou
num quadro clínico nada animador
para o futuro da Saúde em Portugal”.
Declaração de Miguel Guimarães
em entrevista ao semanário Vida
Económica, onde deixou ainda algumas
considerações sobre o futuro do SNS e
da profissão médica.

http://www.nortemedico.pt/ficheiro/conteudo/pdf/2015/10/
miguel_guimaraes_vida_economica.pdf

18/11/2015. “Os
médicos e enfermeiros
(...) são constantemente
pressionados para
utilizarem menos meios
de diagnóstico, os meios de diagnóstico
absolutamente essenciais, e são
também pressionados a utilizarem os
tratamentos mais baratos possíveis”,
referiu o presidente do CRNOM ao Porto
Canal dando conta das condicionantes
e explicitando as diferenças entre
negligência e erro médico.
https://vimeo.com/146249670
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Rede de urgências

Reforma do SNS

24/11/2015. “Estavam
a desqualificar
três urgências
importantíssimas para o
funcionamento da rede
de urgências no Norte do país”, referiu
Miguel Guimarães na análise dos
destaques da imprensa na RTP3.

17/12/2015. “Os hospitais
têm de começar a publicar os
resultados dos tratamentos
dos doentes, por exemplo
as taxas de cura em doenças
oncológicas” e “o que diz respeito às
complicações possíveis, porque isto é que
permite dotar o doente de informação
suficiente para que possa, juntamente
com o seu médico de família, decidir em
consciência qual o melhor hospital” para
o tratar, referiu o presidente do CRNOM
ao Porto Canal.

https://vimeo.com/146769670

Morte no Hospital
de São José

25/12/2015. “A Ordem dos
Médicos tem obrigação
perante este caso, que é um
caso público, de investigar a
situação e obviamente abrir
os inquéritos que forem necessários”,
sustentou Miguel Guimarães,
questionado pela RTP3.

https://vimeo.com/150163715

https://vimeo.com/149627438

Anúncios a suplementos
de cálcio
23/11/2015. “Nada
foi feito relativamente
ao funcionamento do
serviços de urgência
polivalentes e à
classificação da tipologia dos serviços
de urgência, por isso não chamaria a
isto uma reforma”, expôs o presidente
do CRNOM ao Porto Canal.
https://vimeo.com/146780882

24/11/2015. “Parece-me
da mais elementar
justiça que o ‘erro’ seja
corrigido, se é que foi
erro”, declarou Miguel
Guimarães à TVI, ainda a propósito da
reforma da rede de urgências.

21/12/2015. “São na
maior parte dos casos
perfeitamente enganosos
quando dizem que previnem
doenças ou tratam
doenças”, afirmou Miguel Guimarães
ao Porto Canal, salientando que este
tipo de produtos não passa pelo crivo do
Infarmed nem da Entidade Reguladora
da Saúde. “É profundamente errado e
devia ser claramente proibido fazer estes
anúncios”, defendeu.

23/12/2015. “Não se
percebe como é que uma
cidade como Lisboa não
tem neuroradiologistas de
intervenção de prevenção
para estas situações de acidente vascular
cerebral”, declarou Miguel Guimarães
à SIC.

https://vimeo.com/150164411

Internos nas urgências

https://vimeo.com/149784787

Falta de radiologistas

https://vimeo.com/146770203

23/12/2015.
“Não é aceitável
que não haja
radiologia 24
horas por dia em
hospitais de fim de linha, como é o caso
do Hospital de São João, do Hospital de
Santo António ou do Hospital de Gaia, e
até do de Braga e Vila Real”, comentou o
presidente do CRNOM à RTP3, alertando
para os “riscos de atraso de diagnóstico e
até sequelas para os doentes”.
https://vimeo.com/149884753
https://vimeo.com/150164278

28/12/2015. “Um médico que seja
interno em formação não pode
exercer funções de especialista”,
referiu o presidente do CRNOM à
RTP.
https://vimeo.com/150185963
https://vimeo.com/150241754
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“A prevenção é fundamental”

‘Apoio
Médico a
Refugiados’
Movimento criado no
Facebook conta já com
mais de 500 médicos

Foi fundado nas redes sociais o grupo ‘Apoio
Médico a Refugiados’ com o intuito de dar

apoio médico temporário a estas pessoas. A
Nortemédico foi saber mais sobre este projeto

de cariz voluntário com Ana Correia de Oli-

Texto Inês Ferreira

Refugiado vs. Migrante
económico

Porque muitas vezes o termo refugiado é
confundido com migrante económico. Ana
Correia de Oliveira considerou importante
clarificar os conceitos e a abrangência da
om o objetivo de “miatividade do grupo. “A definição deste úlnimizar o sofrimento
timo pressupõe a existência de interesses
dos refugiados que,
financeiros, não tendo qualquer relação com
por diversas razões, tiveram que
os motivos que levam os verdadeiros refuabandonar o seu país” e foram
giados a procurar o nosso país. Apesar da
“obrigados a alterar os seus hásituação difícil que o nosso país atravessa,
bitos de vida, deixando para trás
a causa humanitária deverá ser prioritária
uma diferente cultura e, muitas
e preponderante”, afirmou. “Este grupo tem
vezes, as suas próprias famícomo objetivo apoiar os refugiados identifiAna Correia
Mentora e
lias” surgiu nas redes sociais
cados pelas entidades competentes. Está em
Coordenadora do
projecto na zona Norte
o movimento ‘Apoio Médico a
contacto com inúmeras entidades, nomeaRefugiados’.
damente o Conselho Português dos RefugiaComo nos esclareceu Ana Cordos, Plataforma de Apoio ao Refugiado e Direia de Oliveira, coordenadora
reção Geral da Saúde”, concretizou. É assim
da zona Norte, este projeto “não possui qualquer
pretensão do movimento “apoiar essas entidades
afinidade política, financeira ou religiosa e tem
nas necessidades identificadas, de modo a ajudar
como único objetivo permitir a integração saudável
temporariamente os refugiados”, “de acordo com as
dos refugiados na nossa sociedade”. “Como médica,
disponibilidades de cada membro do grupo”.
senti-me solidária com esta causa, pois interage
A coordenadora considerou importante frisar que
com o direito mais básico do ser humano, o direito à
“muitos dos médicos que já aderiram ao movivida”, contou-nos. Tal como esta médica da àrea da
mento, apesar da sua pouca disponibilidade pesMedicina Geral e Familiar, que se solidarizou com a
soal e profissional, também auxiliam os portuguecausa e se disponibilizou a apoiá-la, em apenas dois
ses mais carenciados”. “Este grupo traduz o cariz
meses, mais de 500 médicos fizeram o mesmo.
humanitário da Medicina, característica essencial
Ana Correia de Oliveira deu conta de que o grupo
da arte de ser Médico”, concluiu.
“está dividido geograficamente em três coordeComo aderir?
nações regionais de modo a permitir uma maior
abrangência”. “Sou coordenadora da zona Norte,
Segundo Ana Correia de Oliveira, “todos os méo Dr. Carlos Cortes da zona Centro e a Dra. Filipa
dicos que queiram aderir a esta causa são bemSá Maia da zona Sul”, explicou, acrescentando que
-vindos”, bastando procurar o grupo “Apoio Médico
“cada região tem coordenadores locais”, de modo
a Refugiados” no Facebook. O grupo é exclusivaa “permitir uma atuação de proximidade com as
mente constituído por médicos pelo que, na adesão,
instituições que recebem refugiados”.
será solicitado o número da cédula profissional. n

veira, coordenadora da zona Norte.

https://www.facebook.com/groups/970192996356297/?fref=ts

De acordo com a coordenadora, pretende-se
“orientá-los [aos refugiados] de acordo com
os vários recursos de Saúde disponíveis, organizando sessões de educação para a saúde,
apoio médico não urgente e outras situações
de índole médica e social, sobretudo numa
base preventiva”. “O próprio conceito de
prevenção designa a elaboração de medidas
de atuação, de modo a antecipar barreiras,
prevenir danos e conflitos. O apoio aos refugiados possui barreiras culturais que podem
dificultar a sua integração na área da Saúde,
pelo que deve ser programado”, defendeu.
A médica lembrou que “os refugiados sofreram danos físicos e psicológicos inimagináveis, podendo ser portadores de doenças físicas e mentais/psicológicas” e afirmou que,
enquanto médicos, se está “numa posição
privilegiada para a compreensão destes problemas” e que os clínicos têm o “dever de
apoiar todas as causas humanitárias”.
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Aureliano Baptista da Fonseca

“Desde o princípio dos tempos, a vida, pelo
tempo em sucessiva transmissão, em certo
tempo ao meu tempo chegou (...)”
Aureliano da Fonseca in «100 Anos Cem Versagens»

M

edicina, música, poesia e fotografia foram
algumas das paixões de Aureliano da Fonseca. Nascido a 25 de fevereiro de 1915 no
Porto, contribuiu durante um século para o enriquecimento das várias áreas a que se dedicou e também
da própria cidade.
Após ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), onde viria a concluir a licenciatura em 1940, contribuiu, em 1937, para a reativação
do Órfeão Universitário do Porto, cujo interregno de
atividade se estendia desde 1912. Fortemente ligado à
música, compôs a conhecida “Amores de Estudantes”,
letrada por Paulo Pombo e considerada por muitos o
hino dos estudantes universitários da Invicta.
Em 1943 tornou-se o primeiro médico reconhecido
pela Ordem dos Médicos como especialista em Dermatologia. Do seu curriculum sobressai ainda o facto
de ter assinado mais de duas dezenas de livros científicos e ter organizado o serviço de Dermatologia e Venereologia no Hospital Militar do Porto. Foi também
pioneiro na prevenção das doenças venéreas e educação sexual, a partir das consultas dadas no Dispensário Central de Higiene Social do Porto.
O seu percurso académico teve continuidade, doutorando-se também na FMUP e iniciando funções de
docência na mesma instituição, que manteve desde

a década de 50 até ao final da década de 70. Colaborou
ainda com a Universidade do Estado de São Paulo, no
Brasil, no ensino da especialidade e na criação do Centro de Pesquisa de Dermatologia Social.
Aureliano da Fonseca defendia que a função do
professor é despertar o interesse dos alunos e aliou
o enorme gosto pela fotografia ao ensino e prática
clínica, reunindo dezenas de imagens de patologias
dermatológicas que apresentava nas suas aulas, e que
cedeu mais tarde à FMUP. O ilustre dermatologista
foi membro de várias sociedades científicas e ainda,
entre 1966 e 1980, consultor da Organização Mundial
de Saúde para as doenças venéreas. A sua dedicação à
Medicina foi tal que apenas deixou de acompanhar os
seus doentes há poucos anos, tendo até sido considerado o clínico mais antigo a exercer a profissão.
Após se retirar, encontrou na escrita a motivação para
o dia a dia. No entanto, nem toda a literatura que produziu foi científica, a poesia foi também desenvolvida
pelo médico portuense. Em 2015 a Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, por iniciativa da revista
“As Artes Entre as Letras”, acolheu uma homenagem a
Aureliano da Fonseca, numa cerimónia que assinalou
o seu centenário e onde foi também apresentado o
livro “100 Anos Cem Versagens”, uma obra inédita que
compilou poemas escritos ao longo da sua vida.
Depois de um século de intensa atividade aos mais
diferentes níveis, Aureliano da Fonseca faleceu a 16 de
janeiro de 2016, a pouco mais de um mês de completar
mais um aniversário. Nesse mesmo dia foi homenageado por jovens estudantes com uma serenata de
tributo no Terreiro da Sé do Porto. n

Texto Inês Ferreira

in memoriam

1915-2016
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António Araújo
vice-presidente do
crnom convidado
para o comité de ética
da international
association for the
study of lung cancer
(iaslc)

A IASLC, associação que

promove a investigação na

área do cancro do pulmão a
nível mundial, conta agora

com um membro português:
o médico oncologista,

António Araújo no seu

Comité de Ética. O director
do serviço de Oncologia

Médica do Centro Hospitalar
do Porto (CHP), e reputado

especialista nesta patologia,
irá contribuir, entre outras
funções, para a regulação

das relações com os decisores
políticos e com a indústria

farmacêutica. Num rápido
olhar sobre a realidade

do cancro do pulmão em

Portugal, o também vicepresidente do Conselho

Regional do Norte da Ordem
dos Médicos entende que
a elevada mortalidade

desta doença exige uma

abordagem transversal que

ultrapassa a mera dissuasão
do consumo.
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Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

Não
basta proibir,
ou aumentar
os impostos
sobre o tabaco”

refere às questões éticas que vão ser abordadas na
reunião anual que a IASLC realiza. Existe também a
responsabilidade de elaborar relatórios – periódicos
ou a pedido – sobre questões éticas e de difundir
estas questões no organismo e pelos seus membros.

Agora que esta ligação se concretiza, gostava de
trazer a Portugal alguma iniciativa relacionada
com IASLC?
Já assumimos algumas responsabilidades na organização de eventos a nível internacional, designadamente num curso pós-graduado de oncologia
clínica para médicos de Medicina Geral e Familiar
e jovens oncologistas [OncoGP 2016]. O curso é
realizado em parceria com colegas espanhóis, mas
é algo que pensamos abrir a toda a Europa, uma
vez que se verificou existir muita pouca formação
básica na área da oncologia – sobretudo quando
falamos das grandes evoluções
dos últimos anos,
A comissão
(nortemédico) – Como surge esta opornomeadamente ao nível da
tunidade de integrar o comité de ética
de ética tem
terapia personalizada e da
da IASLC [International Association
alguns objectivos
imuno-oncologia. Já no âmfor Study of Lung Cancer]?
específicos. Desde logo,
bito da IASLC, não temos
(António Araújo) – É a consequência do
capacidade estrutural para
as
responsabilidades
esforço que estamos a desenvolver no
organizar um evento como
éticas de todo o
serviço de oncologia médica do Centro
é o seu Congresso Mundial.
relacionamento da
Hospitalar do Porto [CHP], no sentido
Falta-nos um centro de conde o internacionalizar e, por essa via, inIASLC, nomeadamente
gressos que permita ter 15 a
ternacionalizar a Medicina portuguesa.
nas relações com a
20 mil conferencistas, com
Temos estado presentes nas principias
indústria farmacêutica conferências a decorrer em
reuniões – quer ao nível do cancro do
várias salas em simultâneo.
e com os decisores
pulmão, quer na Escola Europeia de OnMesmo o Centro de Conpolíticos
cologia Médica [ESMO], quer mesmo
gressos em Lisboa não tem
na Sociedade Americana de Oncologia
essa capacidade. Já tentámos
Clínica – procurando estabelecer uma
trazer o congresso da ESMO,
rede de contactos a nível mundial que
mas não temos capacidade
valorize o serviço. Provavelmente, foi
logística para o fazer. Tornana sequência de tudo isto que surgiu o
-se difícil trazer um evento
convite.
de grande envergadura para
Esse tipo de contactos traduz-se, concretamente,
Portugal, embora não esteja fora dos nossos penem que iniciativas?
samentos trazer a organização de um congresso de
Traduz-se, por exemplo, na colocação de uma
nível mundial no âmbito da IASLC.
colaboradora minha [Ana Castro] no comité de
Num rápido diagnóstico, qual é realidade– em
‘young oncologists’ do grupo de cabeça e pescoço
prevalência e mortalidade – do cancro do pulmão
da EORTC [European Organization for Research
em Portugal?
and Treatment of Cancer]. Traduz-se também em
É uma das patologias oncológicas mais importantes
colocá-la na comissão organizadora do próximo
e, neste momento, é mesmo o primeiro cancro a
congresso da ESMO, ou na incorporação do CHP
nível mundial. Em Portugal é o quarto mais incina ETOP [European Thoracic Oncology Platform],
dente [depois dos cancros da próstata, mama e o
uma outra plataforma de investigação do cancro do
colo-rectal], mas é o que mais mata. Temos cerca
pulmão, de nível europeu.
de quatro mil novos casos por ano e quase 3600
Quais são as responsabilidades que vai assumir,
mortes por esta patologia.
como membro do comité de ética?
Portanto, uma taxa de sobrevivência muito
A comissão de ética tem alguns objectivos especíbaixa…
ficos. Desde logo, as responsabilidades éticas de
Aos cinco anos, a sobrevivência global chega apenas
todo o relacionamento da IASLC, nomeadamente
aos 15%. Embora o panorama esteja a mudar muito
nas relações com a indústria farmacêutica e com os
com estes novos tipos de tratamentos.
decisores políticos. Acresce, ainda, tudo o que se
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Não basta
proibir,
ou aumentar os
impostos sobre
o tabaco. Temos
de começar pela
educação em fase
escolar, incutindo
nas crianças que
fumar não é saudável,
não traz nada de
acrescido e que para
celebrar a vida não é
preciso fumar
Quais são os avanços terapêuticos mais significativos?
O cancro do pulmão tem conhecido grandes avanços ao nível terapêutico. Depois da quimioterapia
citostática clássica, começaram a
surgir medicamentos mais indicados para determinados tipos de
histologia. No início da década de
2000 surgiu a terapia personalizada em que começamos a identificar alterações genéticas do tumor,
para as quais iam surgindo armas
terapêuticas. Estamos a individualizar o tratamento a cada doente
e a cada tumor, pelo que os medicamentos vão sendo aplicados a
um número de doentes cada vez
menor. Nos últimos três anos, surgiu um novo campo de tratamento,
designado por imuno-oncologia
que parece, essa sim, conseguir
tratar um número muito maior de
doentes com menor número de
efeitos laterais, e dando um tempo
de sobrevivência muito longo. Como é lógico, tudo
isto tem de ser adaptado ao doente que temos pela
frente, percebendo o seguinte: primeiro, que não
existe nenhum tratamento universal; segundo, que
devemos estudar, se possível, as alterações genéticas
dos tumores e, no caso de encontrarmos alguma
alteração, aplicar um tratamento mais dirigido; terceiro, se não houver mutações genéticas, eventualmente, propor imunoterapia ao doente.
Pela sua incidência, podemos dizer que o cancro
do pulmão configura um problema de saúde
pública?
Sem dúvida. Temos que ter em mente que temos
mais casos de mortes por cancro do pulmão do
que por acidentes de viação e de considerar que
70% dos novos doentes se apresentam em estadios localmente avançados ou metastáticos. Apenas
30% dos casos identificados são precoces ou muito

precoces e desses 30% só uns 10 ou 15% é que são
operáveis. Nos doentes operáveis, um doente que
esteja em estadio 1A, a sobrevivência aos 5 anos é
de apenas 60%, porque a doença reaparece com
muita frequência. E devemos valorizar estes dados sabendo que a doença está intimamente ligada
ao consumo de tabaco e que, portanto, existe um
meio muito simples de prevenir esta doença - Não
Fumar. Isto é de tal maneira verdade, que os estudos publicados demonstram que, por cada cinco
cigarros fumados, induz-se uma mutação genética
no epitélio brônquico. Um indivíduo que fume um
maço de cigarros por dia condiciona no seu epitélio brônquico quatro mutações genéticas. Algumas
delas vão sendo reparadas pelo organismo, mas há
uma ou outra que escapa. E é o somatório destas
mutações que acabam por determinar o desenvolvimento do cancro.
Existem diferenças entre um cancro do pulmão
num fumador e num não-fumador?
Existem diferenças significativas, particularmente
a nível do número e do tipo de mutações genéticas
presentes. Num doente não fumador, normalmente
a carcinogénese está na dependência apenas de uma
mutação genética, tornando possível individualizar
o tratamento e obter respostas duradouras. Nos tumores dos fumadores, habitualmente existem muitas mutações genéticas, o que dificulta o direcionamento do tratamento e agrava o prognóstico. Assim,
a etiopatogenia e as características são diferentes,
com factores preditivos e de prognóstico distintos,
o que implica atitudes terapêuticas diversas. Sublinho-lhe que, à partida, o prognóstico de um cancro
do pulmão de um não fumador é melhor que o de
um fumador, simplesmente por este facto.
É adepto de uma legislação mais restritiva relativamente ao consumo de tabaco?
Temos tido uma acção grande a esse nível. Acho
que devemos sempre lutar – a sociedade em geral
– pela diminuição do consumo do tabaco, e isso
passa por uma acção transversal. Não basta proibir o consumo ou aumentar os impostos sobre o
tabaco. Temos de começar pela educação em fase
escolar, incutindo nas crianças que fumar não é
saudável, não traz nada de acrescido, e que para
celebrar a vida não é preciso fumar. Segundo, tentar
facilitar o acesso a consultas de cessação tabágica,
por exemplo incentivando as empresas a oferecê-las
aos seus funcionários; em terceiro lugar, comparticipar, se possível, os medicamentos que ajudem
à cessação tabágica; quarto, aumentar os impostos
sobre o tabaco – e acreditamos que ainda é possível
aumentar mais o preço, sabendo que esse é um dos
factores mais dissuasores ao início do consumo e,
finalmente, como é lógico, proibir o consumo em
locais fechados.
Cuja lei constituiu um avanço em termos de legislação nacional.
Um grande avanço, sem dúvida, nomeadamente
como medida de protecção dos não fumadores. A lei
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dificulta o consumo, mas actua fundamentalmente
como medida de protecção de quem não fuma.
A associação a que preside, a Pulmonale tem tido
uma acção contínua nessa matéria. Em que fase é
que se encontra esse projecto?
Temos, de facto, desenvolvido um grande trabalho a
este nível e privilegiamos este conjunto de intervenções que acabei de enunciar. Estamos nas escolas,
com acções periódicas e continuadas
de sensibilização; temos tentado fazer
o mesmo para os adultos, nomeadamente através de um protocolo estabelecido com o IEFP, com formação de
formadores e utentes; temos tentado
alertar os decisores para a necessidade
de aumentar o preço do tabaco, facilitar
a consulta de cessação e comparticipar
International Association for
the Study of Lung Cancer
os medicamentos. Finalmente, temos
feito um reconhecimento de empresas
livres de tabaco, através da atribuição
da designação de “Empresa Azul”, o
IASLC
que leva a que as empresas possam deA IASLC – International Assosenvolver um conjunto de acções de
ciation for the Study of Lung
sensibilização junto dos seus funcionáCancer (IASLC) – é a única
rios, facilitando-lhes o acesso a consulorganização mundial deditas de cessação tabágica.
cada ao estudo do cancro do
pulmão. Fundada em 1974 e
sedeada em Denver, no estado americano do Colorado,
a associação integra mais de
quatro mil especialistas nesta
patologia, de 90 países. O presidente eleito da IASLC é o especialista italiano Giorgio Scagliotti. A instituição valoriza e
estimula o conhecimento da
doença na comunidade científica, classe médica e sociedade civil, sendo responsável
pela realização anual de um
congresso mundial e pela
edição do Journal of Thoracic
Oncology.

Quais são os projectos para os próximos anos?
Um dos projectos é alargar este conceito da “Empresa Azul”, levando a que
as companhias de seguros entendam
as vantagens deste reconhecimento e
apresentem algum incentivo às empresas, nomeadamente através da diminuição da joia do seguro de saúde.
Queremos que seja uma estratégia win-win, em que ganha a empresa, os seus
funcionários, a companhia de seguros
e a própria sociedade. A Pulmonale é
uma associação nacional, que tem acções a decorrer em Lisboa e no Porto
e uma das pretensões é alargar a sua
acção a outros pontos do país. Temos
centenas de associados, mas queremos
também apostar no reforço deste número, alargando a nossa base de apoio e financiamento.
Foi convidado a desenvolver o serviço de oncologia médica do Centro Hospitalar do Porto. O
que é que já conseguiu fazer nestes dois anos de
trabalho e o que pretende fazer no futuro?
O serviço sofreu uma grande mudança nos últimos
dois anos, que teve por base três pilares essenciais:
assistência, investigação e formação. A nível assistencial, o serviço abriu-se ao exterior, permitindo
uma fácil referenciação de doentes oncológicos e
aumentado muito o número de consultas. Aumentamos o número de colaboradores, estamos a organizar o serviço por áreas de patologia e, mais do
que isso, estamos a levar o hospital a criar unidades
transversais de tratamento por patologia. Com isto,
estamos a mudar o compromisso do hospital com
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CRNOM congratula-se com
nomeação do Prof. António Araújo
para o Comité de Ética da IASLC
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) congratula-se pela nomeação do seu
vice-presidente, Prof. Doutor António Araújo, como
membro do Comité de Ética da IASLC - International
Association for the Study of Lung Cancer.
O Prof. Doutor António Araújo é director do serviço de
oncologia médica do Centro Hospitalar do Porto e um
dos mais reputados especialistas nacionais em cancro do pulmão, área em que se dedica à investigação
translacional e clínica, com enfoque nos mecanismos
moleculares de resistência e progressão da doença.
Em 2010, dando sequência a esta diferenciação, fundou a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta
Contra o Cancro do Pulmão, mantendo-se como presidente desta organização que se dedica à intervenção
preventiva e à sensibilização pública.
Esta indicação para o mais prestigiado organismo internacional de investigação na área do cancro pulmonar reitera a qualidade e competência profissional do
Prof. Doutor António Araújo, prestigia a classe médica
portuguesa e valoriza a Ordem dos Médicos, enquanto
instituição que também beneficia do seu contributo.
O CRNOM felicita pessoalmente o seu vice-presidente
e deseja-lhe os maiores sucessos no cumprimento
desta nova missão profissional.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 10 de Dezembro de 2015

o doente oncológico. No âmbito da investigação,
temos uma unidade para ensaios de fase 2 e de fase
3, com pessoal dedicado e, além disso, criamos uma
unidade de investigação básica e translacional com
estreitas relações com a universidade. Finalmente,
na área da formação, temos um peso grande na
pré-graduação, com um módulo de oncologia na
disciplina de Medicina II no 5.º ano do mestrado
integrado do ICBAS. No próximo ano lectivo, penso
que disponibilizaremos uma disciplina opcional
no 6.º ano, de Oncologia Clínica. Damos também
formação pós-graduada com o internato de oncologia médica, damos apoio ao internato de Medicina
Interna e de MGF, e temos internos do Ano Comum
no nosso serviço. Como referi no início, organizamos anualmente um curso pós-graduado de oncologia clínica para MGF e jovens oncologistas, curso
que é acreditado pela Universidade do Porto, com o
patrocínio da Ordem dos Médicos, e muito provavelmente vai ser reconhecido a nível europeu já no
próximo ano. n
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Sobrinho Simões
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patologista
mais influente
do mundo

O fundador e presidente

do Instituto de Patologia
e Imunologia Molecular

da Universidade do Porto
(Ipatimup) foi escolhido

como o mais influente

patologista do mundo, numa

votação promovida pela “The
Pathologist”, uma revista

online da especialidade. À

Nortemédico Sobrinho Simões
revelou-se “muito contente”

com a distinção e defendeu que

é “fundamental fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para

proteger o SNS”, explicitando

até as medidas que considera
“indispensáveis” tomar.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida
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Distinção de Sobrinho
Simões é motivo de honra
para Ordem dos Médicos
do Norte

https://thepathologist.com/the-power-list-2015/

Q

uem são os patologistas mais influentes
do mundo?” Foi esta
a
questão
lançada pela revista
A eleição do Prof. Doutor Sobrinho
britânica “The Pathologist”.
Simões como o patologista mais inDois meses depois, em dezemfluente do mundo é uma distinção que
muito orgulha o Conselho Regional
bro de 2015, apuraram-se os
do Norte da Ordem dos Médicos, que
resultados e o número 1 saía
vê assim reconhecida a qualidade e o
do Porto. É bem conhecido dos
mérito de um dos seus mais reputados
médicos do Norte e dos médiassociados.
cos portugueses, mas não só,
Esta distinção tem ainda maior imporjá que o reconhecimento e intância dado que a escolha do Prof. Doufluência de Manuel Sobrinho
tor Sobrinho Simões foi feita por mais
Simões vão além fronteiras.
de uma centena de patologistas munEntre outras razões que tediais, através de um desafio lançado
rão conduzido à sua distinpela revista internacional especializada
ção, constam ter contribuído
The Pathologist.
Fundador e director do IPATIMUP – Ins“mais do que qualquer outra
tituto de Patologia e Imunologia Molepessoa para a visibilidade da
cular da Universidade do Porto, Manuel
patologia na Europa” e “para o
Sobrinho Simões fez um trabalho piodiagnóstico clínico de cancro
neiro na área do cancro da tiroide em
da tireoide”, sendo que “patoPortugal e na Noruega, e tem-se destalogistas de hospitais de todo o
cado no apoio à formação de patologismundo seguem as suas regras
tas em todo o mundo.
nas suas rotinas diárias”. SeAo Prof. Doutor Manuel Sobrinho Sigundo a revista da especialimões, o Conselho Regional do Norte
dade, os inquiridos justificada Ordem dos Médicos endereça as
ram ainda o motivo da opção
maiores felicitações e votos para que
o seu exemplo e dedicação sirvam para
com o facto de apoiar “jovens
incentivar mais jovens estudantes de
patologistas oriundos de todo
medicina a enveredar pela investigação
o continente europeu”.
e por esta importante especialidade
Por ocasião desta distinção, a
médica.
Nortemédico procurou saber a
O Conselho Regional do Norte da Orsua opinião sobre a dimensão
dem dos Médicos
internacional do Instituto de
Porto, 10 de Dezembro de 2015
Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto
(Ipatimup), que fundou e
preside, o estado da Patologia
em Portugal e a atualidade e futuro da Saúde, Educação e Investigação no nosso país.
(nortemédico) – Como vê a distinção que lhe foi
atribuída pela revista The Pathologist?
(Sobrinho Simões) – Confesso que fiquei muito contente, sobretudo pela distinção ter sido o resultado
de uma votação entre “pares” de todo o mundo.
Penso que essa votação reflete em parte a minha
ação como Secretário Geral e Presidente da Sociedade Europeia de Patologia durante muitos anos
e o nosso envolvimento no treino de internos de
patologia da Europa Oriental, América do Sul, Ásia
e África. Atenção que fui escolhido como “o mais

influente” e não o como “o melhor”. Aliás, entre os
outros 99 nomeados há 60 ou 70 que são melhores
patologistas do que eu.
Pensa que esta votação se traduzirá de forma
positiva na Patologia em Portugal?
Penso que sim, até porque a Prof. Fátima Carneiro,
diretora do Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de São João, a que pertenço, também
faz parte da lista dos 100 nomeados. Isto é, o Hospital São João (em articulação com a Faculdade de
Medicina e o Ipatimup) é a única instituição com
dois nomeados. Curiosamente, o “representante”
brasileiro, Prof. Jorge Reis Filho, atualmente em
Nova Iorque, doutorou-se e especializou-se connosco. A divulgação destes factos contribuirá seguramente para aumentar a visibilidade da Anatomia
Patológica portuguesa e para reforçar a autoestima
dos profissionais (anátomo-patologistas e técnicos
de anatomia patológica).
Como está esta área no nosso país?
A situação é muito difícil devido ao número insuficiente de anátomo-patologistas em Portugal. Esta
escassez, que não é exclusiva do nosso país, traduz
a inexistência de uma política proativa de recrutamento de internos e profissionais e o aumento da
emigração desses profissionais para a Europa e a
América do Norte, sobretudo. Entre nós observa-se
também a migração dos anátomo-patologistas das
instituições públicas para laboratórios privados, o
que tem vindo a enfraquecer a capacidade dos Serviços de Anatomia Patológica dos hospitais centrais
assegurarem um treino pós-graduado de qualidade.
E está a limitar a possibilidade desses Serviços funcionarem como unidades de referência multi-especializada capazes de assegurar as indispensáveis
segundas-opiniões nos casos difíceis ou controversos. Confesso que me sinto muito triste com esta
evolução da Anatomia Patológica portuguesa pois
a qualidade dos nossos profissionais (médicos e
técnicos) é melhor do que a dos nossos colegas na
maioria dos países da União Europeia, a traduzir a
existência de escolas notáveis de patologia em Lisboa (Prof.s Jorge Horta e Cortez Pimentel), Coimbra
(Prof. Renato Trincão) e Porto (Prof.s Amândio Tavares e Daniel Serrão).
O Ipatimup e o seu contributo para a sua fundação e evolução foram destacados pela publicação. Como arrancou este projeto e quando
atingiu uma dimensão internacional?
O Ipatimup foi criado em 1989 como Associação
Privada sem Fins Lucrativos de Utilidade Pública,
vocacionada para a investigação clínico-patológica
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Enquanto
anatomopatologista sinto-me e
comporto-me como médico
embora não seja clínico.
A investigação serviu-me
ao longo dos anos para
melhorar a minha
competência profissional
no domínio do diagnóstico,
da docência universitária
e do treino de jovens (e
menos jovens) patologistas”

Embora esteja
longe de estar
bem, a Saúde aguentou-se
melhor nos anos de crise do
que o Ensino Superior e a
Ciência”

e a investigação fundamental em oncobiologia, a
pós-graduação académica
e profissional e a prestação
de serviços de diagnóstico
em patologia oncológica
humana. O Ipatimup
atingiu uma dimensão internacional em finais do
séc. XX e assim se manteve
até aos dias de hoje. Atualmente faz parte, com a
Universidade do Porto, o
IBMC e o INEB, do I3S –
Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde. A expressão internacional do
Ipatimup mede-se, por
exemplo, através da verificação de que desde 2008
a Universidade do Porto se
coloca anualmente entre
as instituições mundiais
com maior número de citações de artigos científicos
em cancro do estômago e
cancro da tireoide. O Ipatimup realiza anualmente
para hospitais e instituições de cancro de todo o
mundo várias centenas de
exames de consulta diagnóstica em anatomia patológica, patologia molecular
e genética.

Como vê, na atualidade,
o estado da Saúde, Educação e Investigação em
Portugal? Que melhorias
preconizaria?
Embora esteja longe de estar bem, a Saúde aguentou-se melhor nos anos de crise do que o Ensino
Superior e a Ciência. O Serviço Nacional de Saúde
(SNS) tem sobrevivido razoavelmente apesar de
múltiplas e variadas ameaças e continua a constituir
o núcleo fundamental do nosso Sistema de Saúde.
Parece-me fundamental fazer tudo o que estiver
ao nosso alcance para proteger o SNS através de
uma estratégia coerente de reforço dos seus pilares.
Das diversas medidas indispensáveis destacaria as
seguintes:

• Clarificar as relações entre a medicina pública e
a medicina privada, impedindo a promiscuidade e
o parasitismo e otimizando as sinergias potenciais.
• Implementar, finalmente, o famigerado sistema
informático “de” saúde centrado no doente, eficiente e tendencialmente universal.
• Consolidar a Rede de Cuidados Hospitalares corrigindo a assimetria da sua organização. Temos de
ter menos e melhores hospitais, com maior autonomia de gestão das unidades públicas – e correspondente responsabilização – e com distintos graus de
diferenciação, enquadrados pela ansiada rede de
referenciação nacional.
• Desenvolver a Rede de Medicina Geral e Familiar e a Rede de Cuidados Integrados, esta última
em articulação com o chamado terceiro setor. A
definição de uma organização tripolar clara facilitará a monitorização e a avaliação dos diferentes
setores e permitirá alguma descentralização das
Redes de Medicina Geral e Familiar e de Cuidados
Integrados.
• Progredir na colaboração entre o Ministério da
Saúde e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, permitindo a criação de Hospitais
Universitários com estatuto apropriado e dando
substância aos recém-criados Centros Académicos
de Medicina com os seus Institutos de Investigação Biomédica e os Centros de Saúde e Hospitais
afiliados.

BIO

Natural do Porto, Manuel Sobrinho Simões é
professor da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto (FMUP),
fundador e presidente do
Ipatimup e patologista
no Centro Hospitalar de
São João. Licenciou-se
em Medicina em 1971
pela FMUP, iniciando no
mesmo ano a sua carreira como professor de
Anatomia Patológica. Em
1979 completou o doutoramento em Patologia
com uma dissertação pioneira sobre cancro da tireoide
e partiu para a Noruega, onde realizou o pós-doutoramento no Norsk Hydros Fund for Cancer Research. Voltou à Universidade do Porto em 1980 como professor
associado, passando em 1988 a professor catedrático.
Chefe de serviço no Hospital de São João, fundou o Ipatimup em 1989, liderando ainda hoje este importante
centro de investigação e diagnóstico na área do cancro.
Ao longo da sua carreira já foi homenageado com várias
distinções, entre elas o Prémio Bordalo (1996), o Prémio
Seiva (2002) e o Prémio Pessoa (2002). Em 2004 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique,
tornando-se cinco anos mais tarde Comendador da Ordem do Mérito Real da Noruega. n
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A questão do título desta

entrevista é o desafio que

Constantino Sakellarides
pretende lançar no II

Congresso do Serviço

Nacional de Saúde (SNS).

O evento decorre no Porto,
nos dias 18 e 19 de Março

de 2016 e, de acordo com o
presidente da Fundação
para a Saúde - SNS, será
tudo menos um debate
tradicional, onde vai

caber a apresentação de
um ensaio – designado
por Porto Saúde – que
reúne cerca de 50

testemunhos sobre a
cidade, a sua cultura

e a forma como esses

aspectos se reflectem no

“Que
modernização
precisa o SNS
para responder
ao que se espera
ser o Porto do
futuro?”

o professor universitário
faz ainda uma leitura do

momento que atravessa o

sistema público e defende
um maior enfoque no

“trajecto” dos utentes.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

entrevista
Constantino Sakellarides

sector. Nesta entrevista,
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ao futuro e, uma vez colocadas estas questões, devemos perceber que
resposta deve dar o SNS. E começamos pelo Porto, por razões que se
vão tornar evidentes quando o livro
“Porto Saúde” for publicado. Olhar
para a cidade, para a sua história,
para a sua cultura, para as instituições, para os seus pensadores e fazer a pergunta: que modernização
precisa o SNS para responder ao que
se espera ser o Porto do futuro?
Como é que se vai construir o
Congresso? Que temas serão
tratados?
O Congresso vai ter quatro partes,
com uma construção simples. A
primeira diz respeito à Europa. Nós
temos consciência, hoje, de que as
instituições portuguesas – mesmo as
de protecção social – são muito influenciadas por aquilo que se faz na
(nortemédico) – O que motivou a
“Achamos,
Europa e, por isso, vão estar pessoas
Fundação para a Saúde - SNS a espor
com experiência europeia e que cocolher o Porto como cidade anfinhecem o país. Uma segunda parte
isso, que o II
triã deste II Congresso do Serviço
tem a ver com o chamado ‘capital
Nacional de Saúde?
Congresso [do
humano’ do SNS. O capital mais im(Constantino Sakellarides) – PermitaServiço Nacional
portante não são os edifícios, não é
-me, antes de mais, esclarecer o que
a tecnologia… São as pessoas que lá
é a Fundação para a Saúde - SNS: é
de Saúde]
trabalham. E essas pessoas sofreram,
uma organização vocacionada para
deveria ser
nos últimos anos, circunstâncias peuma abordagem cultural à necessidiferente”
nosas, viram cortadas as suas remudade de modernizar o SNS. Não é
nerações e viram degradar-se as suas
uma organização técnica, política
condições de trabalho. Pode dizerou profissional. É uma organização
-se que perdemos capital humano no
de natureza cultural, que põe em
SNS e tal aconteceu sem se reagir muito em relação
questão como, no mundo de hoje, se pode modera isso. Foi uma hemorragia silenciosa! Portanto,
nizar o sistema público. Quanto ao Congresso, retemos primeiro de estancar a hemorragia, e depois
alizamos o primeiro em Lisboa e foi um evento de
recuperar. A terceira parte tem a ver com a cidadabase, isto é, serviu para descrever a situação actual
nia: como é que os portugueses se relacionam com
do SNS e quais os desafios que se colocam. Uma
o SNS? O cidadão sente-o como seu ou sente que ele
abordagem, digamos assim, “clássica”. Pensamos,
caiu do céu? A quarta parte é o “Porto Saúde”, cuja
portanto, que o segundo congresso teria de ser
finalidade é trazer essa discussão genérica para a cidiferente.
dade concreta. O “Porto Saúde” é um livro bastante
E que diferenças são essas?
original – não conheço nenhum outro com estas caBom… facilmente esta discussão sobre o SNS deracterísticas – que cruza a cidade com a saúde, com
genera em slogans. É uma “importante conquista
a cultura, com as pessoas. Não é um livro técnico
da democracia portuguesa”, sim senhor; é muito
sobre os hospitais, ou centros de saúde.
importante para os portugueses, é sim senhor; tem
A apresentação dessa obra foi uma forma de vamuitas virtualidades, tem sim senhor; tem defeitos
lorizar o evento?
que precisam ser corrigidos, tem sim senhor; mas
Sobretudo foi uma forma de mobilizar as pessoas.
não se pode estar sempre a dizer o mesmo.
Em vez de falarmos de coisas abstractas, vamos
E convém discutir em sentido mais concreto…
falar da cidade, com o contributo de pessoas de
Com certeza! O SNS deve ser um desafio permareconhecida competência nos vários aspectos. Falanente. Achamos, por isso, que o II Congresso devemos do ‘Porto hoje’, do que é a saúde hoje em dia na
ria ser diferente: em vez de nos concentrarmos na
cidade; depois temos uma parte sobre a história da
construção do objecto SNS, porque não fazermos
cidade, desde a idade média até ao final do século
de outra forma? Vamos à cidade e perguntamos que
XIX; depois temos um texto sobre a origem das
cidade é? Qual é a sua história, como apareceram as
instituições de saúde da cidade, como começaram
suas instituições, quais foram os profissionais que
as faculdades, os hospitais, com uma secção dea marcaram, quais são as perspectivas em relação
dicada a quatro figuras que foram excepcionais e
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Vamos à
cidade e
perguntamos que
cidade é? Qual é a
sua história, como
apareceram as
suas instituições,
quais foram os
profissionais que a
marcaram, quais
são as perspectivas
em relação ao
futuro (...)? E
começamos pelo
Porto”

multidimensionais. Pessoas da Medicina,
da Ciência, mas também da intervenção
cívica e até das Artes. O primeiro é Ricardo Jorge, o segundo Abel Salazar, o
terceiro é Corino de Andrade e o quarto,
Albino Aroso. Foram pessoas importantíssimas na sociedade portuguesa, com
influência política e cultural, que dão um
cunho mais íntimo a este trabalho.

Qual é, na sua perspectiva, a grande
marca distintiva da Saúde no Porto?
Há um aspecto que me parece crucial
e que é retratado no livro: nos últimos
15/20 anos, apareceram instituições integradoras, que deixam um campo ou
disciplina específica para serem multidisciplinares. Estou a falar, por exemplo,
do IPATIMUP, do IBMC, do próprio ICBAS. Mas também do Health Cluster, do
Instituto de Saúde Pública do Porto ou da
Associação Nacional de USF. Por razões
que não aprofundamos, estas instituições
foram-se construindo de um modo que não ocorreu
em nenhuma outra parte do país. Esta proliferação
de instituições que têm um perfil integrador, de
cooperação entre várias pequenas entidades. É o
salto para fora da quinta, para fora do meu território. É um salto para criar escala e dimensão. É um
movimento muito característico do Porto, pela sua
intensidade e grandeza.

de um SNS que acompanhe pessoas com doença de
evolução prolongada. A esta transição deve corresponder também uma adaptação no próprio SNS:
não estar tão virado para a resposta a doenças agudas, ou para as suas organizações, mas mais virado
para o trajecto das pessoas quando vão procurando
determinado tipo de respostas. É bom que haja um
SNS, porque ele permite esses trajectos, as pontes
e portos onde o utente pode parar. Mas mais importante do que isso é a qualidade e o conforto dos
trajectos que as pessoas percorrem para conseguir
traduzir isso em respostas de continuidade. Julgo
que esse vai ser o grande desafio do futuro do SNS e
é evidente que o actual Governo tem condições para
iniciar este caminho. Mas o caminho é longo, não se
vai esgotar em dois ou três anos.
O que defende é centrar o sistema no doente,
como tantas vezes se ouve defender?
Não apenas no doente, mas também nas pessoas
que não estão doentes. Nós vamos vivendo e temos
coisas a resolver em relação à nossa saúde, pelo que
importa conseguir prever os momentos difíceis.
Actuar preventivamente.

A questão é: o que falta para que isso seja feito?
Todos os especialistas estão de acordo com o
princípio, mas a transformação continua, Governo após Governo, por fazer…
Há várias razões para que isso aconteça. Primeiro,
é um desafio formidável fazer essas transformação. Porquê? Porque são precisos novos
instrumentos – que hoje estão mais faComo voz activa em matéria de
política de saúde, e atendendo a
“O SNS que cilitados, devido à evolução das tecnologias de informação e comunicação,
que estamos em início de nova
responde a mas que não eram possíveis há alguns
legislatura, lanço-lhe um desafio: qual seria a primeira mecuidados agudos, anos atrás. Era possível gerir hospitais
e centros de saúde, mas não era posdida a tomar no SNS?
pontuais, é
sível gerir o trajecto das pessoas. Hoje
É difícil responder. Entramos
uma coisa do
já é possível. Depois, os ciclos políticos
num novo ciclo, que normalsão muito curtos para fenómenos de
mente associamos – e com razão
passado”
grande extensão e complexidade como
– a um momento de esperança e
este. Veja-se o exemplo do Governo ana uma nova oportunidade. Existe
terior: o Dr. Paulo Macedo chegou ao
uma nova equipa no Ministério
Ministério da Saúde sem ter contribuda Saúde, por sinal bastante quaído para o programa que o seu partido apresentou
lificada e, como tal, as expectativas estão elevadas
para o sector. O que quer dizer que os partidos não
– o que é sempre pesado para as pessoas que têm
se preparam para ser Governo; preparam-se para
de concretizar essas expectativas. Sabemos também
ter o Poder. E isto é tão complexo, que quando o
que o Governo prepara um conjunto de medidas
ministro se apercebe onde está, já está numa fase
que serão anunciadas nos próximos meses, e porem que o circuito lhe permite fazer muito pouco.
tanto estamos a falar de vários aspectos.
O Governo actual tem uma vantagem: a pessoa
Logo, não podemos escolher uma em específico…
que hoje é ministro da Saúde [Adalberto Campos
Sim, é difícil escolher! Posso defender, não uma
Fernandes] coordenou o programa do seu partido.
medida, mas uma ideia que me parece importante
O ensinamento disto é que os partidos, em parceria
nesta fase. No passado, tivemos um SNS que cocom a Academia e com a Sociedade Civil, têm de
meçou a ser construído num mundo diferente do
mudar de vida e não podem pensar que, uma vez
actual, em que a doença aguda era o centro do sistomado o Poder, é que vão pensar no que vão fazer.
tema: a pessoa adoece, tem uma resposta e fica bem.
O mundo de hoje, de forma geral, e a complexidade
Mas a sociedade evoluiu. Quando o SNS foi constido sector da Saúde, em particular, não permite que
tuído, nasciam 180 mil portugueses por ano. Agora,
isso aconteça desta forma. n
nascem pouco mais de 80 mil. A sociedade envelheceu. E o SNS que responde a cuidados agudos,
pontuais, é uma coisa do passado. Nós precisamos
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nto de hipócrates 2015
PORTO · casa da música · 06 DEZembro

Notícias

Formação
médica
especializada
em destaque
Vagas a menos ou
candidatos a mais?

“A qualidade e
evolução permanente
da medicina
portuguesa necessita
do contributo ativo
dos jovens médicos, do
vosso contributo.”
Miguel Guimarães

A Casa da Música voltou a ser,
dia 6 de dezembro, a Casa dos
Médicos, ao acolher na Sala
Suggia mais de 500 jovens
médicos e seus familiares
por ocasião do Juramento
de Hipócrates. Porque esta
cerimónia “acontece num
momento particularmente
complexo da formação
médica em Portugal”, como
referiu o Presidente do
CRNOM, os discursos dos
dirigentes da Ordem dos
Médicos ficaram marcados
por duras críticas ao último
executivo e ao modo como
se processou o concurso de
acesso ao internato médico
de 2016.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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A

o piano, Pedro Burmester abriu a cerimónia onde mais de
quinhentos jovens médicos
cumpriram a tradição que
marca a entrada na profissão,
o Juramento de Hipócrates.
Para a sessão promovida pela
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos dia 6 de
dezembro, na Sala Suggia da
Casa da Música, o músico,
que já foi premiado múltiplas
vezes, colaborou com prestigiados maestros nacionais
e internacionais e trabalhou
com artistas como Mário Laginha e Bernardo Sassetti, escolheu um programa composto
por peças de Bach, Mozart e
Beethoven.
Dando destaque à relação
existente entre “a essência
da música e a intimidade da
consciência de ser médico”,
Miguel Guimarães, presidente
do CRNOM, iniciou o seu discurso. Sem poupar críticas à forma como se processou o concurso de acesso ao internato médico de
2016, afirmou que estamos a viver um momento
“particularmente complexo” na formação médica
em Portugal, descrevendo como “indigna e abusiva”
a forma como os jovens médicos que estiveram envolvidos na escolha da especialidade foram tratados
pela ACSS. Lamentou ainda profundamente “que
114 médicos não tenham tido a possibilidade de
continuar a sua formação específica, ao não terem
tido acesso a uma especialidade”. De acordo com
o dirigente do CRNOM, durante os últimos quatro
anos o Ministério da Saúde, liderado por Paulo Macedo, “foi aquele que mais desqualificou e desrespeitou os médicos e a Medicina”, tendo governado
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corresponderá a perceção
de falta de médicos a uma
realidade?
Após expor alarmantes números que dão
conta de que “emigraram centenas de médicos, milhares aposentaram-se de forma antecipada e muitos optaram apenas pelo setor
privado”, Miguel Guimarães concluiu que “a
resposta é simples: faltam médicos no SNS,
e de várias especialidades”. Mas contrapôs:
“O país tem em geral mais médicos que os
necessários, embora exista desequilíbrio,
por falta de planeamento e organização do
trabalho, em algumas especialidades e regiões”, e lançou um apelo: “Temos que, com
carácter de urgência, e com base em dados
objetivos e fundamentados, que já existem,
informar a sociedade civil e o poder político,
e exigir a redução do numerus clausus para
cerca de 1500 a 1600 estudantes de medicina por ano”. “É a única forma de garantir
a qualidade da formação pré-graduada e da
formação médica especializada, e evitar a
existência de centenas de médicos indiferenciados no sistema de saúde”, defendeu.
Ao mesmo tempo, salientou a necessidade
de “exigir ao poder político melhores condições de trabalho, incluindo remunerações
dignas e adequadas ao nível da responsabilidade” que os médicos têm na sociedade,
de modo a tornar apelativo optar pelo serviço público de saúde. “Haja vontade e bom
senso e o SNS pode ter os médicos de que
necessita”, finalizou.

São imensos os
desafios e combates
que se colocam aos médicos
e aos doentes”

“com base apenas nos números, sem qualquer respeito pelas pessoas”. O dirigente apontou o dedo ao
facto de não ter sido “valorizada nem promovida”
a qualidade da medicina e dos cuidados da saúde,
ao enfraquecimento da relação médico-doente e à
consequente desumanização, à centralização dos
cuidados de saúde nos grandes hospitais e à passividade em relação ao “enquadramento jurídico do
ato médico”. Nas suas palavras, “recuperar o tempo
perdido e as feridas infligidas ao SNS não é tarefa
fácil”, e “reanimar a qualidade e humanização da
Medicina” não só “é uma obrigação de todos nós”
mas “a nova missão para a Saúde”.

A “acesa discussão sobre o mapa de vagas para as especialidades” prolongou-se à
intervenção do bastonário da Ordem dos
Médicos, que presidiu à cerimónia. Recordando igualmente que “114 candidatos”
ficaram sem acesso à especialidade, considerou que a “ACSS produziu um comunicado final vergonhoso, mentiroso e incompetente, que bem demonstra como a sua estrutura
de decisão e organização tem de ser rapidamente
mudada para bem da Saúde de todos nós e do bom
funcionamento do Ministério da Saúde”. Questionou, então, qual o problema, “vagas a menos ou
candidatos a mais?”. “A ACSS e os que querem entrar exigem mais vagas custe o que custar, (...) os
que já entraram exigem menos vagas e afirmam que
em muitas especialidades já não conseguem fazer
uma formação de qualidade”, expôs. “Alguns hospitais não querem abrir mais vagas para não pagarem
mais salários, outros querem mais vagas para terem
carne para canhão”, “para preencherem escalas de
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“Sejam exigentes na
defesa da qualidade
da formação
médica e procurem
adquirir o máximo
de conhecimento
e de competências
técnicas durante
a formação. Um
médico com boa
formação académica
e especializada tem
sempre emprego
garantido em
qualquer parte do
mundo”
Miguel Guimarães
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“A ACSS produziu um
comunicado final
vergonhoso, mentiroso e
incompetente, que bem
demonstra como a sua
estrutura de decisão e
organização tem de ser
rapidamente mudada para
bem da Saúde de todos nós
e do bom funcionamento do
Ministério da Saúde”
José Manuel Silva

urgência deficitárias”,
“colocando em causa
a qualidade da formação, a segurança
dos doentes e a saúde
mental dos internos”,
argumentou.
No seu entender, e
baseado em números
factuais, “desde há vários anos que estamos
a formar médicos especialistas a um ritmo
que é o dobro do número de médicos que
se reformam”. Tudo
isto acontece, lembrou
José Manuel Silva, ao
mesmo tempo que
centenas de médicos com excelente formação pré
e pós graduada estão a sair para o estrangeiro, e
que outros tantos clínicos se reformam antecipadamente ou optam por trabalhar no setor privado. Isto
porque, acrescentou, “foram ativa e propositadamente desqualificados, maltratados e diabolizados”.
“Se queremos mais médicos no SNS é imprescindível que o atual Ministério da Saúde tome medidas
concretas que compensem e tornem minimamente
atrativa a difícil, dura e mal-remunerada carreira
médica pública. Do anterior ministério apenas
veio demagogia”, afirmou. O bastonário também
apontou a redução do numerus clausus como solução, “pois corremos o risco de formar médicos

com menor qualidade, devido ao excesso de alunos internos” e também porque “estamos a formar
médicos muito acima das necessidades do país”.
“Há candidatos a mais”, “o que pedimos é o mesmo
tratamento que têm outros cursos: que se definam
capacidades formativas em função da capacidade de
formação pré e pós-graduada”, concretizou.
Dirigindo-se em concreto aos “novos colegas”, parabenizou-os por este momento que marca “o fim
de um percurso e o início de outro”. “Assumis livremente um profundo compromisso ético para o
vosso futuro como médicos”, referiu, dando-lhes as
boas vindas à “mais escrutinada, complexa, sensível, exigente, algo invejada, gratificante, profissão
do mundo”. Foi ainda salientada a necessidade de
“cultivar o lado humano e sensível”: “Se querem
ser bons médicos, leiam e absorvam, aprendam
com livros como ‘Retalhos da Vida de um Médico’
e o ‘Homem Disfarçado’ de Fernando Namora, ‘A
Nova Medicina’ de João Lobo Antunes, o ‘Duplo’
de Dostoievski”, entre outros, “que muito nos ensinam sobre ser doente e ser médico”. E concluiu: “O
melhor médico será aquele que conseguir associar
o conhecimento científico com a empatia e a capacidade de comunicação”, apelando ainda a que sejam
“cidadãos de corpo inteiro, participativos, reivindicativos”: “Sem esse papel político não conseguiremos maximizar a nossa mais nobre missão, que
é defender o legítimo
direito dos nossos doentes a terem acesso a uma
medicina qualificada”.

Persistência
e resiliência:
elementos
essenciais para
encarar o futuro
com confiança
Nos discursos dos dirigentes da Ordem dos
Médicos, foi depositada esperança na nova
equipa do Ministério
da Saúde, liderada por
Adalberto Campos Fernandes. Ainda antes dos
novos médicos efetuarem o juramento solene, com
forte carga simbólica por marcar o início da sua atividade, teve a palavra Fernando Araújo, secretário
de Estado Adjunto e da Saúde. “As pessoas são o
primeiro e o mais importante ativo do país”, “apostar na valorização do capital humano é condição
fundamental para um país moderno e sustentável”,
afirmou Fernando Araújo. “O setor da Saúde é provavelmente aquele que nas últimas décadas tem
conhecido uma maior modernização e evolução
tecnológica”, lembrou, defendendo que “a procura
constante do conhecimento e a aquisição e aprofundamento de técnicas e competências são fundamentais para garantir mais e melhor Saúde para todos”.
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Sobre as apostas do governo que integra, destacou o
relançar do “investimento na ciência, na inovação,
na educação, na formação e na cultura”. Recordou
que o SNS foi uma grande conquista do estado social, considerando que “tem sido gerador de ganhos
assinaláveis que nos colocaram ao nível dos melhores países da Europa e do mundo”, “reduzindo
muitas das desigualdades que durante séculos nos
marcaram”. “É fundamental aperfeiçoar a gestão
dos recursos humanos e promover a valorização
dos profissionais de saúde”, assim como adotar “políticas inteligentes voltadas para o desenvolvimento
profissional”, acrescentou. A cooperação e aposta
em “medidas de promoção da saúde e prevenção da
doença, reforçando os modelos de governação” foram também mencionadas como caminho a seguir
em direção à sustentabilidade e tomada de “decisões clínicas que defendam o doente”, mas também
o interesse público, tentando sempre “manter e melhorar os padrões de qualidade”.
O secretário de Estado Adjunto e da Saúde terminou com palavras de confiança e otimismo aos novos médicos, afirmando que “a persistência e resiliência são elementos essenciais para ultrapassar as
dificuldades e encararem o futuro com confiança”.
“O SNS confia em vós, na vossa formação de excelência, e estará disponível para vos acompanhar
neste caminho”, terminou.
A cerimónia concluiu com a leitura dos princípios
hipocráticos e a entrega da cédula profissional.

a encontrar no estrangeiro as oportunidades que
por cá não surjam. “Futuro? Vou pensar no futuro
sem medo de ir para o estrangeiro, se for necessário.
Não será por falta de oportunidades certamente,
nem por falta de vontade. Há pouco estávamos a
conversar sobre a possibilidade de fazermos voluntariado nos Jogos Olímpicos – até já nos inscrevemos – e o espírito é esse: o futuro está à nossa frente.
Gostava muito de seguir ortopedia, se não for possível repete-se o exame ou vai-se para o outro lado.
Temos de manter sempre um objetivo”, defendeu.
Por marcar o início da atividade como médico e
receber a cédula profissional, Jonatas Garcez, formado na FMUP, realçou que este é “um momento
simbólico que deve ser sempre respeitado e que
não deve perder a sua identidade”. “Ao longo da
nossa carreira devemos ter presente este dia, todos
os dias”, afirmou. Também para a colega de faculdade, Maria João Serra, o juramento marca o comprometimento em como irão “dedicar a atividade
profissional a ajudar as outras pessoas”, algo “fundamental” perante os grandes desafios que se colocam à prática da Medicina, ainda mais em tempo de
austeridade. Ainda assim, muitos jovens médicos
acreditam na possibilidade de vingar profissionalmente em Portugal. “Do ponto de vista pessoal,
estou otimista quanto ao meu futuro e à escolha da
especialidade. Mas é óbvio que todos estes factos
mais recentes levantam alguma preocupação, sobretudo no que diz respeito ao futuro da profissão.
Acho que nos devemos sempre preocupar com os
nossos colegas e com o estado da profissão que praticamos. Estarei preocupado, independentemente
das boas perspetivas que tenho a nível pessoal. Não
tenho nada definido, digamos que há um conjunto
de especialidades que tenho em mente”, concretizou Jonatas Garcez. n
Repercussão na Comunicação Social

Depoimentos
“O culminar de seis anos de muito estudo, trabalho”, mas também de “foco, dedicação e força” foi
como Joana Marques, jovem médica formada na
FMUP, descreveu o momento do Juramento de Hipócrates na Casa da Música. “É um dia muito feliz
para mim e para a minha família, que sempre me
deu muito apoio”, contou. Uma sensação comum
aos vários colegas de profissão. Para Beatriz Araújo,
diplomada pela Universidade da Beira Interior, “o
sentimento, para além da felicidade que é notória
entre todos, é de satisfação por ter completado um
ciclo de seis anos de grande sacrifício, em que abdicamos de muito”. “No meu caso, sou do Porto e
estive seis anos a estudar na Covilhã. Não é fácil,
mas consegui superar as dificuldades e correu tudo
bem. Sentimo-nos completos e realizados. É uma
fase muito importante e é uma cerimónia que concretiza tudo”, explicou. A realidade vivida no país
não está fácil, e a jovem médica não afasta poder vir

04/12/2015. “É importante que estes jovens que concluíram a sua licenciatura (…) sejam acarinhados e motivados
para ficar a trabalhar em Portugal, a trabalhar no Serviço
Nacional de Saúde”, frisou Miguel Guimarães.
http://justnews.pt/noticias/507-jovens-medicos-fazem-o-juramento-de-hipocrates-num-momento-critico-da-formacao-medica/#.VoQHrMCLQy4

07/12/2015. “Os jovens médicos lesados têm o direito
a pedir ao Poder Político o acesso à formação especializada. O país não pode continuar a deitar pela janela
fora os milhões gastos na formação e prescindir destes
jovens médicos”, apontou Miguel Guimarães referindo-se ao caso dos 114 médicos que ficaram sem acesso à
especialidade.
http://i.imgur.com/FpsPO4Z.jpg
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“Um momento
particularmente
complexo na formação
médica em Portugal”
O Auditorio Vita, no centro de Braga,

de humanizar os cuidados de

Hipócrates naquela cidade. A 20 de

permanecerem em Portugal,

voltou a ser palco do Juramento de
dezembro cumpriu-se a tradição
e foram dadas as boas vindas

a mais de cem novos médicos.

Nas intervenções dos dirigentes
da Ordem dos Médicos tiveram

destaque os muitos desafios que

saúde e motivar os médicos a

preferencialmente no SNS. Foram
ainda reiteradas as críticas ao

anterior Governo e à forma como se
processou o concurso de acesso ao
internato médico de 2016.

os jovens médicos têm pela frente
e foi sublinhada a importância

M

ais de uma centena de médicos, maioritariamente formados na Escola Superior
de Ciências da Saúde da Universidade do
Minho, rumaram ao Auditório Vita, em Braga, a 20
de dezembro para cumprir a tradição do Juramento
de Hipócrates.
Para Patrícia Martins, formada na Universidade do
Minho, é bastante positivo que esta cerimónia que
“marca o início da atividade profissional” seja também feita em Braga: “Acho que é bom fazermos o
juramento aqui, porque é a nossa cidade de estudo,
onde tiramos o curso”, explicou. Apesar da inclinação pela Medicina Geral e Familiar, ainda não
há certezas para o futuro e confessa que a “falta de
vagas” para o internato é uma preocupação. “As Escolas formam cada vez mais médicos, muitos mais
dos que podem depois dar continuidade à formação
pós-graduada nos hospitais e centros de saúde. É
mesmo importante tomar medidas quanto a isso”,
defendeu.
A necessidade de ultrapassar este problema foi foco
na intervenção do presidente do CRNOM, que considerou que “os concursos e processos de recrutamento e escolha foram reiteradamente conduzidos
de forma irresponsável e incompetente, originando
disfunções graves, com reflexo no futuro dos jovens
médicos, como de resto aconteceu recentemente no
processo de escolha da especialidade”. A seu ver,
é imperativo “exigir a redução do numerus clausus
para cerca de 1500 a 1600 estudantes de medicina por ano” de forma a “garantir a qualidade da

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

formação pré-graduada e da formação médica especializada” e
evitar que existam centenas de
médicos sem especialidade no
sistema de saúde”.
Num breve introito ao estado da
Saúde e à importância do contributo dos jovens “para ajudar
a cicatrizar as feridas mais ou
menos profundas que foram
infligidas ao nosso Sistema de
Saúde, e em particular ao SNS,
nos últimos anos”, Miguel Guimarães teceu duras
críticas ao anterior Governo. “Para além das consequências óbvias do desinvestimento realizado, traduzidas em degradação das condições de trabalho,
sucessivos cortes salariais, sistemas informáticos
disfuncionais, aumento dos casos de violência contra profissionais de saúde e constantes alterações
legislativas no que respeita ao acesso à aposentação, a exploração do trabalho e das capacidades dos
profissionais de saúde, e em especial dos médicos,
atingiu níveis inaceitáveis”, denunciou, destacando
o aumento “de forma desmesurada da pressão na
relação médico-doente, com imposição de tempos
de consulta absurdos e sobreposição de tarefas” e a
“abusiva” utilização dos médicos internos de especialidade “para tapar um sem número de “buracos”.
“É essencial que os jovens que agora vão receber
a sua cédula profissional e iniciar o Internato do
Ano Comum sejam acarinhados e motivados para

62

Notícias

“O país não pode
continuar a
deitar pela janela
fora milhões
de euros gastos
na formação
e, sobretudo, a
prescindir do valor
insubstituível dos
jovens médicos”
Miguel Guimarães
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“Saibam ouvir os
doentes e olhá-los nos
olhos”

auxiliar pessoas em sofrimento físico e/ou espiritual, e a responsabilidade de fazer sempre bem e
aplicar o estado da arte, de nunca errar negligentemente e de respeitar aqueles que nos procuram”,
afirmou. “Não é nada fácil”, advertiu, lembrando
também que a ciência está em constante evolução
e que têm de se guiar pela “rigorosa deontologia
médica”, “sob pressão constante de uma sociedade
cada vez mais despersonalizada e mercantilista”.
Aludindo à obra do século XVII “O Médico Político”,
de Rodrigo de Castro, em que o autor define o médico como “um homem bom, perito em Medicina”,
José Manuel Silva salientou que é esperado que sejam capazes de entrelaçar “as qualidades humanas,
o respeito, a honestidade, a boa comunicação e a excecional capacidade técnico-científica”. “Ireis agora
descobrir o quão difícil, stressante e imprevisível é a
vida de um médico”, sublinhou, fazendo referência
ao constante contacto com a “volatilidade da vida”,
“medos” e “doenças”, “frustrações e tristezas de seres humanos frágeis”.
Terminadas as intervenções, a cerimónia ficou concluída com a leitura dos princípios hipocráticos e a
entrega das cédulas profissionais. Para Diana Rocha, que tirou o curso em Santiago de Compostela,
Espanha, este é “sem dúvida o pilar do que aí vem”
e as palavras que disseram “devem ser refletidas”
e estar “sempre presentes durante toda a carreira”.
Opinião partilhada pela colega Cláudia Freitas, graduada pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar (ICBAS), que descreveu este momento como
“o afirmar da profissão”. “Por todo o percurso que
passámos ao longo dos seis anos é como se fosse um
culminar de todo o trabalho”, contou. Apesar dos
obstáculos que tem pela frente, e que foram bem desenvolvidos nas alocuções, tenta pensar “de forma
positiva procurando tirar o maior partido possível
das oportunidades que são dadas”. n

Foi com “alegria, orgulho e
admiração” que Álvaro Pratas
Balhau Pereira, presidente do
Conselho Distrital de Braga da
Ordem dos Médicos, deu as
boas vindas aos “novos colegas”,
descrevendo este como “um dia
de festa”. “Sei que não foi fácil”,
acautelou, “mas conseguiram”.
“Tenho a honra e a satisfação de
dar os meus sinceros parabéns
por terem escolhido esta profissão”, afirmou, acrescentando
que “vão sentir que ser médico
é uma profissão muito exigente,
difícil, sensível, mas ao mesmo
tempo, a mais gratificante do ID: 62371916Repercussão na21-12-2015
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Avelino Lima

O

«(...) Miguel Guimarães vincou a primeira intervenção
pública do novo Ministério como um “sinal de esperança”.
“Expressou uma atitude diferente da que nos governou
durante quatro anos, com uma política mais próxima
dos doentes e dos profissionais de saúde tendo em vista a
preservação do código genético do nosso Serviço Nacional
de Saúde (SNS)”, disse o responsável.»
Avelino Lima

O último discurso coube ao bastonário da Ordem
dos Médicos que, numa intervenção em sintonia
com a do dirigente do Distrito Médico, lembrou
que o juramento representa um profundo “compromisso ético” para o futuro como médicos. “A
vida é feita de oportunidades e responsabilidades:
duas características que ireis encontrar conjugadas
ao mais alto nível do exercício da medicina”, “como
médicos tereis a oportunidade de tratar, curar e
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Jovens médicos, familiares e amigos encheram o Auditório Vita
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com o doente.
Avelino Lima

O médico como “um homem bom,
perito em Medicina”

Avelino Lima

ficarem a trabalhar em Portugal,
e preferencialmente no SNS. O
país não pode continuar a deitar pela janela fora milhões de
euros gastos na formação e, sobretudo, a prescindir do valor
insubstituível dos jovens médicos”, concretizou.
Bruno Barbosa, jovem médico
também formado em Braga, que
aqui fez o juramento solene,
concorda com essa necessidade
e vê este problema com inquietação: “Atualmente o futuro
é muito incerto, podemos não
ter vagas, podemos ter de emigrar, que é uma realidade cada
vez mais presente”, afirmou,
defendendo que é importante
“reduzir o numerus clausus das
faculdades”.
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Natal da
Ordem:
uma
tradição em
crescimento

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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A “Magia do Natal” voltou à

SRNOM a 12 de dezembro, com
a Festa de Natal que este ano

chegou a mais de mil e trezentas
crianças e proporcionou um dia

inesquecível aos mais pequenos,
com histórias cantadas,

palhaços, ‘beat box’, dança,

pinturas faciais e muita alegria
e presentes.

As crianças
traduzem
o espírito de Natal,
de solidariedade, de
alegria, de felicidade,
melhor que ninguém.
É verdadeiramente
emocionante”
Miguel Guimarães
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O

Centro de Cultura e Congressos (CCC) da
SRNOM transformou-se, a 12 de dezembro,
para dar vida a mais uma
Festa de Natal, dividida
em três sessões, pela qual
passaram cerca de 1300
crianças e seus familiares.
“É para nós um motivo
de grande orgulho, uma
honra, podermos contar
com tantas crianças aqui”,
afirmou o presidente do
CRNOM, Miguel Guimarães, após a primeira
sessão. “As crianças traduzem o espírito de Natal, de solidariedade, de
alegria, de felicidade, melhor que ninguém. É verdeiramente emocionante”,
acrescentou.
À entrada, as crianças foram recebidas numa passadeira vermelha por palhaços, pandas e pássaros,
princesas e, como não poderia deixar de ser, também pelo Pai e Mãe Natal.
O espetáculo começou
com os mais pequeninos
sentados no grande vestido da contadora de histórias, em que “cada trapo
tem uma história diferente
que os meninos escolhem
com os dedinhos mágicos”. Terminadas as “mágicas histórias de papelão”
com sapos, porquinhos e
lebres como protagonistas
e até com patinagem, foi
tempo de um momento
de dança que contagiou as
crianças, com muitos pulos. “O que eu mais gostei
foi a dança”, contou-nos a
pequena Maria que veio
acompanhada da avó, Maria Geraldes, que “trouxe a
neta principalmente para
ela conviver”.
Os palhaços Totó e Puré
asseguraram um momento de grande diversão, magia, malabares e muitos risos, e encantaram uma outra Maria pequenina, que veio pela
primeira vez ao Natal da Ordem e não escondia o
sorriso rasgado. A mãe, Isabel Guerra, contou-nos
que veio “para experimentar e sobretudo para lhe

Mensagem de Natal
do Presidente do CRNOM
Estimados Colegas,
Em época de celebração da família, da amizade e da
vida e de definição de planos para o Novo Ano, venho
agradecer todo o apoio que ao longo deste ano sempre nos transmitiram.
A Saúde precisa de profissionais que dignifiquem a
medicina e que valorizem o compromisso ético e humanista que o acto médico representa.
É no exercício da nossa profissão que, em primeiro lugar, defendemos os Doentes e a Saúde, e valorizamos
a medicina em que acreditamos quando decidimos
ser médicos.
Desejo-vos um Feliz Natal e um Novo Ano em que
a Saúde, a Paz e a Felicidade, possam ser as companheiras sempre presentes na vossa caminhada em
direcção à concretização dos vossos sonhos.
Miguel Guimarães

proporcionar um momento diferente nesta época
especial”, uma missão que considerou cumprida.
As crianças e adultos que encheram o Salão Nobre
puderam ainda assistir a um momento de ‘beat box’,
proporcionado por Rubinho, que gerou uma onda
de palmas em volta da interpretação de temas como
o genérico do Noddy e Floribella. Depois de uma
hora de espetáculo, e da dança voltar a animar os
presentes ao som de músicas como “Last Christmas”, “choveram” confettis e foi hora de um dos
momentos mais aguardados: abrir os presentes. Em
simultâneo, agora na galeria do CCC, continuaram a decorrer atividades diversas, como moldagem
de balões, pinturas faciais por princesas, como a
Branca de Neve e Elsa, e jogos de imitação com os
palhaços e até mesmo com um Boneco de Neve. No
meio de toda esta agitação, Carlos Herdeiro, que
veio com os filhos, já habituais nesta festa, disse-nos
que “gostam sempre de vir a esta festa” e que para
o ano cá estarão novamente, para ajudar a compor
esta que é já uma tradição consolidada na SRNOM.

Espírito solidário
Mais uma vez o espírito natalício da SRNOM foi
estendido a “um grupo de crianças mais desfavorecidas, do Centro de Acolhimento de Campo Lindo,
para que pelo menos durante este dia possam sentir
esta felicidade da época de Natal”, explicou-nos o
presidente do CRNOM. Miguel Guimarães aproveitou para deixar um apelo a “que durante o ano
todo se mantenha este espírito de solidariedade e
fraternidade”, que considerou “absolutamente essencial para melhorar as pessoas como um todo, o
nosso dia a dia, a situação em que nos encontramos,
e conseguirmos transmitir às pessoas com quem
normalmente convivemos alguma felicidade e sobretudo para transmitirmos essa mesma felicidade
aos doentes com que todos os dias lidamos”. n
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Magia do
Natal invade

Viana do
Castelo
Dado o sucesso do
ano anterior, a sede
do Distrito Médico
de Viana do Castelo
voltou a ser palco de
uma festa de Natal
para as crianças,
evocando o espírito
natalício próprio da
quadra e arrancando
gargalhadas a todos
os presentes, dos mais
pequenos aos mais
graúdos.

O

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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Distrito Médico
de Viana do Castelo promoveu
pela segunda vez, a 8 de dezembro, uma Festa de Natal
dedicada aos filhos e netos
dos médicos aí inscritos.
O Palhaço Totó, encarnado
por Sérgio Judite, proporcionou um espetáculo interativo com malabares,
monociclo, humor e muita
magia à mistura. Com a “mão no ar, dedo no nariz e
língua de fora”, dezenas de crianças ficaram encantadas com a capacidade de, juntas, com um toque
de “perlimpimpim”, fazerem aparecer e desaparecer
objetos. Numa tarde bem passada, que contou com
duas festas repletas de gargalhadas, houve também
espaço para a moldagem de balões e pinturas faciais
e, claro, para os presentes e fotografia com o Pai
Natal.
Keyla Cardoso “trouxe os filhos, Roger e Helena,
com quatro e dois anos”, e o mais velho confessou
ter gostado muito, em especial do Totó. “Com certeza volto para o ano, achei muito interessante”,
contou-nos a mãe. Também Miguel Franco veio
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É uma
tradição
que adotámos
desde o ano
passado. No
Porto o nosso
Conselho Regional
já há vários anos
promove uma
festa para as
crianças, de modo
que também
quisemos trazer
os colegas e
família à nossa
sede”
Veiga Torres

acompanhado da “compan heira e filhos”,
“com dezasseis, doze e
três anos”: “Gostámos
imenso, foi muito bem
organizado e desfrutámos bastante”, afirmou.
“Gostei do Pai Natal,
deu-me uma prenda”,
disse o filho mais pequenino, Gabriel, que
correu entusiasmado
para nos mostrar o que
ele e as “manas” receberam. Também a Catarina, que veio acompanhada da avó, Maria da
Conceição, admitiu ter
gostado de ver o famoso senhor de barba branca e
em especial do brinquedo que recebeu, “para fazer
tranças”.
Jorge da Veiga Torres, presidente da Mesa da Assembleia do Distrito Médico de Viana do Castelo,
explicou-nos que se trata de uma iniciativa, adotada
no ano passado, que pretende, à semelhança do
que acontece no Porto, promover “uma festa para
as crianças” e fomentar entre os colegas o hábito de
frequentar “este edifício, com poucos anos”: “Queremos fazer coisas que os chamem cá”, concretizou.
Para esta festa trouxe “o neto e a mulher” e não
escondeu o sorriso ao afirmar que gostou de ver
o pequeno tão “participativo com o Totó”. “Ele é
expansivo e gosta destas coisas, quando soube que
vinha cá ficou logo todo eufórico”, concluiu. n
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FMUP

Gala no Coliseu
assinala os 190 anos
da intituição
O Coliseu do Porto encheu-

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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Esta
gala, que
hoje nos junta,
celebra a coesão
institucional,
o ambiente
universitário de
confiança e projeta
a esperança num
futuro maior”

Maria Amélia Ferreira

C

erca de três mil
pessoas ruma-se, a 25 de novembro, de
ram ao Coliseu
milhares de estudantes, dodo Porto no serão de 25
centes e ilustres figuras da
de novembro para a celebração do 190.º aniversáárea da Medicina e da vida
rio da Faculdade de Mesocial da cidade do Porto,
dicina da Universidade
para celebrar as dezanove
do Porto (FMUP), “uma
das instituições mais emdécadas que passaram desde
blemáticas do país”, como
a criação da Real Escola de
descreveu Carina CalCirurgia do Porto. António
deira, rosto do Porto Canal que, em conjunto com
Pinho Vargas, Be-Dom e
Tiago Girão, apresentou a
Pedro Abrunhosa foram algala comemorativa.
guns dos músicos que trouNum primeiro momento,
subiram ao palco dezenas
xeram ritmo e vida a esta
de pessoas numa coreoGala.
grafia que evocou os primórdios da fundação da
Real Escola de Cirurgia
do Porto, em 1825, ainda
no reinado de D. João VI.
Esta apresentação introdutória foi complementada
por três vídeos relativos a estes “190 anos de história com futuro”, percorrendo desde o início do ensino médico-cirúrgico até às apostas da atualidade
e passando pela edificação das instalações junto
ao Hospital de Santo António, criação da própria
Faculdade de Medicina, Hospital Escolar do Porto
e Centro de Investigação Médica. No seu discurso,
Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da Universidade
do Porto, salientou que “à data da sua fundação, a
UP era apenas constituída por duas faculdades: Ciências e Medicina”, pelo que a FMUP “é um dos pilares mais sólidos” da instituição, “contribuindo de
forma extraordinária para o seu desenvolvimento
nos domínios do ensino, da investigação, da inovação e dos serviços à comunidade”. Realçou também
a cooperação com o “Hospital de São João, a mais
importante unidade hospitalar do país”, a “qualidade pedagógica”, “sofisticação técnica” e “multidisciplinaridade científica” da Faculdade de Medicina
“ao nível das grandes instituições europeias”, bem
como o “notável contributo” para a renovação geracional da classe médica em Portugal.
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através da ciência, da educação e da cultura, dado
que uma sociedade só pode atingir elevados patamares civilizacionais se todos os cidadãos, sem
exceção, tiverem níveis de desenvolvimento pessoal
que lhes permitam uma plena autorrealização”, afirmou, dando conta de que a Universidade do Porto
e a FMUP, que descreveu como “instituição de referência internacional que muito dignifica a cidade,
a região e o país”, têm aqui um papel fundamental,
assim como no outro grande objetivo: “consagrar a
cidade do Porto como uma centralidade mundial
na geração e difusão do conhecimento”. É neste
sentido que, sublinhou Guilhermina Rego, a Câmara Municipal, a Universidade do Porto e a FMUP
têm cooperado com vista à promoção da cultura e
literacia científicas potenciada pelo programa ‘Porto
Cidade de Ciência’.

CIDADÃO HONORÁRIO PORTO
CIDADE DE CIÊNCIA

Porque festa que é festa tem música, esta
foi uma componente intercalada com as
partes históricas e discursos institucionais, garantindo a animação da assistência. O primeiro momento musical da
noite ficou a cargo de António Pinho Vargas, que garantiu um espetáculo de piano
ímpar e se mostrou feliz por participar nas
comemorações da FMUP. “A Medicina é
uma das ciências que mais tem evoluído”,
com o objetivo de “tratar as pessoas” e
“criar melhores condições de vida”, defendeu, ressalvando que é algo de que
“nem todas as ciências se podem gabar”.
Nesta cerimónia pisaram também o palco
o grupo “Be-Dom”, que proporcionou um
momento alternativo de boa disposição
e interação com a audiência e até com os
apresentadores, e os Grupos de Fados,
Coro e Tunas da FMUP que, entre outros
trabalhos, interpretaram “Verdes Anos”
de Carlos Paredes, “Serenata às Donzelas”
e o poema “Maria” de Antero de Quental,
que serviu também de homenagem à diretora da faculdade, Maria Amélia Ferreira.
“Da última vez que me fizeram isto [uma
serenata] foi para pedir um adiamento da
tese, por isso estou para ver o que vem
aí”, brincou a dirigente da FMUP quando
subiu ao púlpito.
Nesta Gala, teve também a palavra Guilhermina
Rego, vice-presidente da Câmara Municipal do
Porto (CMP), que leu o discurso de Rui Moreira, presidente da CMP, que também marcou presença mas
teve que se ausentar. “Um dos objetivos nucleares
do atual executivo da CMP tem sido precisamente
uma aposta clara na promoção do conhecimento

Na cerimónia, José Luiz Amaral foi homenageado
com o título de Cidadão Honorário Porto Cidade
de Ciência. O anestesiologista e professor da Universidade Federal de São Paulo presidiu, entre 2005
e 2011, à Associação Médica Brasileira e em 2012
foi eleito para dirigir a Associação Médica Mundial
(WMA), entidade que agrega 97 países, representando nove milhões de médicos. “Ao lado dos portuenses aqui expresso profunda gratidão, honrado
recebo e guardo também o Porto no meu coração”,
agradeceu o médico luso-brasileiro quando subiu
ao palco, colocando-se ao dispor para tornar realidade o sonho comum “de um mundo solidário,
prevalente em igualdade”.
Maria Amélia Ferreira, diretora da FMUP foi quem
proferiu o último discurso da noite. Na sua intervenção frisou que é fundamental projetar o futuro:
“A nossa responsabilidade maior é a de garantir que
deixamos para a próxima geração uma FMUP mais
próspera e mais forte do que aquela que herdámos”.
Uma tarefa que “não é fácil” tendo em conta os
“desafios sociais, demográficos, ambientais e tecnológicos”, referiu, recordando a forte concorrência
e queda do financiamento público. A dirigente destacou também o “talento” dos estudantes, que colocam a faculdade “na posição cimeira de acesso à formação médica em Portugal”, e os esforços que têm
vindo a ser efetuados para “construir uma equipa
docente de elevado nível internacional, assim como
um ambiente estimulante, apoiado nas atuais e modernas infraestruturas físicas e tecnológicas”. Por
fim, relevou ao nível da pesquisa clínica a importância dos projetos do Centro Europeu de Medicina
Translacional, Centro de Simulação Biomédica do
Norte e Centro de Investigação Clínica.
A Gala que abriu “a década que traçará o caminho
para o Bicentenário da FMUP”, como referiu Amélia
Ferreira, culminou com o concerto do último artista
convidado, Pedro Abrunhosa, que começou com
“Se Eu Fosse Um Dia O teu Olhar” e de imediato
colocou os milhares de pessoas presentes de pé e a
dançar. n
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Visita à Casa
de Saúde da
Boavista
A Casa de Saúde da

Boavista foi a primeira, de
um conjunto de unidades

C

om a visita à
Casa de Saúde
de saúde privadas do Norte
da Boavista,
do País a serem visitadas
realizada a 15
de dezembro, o CRNOM
pelo Conselho Regional
deu início a um conjunto
do Norte da Ordem dos
de visitas a hospitais priMédicos (CRNOM), à
vados do Norte do País.
O objetivo é avaliar as
semelhança do que tem
condições de trabalho
acontecido nos últimos
dos médicos, o acesso aos
anos com hospitais e
meios complementares
de diagnóstico e terapêucentros de saúde do setor
tica, e entender se reúne
público.
as condições exigidas pela
Ordem dos Médicos para
que lhe seja reconhecida
a idoneidade e atribuídas
capacidades formativas
para receber internos de
formação especializada.
“Temos neste momento em Portugal um problema
no acesso a vagas de especialidade, nomeadamente
nos hospitais públicos, estamos também, por isso,
a verificar se existem ou não nestes hospitais condições de idoneidade e capacidade formativa para
ajudar a colmatar essas dificuldades”, referiu Miguel
Guimarães, presidente do CRNOM, no final da visita, em declarações à comunicação social. Lembrou, no entanto, que estas visitas nada têm que ver
com as que são permanentemente realizadas pelos
colégios de especialidade, responsáveis pela avaliação das idoneidades e capacidades formativas dos
serviços para a formação no âmbito do internato
médico: “Só estamos a tentar perceber o sentido e
orientação dos recursos humanos” nas unidades de
saúde privadas, afirmou.
Texto Inês Ferreira › Fotografia Nuno Almeida
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Visita à Casa de Saúde da Boavista  

Ordem dos Médicos visita
hospitais privados
A Ordem dos Médicos do Norte tem manifestado ao longo dos últimos anos uma
preocupação marcada com a qualidade
dos cuidados de saúde prestados à população portuguesa, a que se associa actualmente a existência de médicos sem
especialidade.
Neste contexto, e à semelhança do que
aconteceu no passado, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRN) decidiu encetar um conjunto de
visitas a hospitais privados, que terá início
amanhã (dia 15) pelas 10h00, na Casa de
Saúde da Boavista (Porto).
Durante a visita irão ser avaliadas a existência de condições gerais para formação médica especializada. Da mesma
forma, irão ser avaliadas as condições de
trabalho dos médicos e o acesso a meios
complementares de diagnóstico e terapêutica, equipamentos, materiais clínicos
e dispositivos médicos.
Adicionalmente, a visita incluirá uma avaliação das condições de funcionamento e
recursos humanos existentes ao nível do
serviço de urgência, internamento, consulta externa, bloco operatório e unidades de cuidados intermédios e intensivos.
[…]

Atividade clínica tem crescido 20%
ao ano
Numa reunião inicial com a direção clínica desta
unidade de saúde privada – João Carlos Mota, diretor clínico, e Francisco Serdoura, diretor adjunto
– e com a irmã Lúcia Gomes, subdiretora do conselho de direção, em representação da Irmã Mara
Norberta Pereira Neves, diretora, foram expostas
algumas apostas e preocupações. O facto da cidade
ter crescido e a entrada principal da instituição ter
ficado “de costas voltadas” foi um dos aspetos tidos
como preocupação, assim como a necessidade de
melhorar a acessibilidade e continuar a modernização. De acordo com João Carlos Mota, a atividade
clínica “tem crescido” cerca de 20% ao ano, tendo
registado 50 mil consultas em 2013, 60 mil em
2014 e esperando-se, à data da visita, que até ao
final de 2015 totalize cerca de 75 mil consultas.

Um crescimento que, segundo
o diretor clínico, também se
verificou ao nível das cirurgias. Como pontos fortes da
Casa de Saúde da Boavista
apontou ainda o serviço de
urgência, com atendimento
24 horas por dia para adultos e atendimento urgente
pediátrico todos os dias da
semana entre as 9h e as 21h,
e o serviço de cirurgia cardiotorácica, com um volume
de 130/140 cirurgias ao ano.
Miguel Guimarães realçou,
como aspeto positivo, o facto
de “o bloco operatório funcionar de acordo com as regras,
existindo equipas distintas
e rotinadas por cada sala do
bloco”. A abrangência de especialidades, sendo a Cirurgia Maxilofacial a única em
falta, foi outro dos pontos
destacados, assim como ter
um médico intensivista em
permanência na Unidade de
Cuidados Intensivos (UCI),
que pode dar apoio ao serviço
de urgência, e de a UCI – com
três camas – receber doentes
de outras instituições, sendo
referência do Hospital de
Santa Maria - Porto.

“Instalações
notáveis” mas sem
quadro médico
próprio
Apesar das excelentes condições verificadas, tendo a visita
passado por quase todas as
facilidades da Casa de Saúde
da Boavista, como explicou Miguel Guimarães,
“este hospital não tem propriamente um quadro
médico”, “específico, próprio”, ou seja fica “fora de
questão esta Casa de Saúde poder oferecer formação médica especializada, não só por não ser um
objetivo seu mas também porque não tem capacidade para isso”. “As pessoas que cá trabalham, muitos médicos e enfermeiros, trabalham em regime
parcial, são pessoas que normalmente trabalham
no setor público e que trabalham também aqui no
setor privado”, elucidou. O responsável clarificou,
todavia, que nem todas as unidades do setor privado funcionam desta forma, exemplificando com
o Hospital da Luz, em Lisboa, e afirmando que há
várias instituições deste tipo com quadros próprios,
pelo menos em algumas especialidades.

72

Notícias
operados fora do horário dos médicos e pagos cirurgia a cirurgia], é semelhante”, concretizou.

Cuidados humanizados e apoio
social
A humanização do contacto com os doentes foi também lembrada na reunião, com Francisco Serdoura
a afirmar que as “donas da casa” são enfermeiras e
que isso se reflete “na qualidade da assistência ao
doente”. Também o presidente do CRNOM elogiou
a “experiência e capacidade de administração” das
irmãs, considerando que entendem melhor como
atuar que administradores que só olham para os
números. Porque esta “casa histórica” incorpora
também uma vertente de apoio social, a irmã Lúcia
Gomes convidou o dirigente do CRNOM a visitar a
área onde diariamente são oferecidas mais de 150
refeições a pessoas necessitadas. “Quem precisa,
vem”, afirmou a subdiretora, explicando que a Casa
de Saúde conta com cozinha e produção alimentar
própria, a partir das estufas, ainda que limitada.
Miguel Guimarães descreveu mais tarde à comunicação social este trabalho como “notável”, frisando
o facto de não ter qualquer tipo de apoio por parte
do Estado. n
Repercussão na Comunicação Social
Jornal Médico. 15/12/2015
«O presidente da Ordem
dos Médicos/Norte disse
hoje que a Casa de Saúde da
Boavista, Porto, tem registado
“uma quebra acentuada” do
número de doentes operados no âmbito da denominada
“produção acrescida” para combate às listas de espera».
País ao Minuto. 15/12/2015
«“Isto significa que ou os
hospitais públicos estão a dar
saída em tempo correto a todos
os doentes que têm que operar
ou alguma coisa de estranho se
estará a passar”, sublinhou o
responsável».

“Quebra acentuada”
nas cirurgias
em “produção
acrescida”
Em declarações à comunicação social, o presidente do
CRNOM deixou também o
reparo de que esta instituição tem registado “um decréscimo muito grande”
no número de doentes operados no âmbito da denominada “produção acrescida” para combate às listas
de espera, mas que “o número de doentes inscritos
no Serviço Nacional de Saúde para cirurgia continua elevado, com muitos doentes à espera”. “Isto
significa que ou os hospitais públicos estão a dar
saída em tempo correto a todos os doentes que têm
que operar ou alguma coisa de estranho se estará a
passar”, defendeu. “Terá de ser verificado se nos outros hospitais privados na mesma situação, ou seja
também inscritos em produção acrescida [doentes

Porto Canal. 15/12/2015
https://vimeo.com/149179791

Porto Canal. 15/12/2015
«Miguel Guimarães considerou
tratar-se de uma situação
“anormal”, uma vez que “o
número de doentes inscritos no
Serviço Nacional de Saúde para
cirurgia continua elevado, com muitos doentes à espera”.
Jornal de Notícias
16/12/2015
«O presidente da Secção
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos visitou ontem a
Casa de Saúde da Boavista para
se inteirar da possibilidade de
aquela unidade privada dar formação especializada a
médicos internos. A falta de um quadro médico próprio
(…) deixa a hipótese “fora de questão”».

NorteMédico
aplicação móvel

Agora já pode aceder às revistas e newsletters da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) no seu smartphone ou tablet de forma simples e intuitiva. Basta descarregar a aplicação
«NorteMédico» no Google Play ou Apple Store.
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mostrEM 2015

A edição 2015 do mostrEM – Mostra de
Especialidades Médicas trouxe muitas
centenas de jovens internos à SRNOM,
para três dias de apresentação, entre 19
e 21 de Outubro. Na sessão de abertura,
Mariana Brandão, do CNMI, defendeu
ponderação e consciência na hora de
se escolher uma especialidade. Da
parte do Conselho Regional do Norte,
Lurdes Gandra sublinhou a intervenção
da Ordem dos Médicos em defesa da
qualidade na formação pós-graduada.

A

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

Ponderação e
consciência na
escolha

dirigente do Conselho Nacional do
Médico Interno
(CNMI), Mariana Brandão, fez as apresentações
da décima edição do mostrEM na SRNOM e deixou
um incentivo pedagógico
aos mais de 300 colegas
presentes no auditório:
“Uma vez que esta escolha vai definir uma grande
parte da vossa prática no futuro, é importante que
seja ponderada, em consciência e que mereça muita
dedicação da vossa parte”.
A mais de um mês do concurso, a coordenadora

do CNMI na região Norte mostrou-se expectante
relativamente aos erros que marcaram o processo
de escolha em anos anteriores. “Situações que nos
desagradaram, como a publicação de um mapa de
vagas completo a menos de 24 horas da escolha, são
altamente indesejáveis para este ano. É importante
que o Ministério da Saúde perceba que os jovens
médicos têm direito a conhecer qual a especialidade
a que se candidatam e a escolherem em consciência”, considerou a responsável, que antecipava já em
Outubro uma realidade que acabou por se confirmar: “Talvez seja o primeiro ano em que o número
de vagas disponíveis não será equivalente ao número de candidatos”.
Contudo Mariana Brandão assumiu
que a Ordem dos Médicos e o CNMI
“fazem um esfoço imenso para identificar todas as capacidades formativas
que existem”.
Representante do Conselho Regional
do Norte (CRNOM) nesta sessão de
abertura, Lurdes Gandra felicitou a
organização pelas 10 edições realizadas e recordou algumas das diligências que a Ordem dos Médicos tem
promovido em defesa da qualidade
formativa dos profissionais, como
as intervenções contra a abertura de
novas faculdades e o aumento do numerus clausus, procurando “caminhar
no sentido de haver um planeamento
integrado de formação pré e pós-graduada”. “Mantivemos a cooperação
com o Ministério da Saúde, continuando a definir e a actualizar os programas das diferentes especialidades
médicas, bem como a atribuir as idoneidades formativas. Nessa perspectiva, assumimos o compromisso de
optimizar as capacidades formativas,
sem comprometer a qualidade da formação”, assinalou a dirigente.
Lurdes Gandra frisou também a intenção da Ordem em manter o Ano
Comum, por considerar tratar-se
de “um período de formação absolutamente imprescindível para a
qualidade e segurança do exercício
autónomo da Medicina”. Da mesma
forma, sublinhou, “defendemos um
novo modelo de prova nacional de
acesso ao internato, realizado por
um júri especializado”. Finalmente, a
dirigente do CRNOM disse entender
que o repto lançado ao Ministério da
Saúde no sentido de definir as reais
necessidades de recursos humanos
para o sector público nos próximos
cinco anos é um exercício fundamental também
para a formação de médicos. “Só assim será possível
planear uma solução sinérgica e positiva, dando
resposta às necessidades do país”, concluiu. n
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Arranca hoje a Mostra de Especialidades
Médicas (mostrEM) 2015
Pela primeira
vez, irão
existir menos vagas
para a realização de
especialidade médica
do que candidatos às
mesmas […]
Iremos ter jovens
médicos que não
poderão realizar
uma formação
diferenciada no
seu país, tendo
por isso duas
opções: trabalhar
como médicos
indiferenciados ou
emigrar.”

C

omeça hoje, no
Porto e em Lisboa,
a Mostra de Especialidades Médicas (mostrEM) 2015, um evento
que reúne centenas de
jovens médicos que vão
iniciar o seu trabalho e
formação numa especialidade médica em
Janeiro de 2016.

O mostrEM tem como
objetivo primordial auxiliar os jovens médicos
internos no processo
de escolha de especialidade (formação
específica): para isso,
tem a participação de
médicos mais experientes, que apresentam os programas de
formação, os aspetos
práticos e respondem a dúvidas sobre cada uma das
especialidades.

O mostrEM é organizado pelo Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI) em colaboração com os Conselhos
Regionais do Norte, Centro e Sul da Ordem dos Médicos.

Iniciou-se de 14 a 16 de Outubro em Coimbra e irá decorrer de 19 a 21 de Outubro, em simultâneo, no Porto e em
Lisboa.

Este ano, este evento toma particular importância dado
que, pela primeira vez, irão existir menos vagas para a
realização de especialidade médica do que candidatos
às mesmas, devido à abertura excessiva de vagas nos
cursos de Medicina durante a última década e ao atingimento do limite de vagas na formação pós-graduada.

Assim, iremos ter jovens médicos que não poderão realizar uma formação diferenciada no seu país, tendo por
isso duas opções: trabalhar como médicos indiferenciados ou emigrar.
Isto constitui-se, por isso, como um retrocesso face aos
esforços desenvolvidos nas últimas décadas, que permitiram uma especialização e formação crescente dos médicos portugueses, com consequente melhoria da qualidade da assistência clínica, que levaram aos excelentes
resultados apresentados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Esta ausência de diferenciação dos médicos conduzirá
a uma diminuição da qualidade da prática clínica, uma
vez que estes jovens médicos não terão acesso a formação pós-graduada nem supervisão ou orientação do seu
trabalho.

Por outro lado, tem-se assistido também a uma desgovernação completa dos concursos de colocação de recém-especialistas: os concursos têm sido feitos a nível
regional (e não nacional, como seria mais adequado),
continuam a ser fechados, sem qualquer garantia de
ausência de conflitos de
interesses por parte dos
Tem-se
júris e sem critérios de
avaliação definidos que
assistido
valorizem claramente
também a uma
a formação adquirida e
desgovernação
que sejam publicados
completa dos
previamente.

concursos de
colocação de recémespecialistas […]
O grau de satisfação
e motivação dos
jovens médicos
nunca foi tão
baixo…”

Desta forma, o grau de
satisfação e motivação dos jovens médicos
nunca foi tão baixo, levando a elevadas taxas
de emigração e opção
pelo sector privado. Perdem os doentes, os médicos e o Serviço Nacional
de Saúde.

Assim sendo, convidam-se os jornalistas para a abertura do mostrEM 2015, na
próxima segunda-feira, às 9h00, em Lisboa, no auditório
da Ordem dos Médicos e às 14h30, no Porto, no Salão
Nobre do Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos.
Damos ainda nota que o CNMI terá disponíveis para prestar quaisquer esclarecimentos à Comunicação Social o
seu coordenador nacional, Dr. Edson Oliveira (em Lisboa),
e a coordenadora regional do Norte, Dr.ª Mariana Brandão (no Porto).
Para mais informações, podem também consultar o site:
https://mostrem.wordpress.com/.

Notícias

«Não foram vocês
que aumentaram
o numerus
clausus»
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

76

A

SRNOM associou-se à organização do IV
CNIAC e acolheu a sessão de abertura no
dia 9 de Outubro, que contou, entre outras intervenções, com o testemunho do presidente
da primeira comissão organizadora do evento, Rui
Araújo. O jovem médico recordou que o CNIAC
nasceu “quase sem sabermos”, com base numa
mensagem simples: “Mais do que saber, falta espaço para o saber fazer”. A ponte entre a academia
e a profissão foi, assim, a primeira grande
motivação deste CNIAC, que, na perspecEm defesa dos internos,
tiva do seu mentor, terá contribuído para
Miguel Guimarães
a união inter pares. “Em Medicina nada se
recordou no IV Congresso
faz isoladamente e tenho a imodéstia de
pensar que esta organização contribuiu
Nacional do Ano Comum
para que os médicos sejam mais unidos”,
(CNIAC) que não foram
assinalou Rui Araújo.
os jovens médicos que
Focando-se na “grande responsabilidade”
que as faculdades têm em matéria de foraumentaram as vagas
mação contínua, a directora da Faculdade
nas escolas médicas, pelo
de Medicina da Universidade do Porto
que lhes é devido um
(FMUP) considerou que a transição para
o Ano Comum é um “objectivo partilhado”
acesso à formação póspor todas as entidades envolvidas e, como
graduada. O presidente da
tal, a sua manutenção será defendida pela
Secção Regional do Norte
sua instituição. Maria Amélia Ferreira defendeu que os internatos devem ser um “gada Ordem dos Médicos
rante de qualidade”, que incluam o acesso
(SRNOM) associou-se à
à investigação e estimulem “competências
organização do evento
essenciais ao médicos, como o raciocínio
crítico e o saber pensar”. “As instituições
e participou em dois
devem contribuir para que, todos juntos,
momentos do programa.
cheguem à melhor orientação”, concluiu.
Miguel Guimarães, por sua vez, lamentou
que o Ano Comum esteja “a ser colocado
em causa pela tutela”, uma vez que se trata
de uma fase “absolutamente decisiva na formação
dos jovens médicos”. “Vocês vão ter autonomia após
o Ano Comum e, por isso, esta discussão é fundamental para o vosso futuro”, acrescentou. O presidente do CRNOM deixou duas prioridades relativamente ao futuro desta etapa inicial da formação
médica pós-graduada. A primeira, assumiu o dirigente, passa por colocar a Ordem a “discutir a organização e formação do IAC”, uma vez que subsistem
muitas queixas quanto à “pouca importância e atenção que os serviços atribuem aos internos”. A segunda prioridade visa garantir o acesso a uma especialidade: “Vocês têm o direito e a responsabilidade

IV Congresso
Nacional do Ano
Comum
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de exigir ao poder político
essa possibilidade. Não
foram vocês que aumentaram o numerus clausus,
como tal, têm direito a aceder a uma especialização,
sem a qual hoje ninguém
pode exercer Medicina
responsavelmente”.

Fuga de cérebros
No terceiro dia do IV
CNIAC debateu-se o futuro dos jovens médicos,
numa mesa-redonda intitulada “E depois da especialidade?”, e o presidente
do CRNOM voltou a marcar presença como orador
convidado. Miguel Guimarães falou, uma vez mais,
na necessidade dos internos “exigirem” a formação
complementar e também
focarem-se na “qualidade”
como factor de estabilidade
profissional. O responsável
abordou também a problemática da emigração,
lembrando que “hoje não
há barreiras para os jovens
médicos” e isso pode constituir uma desvantagem
para um país que “não está
a conseguir acompanhar o
nível médio dos países europeus em termos de condições de trabalho, em geral, e de remunerações em
particular”. “Portugal terá
de tomar medidas urgentes para ficar com os melhores valores em sua casa”,
defendeu.
Representante do Sindicato Independente dos
Médicos, Marco Travanca
deixou um alerta à jovem
plateia presente no auditório da FMUP: “Estamos
sujeitos a ataques cada vez
mais frequentes, de quem
está interessado em defender outros interesses que
não propriamente os que devem ser os objectivos do
nosso trabalho”. Essa foi, confessou, a razão que o
fez juntar-se ao movimento sindical e intervir para
que algo possa melhorar no futuro. “Quero também deixar uma mensagem de esperança, de que
as coisas são cíclicas e hão-de melhorar. Mas, neste
momento, temos de estar muito atentos”, concluiu.
Artur Osório, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) reiterou

a intenção, já por si manifestada noutros fóruns,
de ver o sector privado acolher internos e formação
pós-graduada. “É desejável que os hospitais privados tenham uma estrutura própria e um corpo
médico próprio”, acrescentou o gestor hospitalar
e líder do grupo Trofa Saúde, que falou sobretudo
sobre a evolução do sector privado nos últimos
anos, com a ressalva de que o nosso país regista
ainda uma décalage considerável relativamente a
outros parceiros europeus. “A quota de mercado
dos hospitais privados ainda é muito pequena em
Portugal, está na casa dos 12%. Na Alemanha é
de 60%”, exemplificou. Para Artur Osório, o crescimento que se tem verificado apoia-se num novo
perfil de procura, com doentes “muitos mais informados e exigentes”, num estímulo à “concorrência e qualidade” e na “grande qualidade médica” de que o país beneficia. Contudo, o líder da
APHP não deixou de contestar as “muitas teias ideológicas” que “ainda existem no SNS” e que, na
sua opinião, impedem o mercado de funcionar.
Noutro âmbito, a directora da FMUP falou do interesse que muitos alunos vêm demonstrando em
realizar o seu internato no estrangeiro e recordou
que “a primeira prova de qualidade para quem quer
ter a oportunidade de sair é na faculdade”. Ou seja,
para Maria Amélia Ferreira é importante que os médicos percebam, ainda na Universidade, que “têm
de ser os melhores na sua profissão” e que isso se
vai reflectir no reconhecimento das competências
que é realizado noutros países, sublinhando que a
Medicina “é uma profissão global”. Finalmente, a
convidada reconheceu o excesso de alunos nas escolas médicas nacionais, frisando, no entanto, que
o problema “só vai ser corrigido quando alterarem
o modelo de financiamento”, que se baseia precisamente no número de estudantes.
Já Paulo Andrade, do Sindicato dos Médicos do
Norte/FNAM transmitiu à audiência as virtualidades do sindicalismo, particularmente no que diz
respeito às garantias laborais dos internos. Sem rejeitar a “forte componente ideológica” destas organizações, o representante lembrou que se opõem “fortemente à indiferenciação médica” e que são “fortes
defensores do SNS e das carreiras médicas”. Nesse
sentido, reforçou, o movimento sindical “entende
que o caminho do futuro é o da especialização” e
que será um factor decisivo para a estabilidade laboral dos médicos. Para finalizar, deixou um apelo aos
jovens e futuros médicos para que “se empenhem
na participação pública”, evitando serem “governados por gente pior que vós”.
Esta sessão, moderada por Lúcia Gonçalves, jornalista da SIC, contou ainda com três depoimentos especiais de jovens médicos portugueses que optaram
por cumprir o seu internato e respectiva formação
pós-graduada em países estrangeiros. n

Notícias

V Jornadas
Nacionais ÉticoJurídicas da Infeção
VIH/SIDA
Prevenção foi a palavra-

VIH/SIDA:
“A cura
está na
prevenção”

Texto Inês Ferreira › Fotografia Nuno Almeida
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N

o Dia Mundial
de Luta Con-chave das V Jornadas Natra a Sida, 1 de
cionais Ético-Jurídicas da
dezembro, o Salão NoInfeção VIH/SIDA, realibre da SRNOM acolheu
as V Jornadas Nacionais
zadas no Centro de Cultura e
Ético-Jurídicas da Infeção
Congressos da SRNOM a 1 de
VIH/SIDA. O presidente
dezembro. Data em que se asdo CR NOM, Mig uel
Guimarães, que presidiu
sinala o Dia Mundial de Luta
também a este evento,
Contra a Sida, com o objetivo
salientou, na sessão de
abertura, que se trata de
de alertar as populações para
um “tema importante”,
a necessidade de prevenção
sendo relevante falar socontra esta infecção, que em
bre “educação, economia,
sustentabilidade e direiPortugal foi diagnosticada a
tos das pessoas”, como
mais de trinta mil pessoas.
receberem tratamento ou
recusá-lo e verem protegidas as suas informações
pessoais.
Ponciano Oliveira, vogal do conselho diretivo
da ARS-Norte, descreveu estas jornadas como um
evento “pleno de oportunidade”, considerando que
“os Direitos Humanos e o caminho percorrido no
âmbito do conhecimento do tratamento da infeção
VIH/SIDA” tornam cada vez mais emergente a preocupação com a qualidade de vida dos doentes. “Não
é só relevante no plano da saúde individual, releva
também no plano da qualidade moral, cívica, pessoal e afetiva”, afirmou, acrescentando que se torna
necessário discutir os recursos mais “socialmente
integrantes e custo-efetivos”, ou seja, “discutir o
acesso ao tratamento e à humanização desse tratamento”. Recordou, todavia, que a prevenção é a
chave e que é da “aproximação dos doentes infetados ao sistema de saúde que depende o conhecimento e o controle da infeção”. Evocando a descida
acentuada de indivíduos infetados verificada entre
2013 e 2014, disse que é “motivo de satisfação” e
que se deve a “uma política de prevenção bem sucedida”, sublinhando a importância da introdução
de ferramentas de deteção, como os testes rápidos
instituídos nos centros de saúde. Ressalvou, no entanto, que “há ainda um longo caminho a percorrer”, nomeadamente “dificuldades a ultrapassar” e
medidas a implementar.
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Nesta sessão de abertura,
Rui Nunes, presidente da
Associação Portuguesa de
Bioética, salientou a “elevadíssima relevância” do
VIH/SIDA, uma vez que
constitui um tema “preocupante do ponto de vista
ético-jurídico”. “Alavanca
as principais preocupações da ética médica, da
ética social e da formulação de políticas públicas”,
reiterou. No seu entender
“ já há leis modernas e
atuais”, mas é necessário que haja rigor no seu
cumprimento. Rui Nunes
lembrou as intervenções
da manhã, que nos con“Há ainda um
vidam a “refletir sobre
longo caminho
as políticas públicas, da
a percorrer, mas
relação com os profissiotemos motivos de
nais de saúde e do sistema
satisfação”
de saúde com os doentes
Ponciano Oliveira
com VIH/SIDA”, e lamentou que ainda não se tenha realizado um “debate
plural e participado sobre o sistema que queremos
e sobre o figurino de priorização ética que defendemos para o país e para o futuro”. “Espero que ainda
se venha a realizar”, concretizou.
José Martins Nunes, presidente do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, começou por aludir à “sociedade
dinâmica” em que vivemos. “O mundo está em
mudança também porque a investigação médica é
muito acelerada”, asseverou, destacando, contudo,
que “aos cidadãos compete a enorme responsabilidade de alertar a sociedade e de cumprir o dever”
que tem perante ela, referindo-se à prevenção e
sublinhando que a responsabilidade não é só do
Estado, mas também dos cidadãos.
Dada a palavra a Filomena Frazão de Aguiar, presidente do Conselho de Administração da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”, a
dirigente realçou o papel das Organizações Não
Governamentais (ONG), pioneiras na luta contra a
SIDA e cada vez mais “sofisticadas e independentes”. Frisando que são importantes “motores de
desenvolvimento da sociedade”, defendeu que têm
“maior facilidade em atuar no terreno que estruturas oficiais” e que têm uma boa relação custo-benefício, sendo rentáveis e sustentáveis. Para Filomena
Frazão de Aguiar, é também necessário travar uma
luta contra a discriminação, uma “causa de todos
nós”, sobre a qual “é urgente refletir”.
Por fim, foi Carina Parente, psicóloga responsável
pelo CAPS VIH/SIDA – um Centro de Apoio Psicossocial a pessoas infetadas e afetadas pela doença que
aposta em força na prevenção, desenvolvendo um
trabalho de aproximação às escolas – que interveio.

Dando exemplos da ação do seu Centro, focou-se
em particular no apoio domiciliário “com médico
infecciologista, enfermeiro e psicólogo”, “a seniores
VIH positivos, acamados ou com mobilidade reduzida”, ou com comprovadas dificuldades financeiras. Projeto que conta com o apoio dos Bombeiros
Voluntários e que teve início em Coimbra, mas que
já chegou entretanto ao Porto. n
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5as Jornadas Nacionais Ético Jurídicas sobre Infecção VIH/Sida

Burocracia não pode deixar os
doentes com VIH/Sida sem acesso
a apoios imprescindíveis
O presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRNOM) mostrou-se hoje
extremamente preocupado com a falta de apoios
para os projectos sociais de apoio aos doentes com
o vírus do VIH/Sida. Miguel Guimarães garante que
“é inadmissível que por questões burocráticas cerca
de 1500 pessoas fiquem sem apoios que são essenciais para o seu dia-a-dia e para terem, em muitos
casos, um mínimo de qualidade de vida”.

O responsável da Ordem dos Médicos do Norte
mostra-se incomodado com as notícias vindas a
público este fim-de-semana e que revelam que cerca de uma dezena de associações de apoio social a
seropositivos podem ficar sem verbas no final deste ano por ainda não terem sido lançados os concursos que lhes permitem ter acesso a mais apoios
financeiros.
“Os doentes não podem ser prejudicados porque
Ministério da Saúde e o da Segurança Social não
se entendem sobre quem deve ou não apoiar estas
instituições”, assevera Miguel Guimarães. “Estamos
a falar de pessoas para quem o trabalho destas associações é imprescindível, pessoas que dependem
deste auxílio”.

Para o presidente da Ordem dos Médicos do Norte “é imperioso que se definam os procedimentos
para que não suceda de novo esta indefinição que
não interessa a ninguém e onde os doentes são,
como sempre, os principais prejudicados”.

Esta matéria será com certeza abordada no decorrer das 5as Jornadas Nacionais Ético Jurídicas
da Infeção VIH/SIDA que amanhã se realizam no
Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos
da SRNOM e que assinalam o Dia Mundial de Luta
Contra a SIDA.

A iniciativa, subordinada ao lema “O VIH/SIDA: A
Educação, a Economia e o Direito”, é organizada
pela Fundação Portuguesa A Comunidade Contra
a SIDA (FPCCSIDA), Centro de Direito Biomédico e
Associação Portuguesa de Bioética, e conta com a
colaboração da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos.
A sessão de abertura está marcada para as 12h:30
e contará com a presença da presidente do CA da
Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a
Sida”, o Director do Departamento de Ciências Sociais e Saúde da FMUP e o presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos. A inscrição é gratuita. […]

Notícias

Hidratação:
fundamental à
longevidade da
pele

ConvívioS CientíficoS CMEP

“Medicina Preventiva,
Longevidade e Pele”
foi o assunto abordado
no 48.º Convívio
Científico organizado
pela Clínica Médica
do Exercício do Porto
(CMEP) em parceria
com a Secção Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM).
O orador convidado
foi o conhecido
dermatologista Prof.
Doutor Osvaldo Correia.

Sobrevive
o que se
consegue adaptar,
não é por acaso que
à hora do almoço os
animais vão dormir
para a sombra”
osvaldo correia

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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O

svaldo Correia, “uma
referência da Dermatologia”, como o descreveu o organizador, Jaime Milheiro, foi o palestrante do 48.º
Convívio Científico da CMEP,
realizado a 2 de outubro na sala
de conferências da SRNOM. O
tema da sessão foi “Medicina
Preventiva, Longevidade e Pele”,
uma matéria muito atual tendo
em conta que, como salientou
Jaime Milheiro, “nunca se morreu tanto por melanoma como
nos dias de hoje”.
O dermatologista, com mais de
130 artigos científicos publicados, muitos deles em revistas internacionais, começou por afirmar que, ao contrário do que se
possa pensar, aconselha a “fazer
exposição solar” mas, ressalvou,
é preciso “saber conviver” com
a estrela maior, recomendando
o início e final do dia como as
ocasiões indicadas.
Perante uma interessada assistência, Osvaldo Correia falou sobre grupos de risco,
genética e ambiente, e apontou o “desgaste rápido”
associado a algumas profissões como entrave à longevidade, deixando no ar a questão: “Estarão os
médicos neste grupo?”. Dada a pesada carga laboral,
o especialista considerou que, para uma elevada
percentagem de colegas, onde se incluiu, a resposta
será afirmativa.
O Diretor Clínico do Centro de Dermatologia Epidermis sublinhou ainda que a prevenção – seja primária, secundária ou terciária – é essencial para que
haja longevidade, indicando a rotina e alimentação
saudáveis e a toma de medicamentos de prevenção
e tratamento precoce como o caminho a seguir.
Contrapôs, no entanto, que vivemos no tempo dos
“alimentos de aviário” e alertou para as iatrogenias
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e os perigos da polimedicação, dando como
exemplo a problemática
dos genéricos.
Relativamente ao envelhecimento, o especialista abordou o
cronoenvelhecimento,
ligado à genética, e o
fotoenvelhecimento, relacionado com os raios
ultravioleta, frisando
que foi uma “luta” até se
conseguir que o Instituto Português do Mar e
da Atmosfera disponibilizasse essa informação
que dita as boas ocasiões para se apanhar sol
(índice UV abaixo de 6).
Ainda respeitante ao fator ambiente, sublinhou
a influência da poluição, um “tema quente,
de que cada vez mais se
vai ouvir falar”. O palestrante versou ainda
sumariamente sobre
idade e pele, idade e mucosas e idade e faneras
– cabelo, pelo e unhas
– e brincou: “A partir de
A terapia do
certa idade ou se adapta
exercício é uma
a brancura ou a pintura”.
mensagem de saúde
A renovação celular,
pública”
função barreira, resjosé gomes pereira
posta imune e produção
de suor, sebo e vitamina D foram algumas
das funções da pele
humana que declinam com a idade enumeradas
pelo especialista. Após introduzir as características
histológicas da pele humana envelhecida aos níveis da epiderme, derme e anexos, falou ainda das
particularidades clínicas da pele fotoenvelhecida,
como a pigmentação irregular: “Quando falam em
‘manchas da idade’ costumo dizer que a idade é
igual na face interna e externa do braço”, afirmou,
despertando a reflexão. Deu ainda como exemplos
as rugas, falta de elasticidade, equimoses fáceis,
comedões, carcinoma basocelular e espinocelular
e a secura, explicando que “a pele seca é frequente
com a idade”, e tem como “consequência frequente
o prurido”, mais intenso no inverno.
Para a prevenção e tratamento de sinais de envelhecimento, Osvaldo Correia deixou alguns conselhos,
desde a proteção solar (com chapéus, roupa e filtros/
ecrãs minerais fotoprotetores) ao recurso a antioxidantes e a tratamento hormonal. Rejeitando alguns
mitos, defendeu ainda a toma de “banhos rápidos
diários, não muito quentes” sem esquecer a indispensável hidratação. n

Efeito
epigenético
do exercício
em debate

Na primeira sexta-feira de
novembro, o 49.º Convívio Científico
da CMEP teve o reputado especialista
em Medicina Desportiva José Gomes
Pereira como orador.
“Exercício, Saúde e Fatores Epigenéticos”
estiveram em debate na SRNOM a 6 de novembro, no âmbito do 49.º Convívio Científico promovido pela CMEP em parceria
com a SRNOM, numa sessão liderada por
um dos mais reputados especialistas nacionais em Medicina Desportiva, José Gomes
Pereira, e que atraiu várias dezenas de pessoas à SRNOM.
Recorrendo às palavras de Robert Sallis,
Gomes Pereira comparou o exercício físico aos fármacos, apontando-o como uma
“forma económica, relativamente segura
de nós provocarmos alterações no nosso
equilíbrio interno”. Defendeu também que
pode ser usado “em todas as doenças, exceto em fases agudas” e que apresenta benefícios também em baixas intensidades,
destacando a redução do risco cardiovascular. “Não se conhece a dose [indicada para
prescrição], mas reconhece-se que tem este
potencial benéfico”, concluiu.
De seguida, o especialista e ex-nadador de
competição, que representou Portugal nos
Jogos Olímpicos de 1976, fez uma breve exposição
sobre o importante papel do músculo na regulação
do metabolismo, “o único tecido que conseguimos
aumentar através da estimulação”.
Exemplificando com o caso da seguradora norte-americana Kaiser Permanente, que inclui o exercício físico como sinal vital, deu conta de que 33% do
seu orçamento se destina a apenas 6% dos segurados, detentores de três fatores de risco (como hipertensão, tabagismo, obesidade, diabetes e colesterol),
ao passo que pouco mais, 36% do orçamento, é
atribuído a 72% dos segurados, saudáveis.
“O exercício e dieta são comportamentais”, reiterou,
afirmando que “se transmitem e alteram a nossa
condição epigenética/fenótipo”, que é construído.
O ex-diretor clínico do Sporting Clube de Portugal
sublinhou a importância da Educação para a Saúde,
que segundo o mesmo é “a grande responsável pela
mudança de comportamentos”, tendo transformado as pessoas de hoje ao conceder-lhes maior
longevidade. O orador lembrou, todavia, que “em
termos históricos o conceito de epigenética foi-se

82

Notícias
alterando”, sendo que atualmente se considera serem as mudanças hereditárias no fenótipo transmissíveis “aos descendentes mas sem se alterar o DNA”.
Gomes Pereira falou ainda sobre o “efeito regulador
epigenético” do exercício, afirmando que “aumenta
a plasticidade do cérebro”.
Pretendendo, como referiu, não “dar uma aula” antes conduzir um diálogo com colegas, trouxe ao debate algumas questões polémicas de várias investigações, que sugerem que a intensidade do exercício
pode mutar os genes.
Antes de dar a palavra à assistência trouxe à conversa o caso da irisina, hormona descoberta por
cientistas da Universidade Harvard, nos Estados
Unidos, que durante a atividade física é capaz de
transformar tecido adiposo branco em castanho,
mais benéfico. n

Evolução e
desafios da
transplantação
cardíaca em
debate
Manuel Antunes, diretor do Serviço
de Cirurgia Cardiotorácica do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra
(CHUC) recentemente distinguido
pela Ordem dos Médicos com o Prémio
de Mérito em Gestão de Serviços de
Saúde, foi o convidado especial do 50.º
Convívio Científico da Clínica Médica
do Exercício do Porto com apoio da
SRNOM.
Ao fim de um
ano mais de
noventa porcento
dos doentes não tem
restrições”

“Transplantação cardíaca
em Portugal e no Mundo:
Passado, presente e fumanuel antunes
turo” foi o tema abordado
por Manuel Antunes no
50.º Convívio Científico
da CMEP em parceria
com a SRNOM, realizado
na primeira sexta-feira de dezembro, dia 4. Um
“convidado que muito nos honra” e “uma verdadeira referência a nível mundial” foram as palavras utilizadas por Jaime Milheiro para descrever
o diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do
CHUC, lembrando que conduz uma “equipa que

limpou a lista de espera em pouco tempo” e “aniquilou
esse problema”. “Estes encontros são momentos excelentes” não só pelo convívio mas pelas “pessoas ilustres que aqui trazem”, observou Carlos Mota Cardoso
ainda antes da intervenção de Manuel Antunes.
Com praticamente todos os lugares da Sala de Conferências da SRNOM preenchidos por dezenas de pessoas, o cirurgião distinguido no final de novembro
pela Ordem dos Médicos com o Prémio de Mérito em
Gestão de Serviços de Saúde começou por explicar que
“quando não há possibilidade de tratamento convencional, a transplantação cardíaca oferece uma sobrevivência ótima aos pacientes em insuficiência cardíaca
terminal”. De acordo com o orador, doentes terminais que não sobreviveriam um ano passam a ter dez
com qualidade: “Ao fim de um ano mais de noventa
porcento dos doentes não tem restrições”, afirmou.
Ressalvou, no entanto, que esta atividade abarca problemas como o custo, morbilidade significativa
a longo prazo e elevado número de candidatos
ao mesmo tempo que se verifica uma “notória
diminuição do número de dadores”. Como passou a explicar, a diminuição da oferta de dadores tem levado a ampliar os critérios de seleção,
alterando o respetivo perfil do mesmo.
Partindo de um breve resumo, o especialista
falou sobre o caminho percorrido desde a primeira transplantação cardíaca humana, realizada em 1967 em Cape Town por Christiaan
Barnard. Explanou também algumas diferenças
entre países, defendendo que em Portugal temos das leis “mais favoráveis de todo o mundo”,
e recordou que a primeira transplantação deste
tipo feita no nosso país foi em 1986 pela equipa
de Queirós e Melo no Hospital de Santa Cruz.
Lembrou igualmente que, ainda que os hospitais de Santa Marta e São João tenham iniciado atividade pouco mais tarde, o número de
transplantações cardíacas feitas em Portugal
entre 1992 e 2002 satisfez menos de 20% das
necessidades. Como deu conta, foi neste contexto, e porque nenhum dos doentes do CHUC
referidos para transplantação tinham sido operados, que surgiu em 2003 o Centro de Cirurgia
Cardiotorácica do CHUC, liderado pelo próprio. “Numa década passamos a ser os que mais
transplantamos”, referiu, acrescentando que a
sua existência veio estimular o crescimento dos
outros Centros. Manuel Antunes esclareceu que
“tem que se fazer o ‘matching’ perfeito” entre o
dador e recetor, intervindo características como
o peso e sexo. Após desvendar um pouco da
forma de trabalho da sua equipa, que faz a colheita dos órgãos e segue mais tarde os doentes,
concluiu a sua exposição com alguns olhares
sobre o futuro. Confessou já ter pensado que
a “assistência ventricular mecânica” pudesse vir a ser
o futuro, uma ideia ultrapassada por si, e falou sobre
o modo de funcionamento do coração artificial totalmente implantável, explicando ainda que se está a
trabalhar num coração artificial biológico. n
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XI MedSCOOP

Texto Inês Ferreira › Fotografia João Valentim

“Influenciar
Decisões” na área
da Saúde

O presidente do Conselho Regional do Norte

da Ordem dos Médicos (CRNOM) participou

no XI MedSCOOP, encontro de formação

promovido pela ANEM, com uma sessão
sobre “Influenciar Decisões”, onde abordou

conceitos como liderança, negociação,
grupos de pressão e capacidade interventiva.

E

studantes de Braga, Covilhã, Coimbra,
Lisboa e Porto assistiram a 11 de outubro
à sessão formativa “Influenciar Decisões”,
dirigida pelo presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, no âmbito do XI MedSCOOP, iniciativa da
responsabilidade da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) e que se realizou no
Hotel Montemuro, em Castro Daire.
Liderança, lóbi, gestão e negociação foram algumas das palavras-chave que conduziram o diálogo
com os futuros médicos. “Para influenciar decisões
normalmente é preciso ter poder”, afirmou o presidente do CRNOM, identificando fatores coercivos
como o financeiro, projeto (neste caso propostas
para melhorar os cuidados de saúde), conhecimento

(determinante na capacidade de negociação), pessoal – nomeadamente ao nível da liderança, tendo
defendido que “a capacidade de decidir começa em
cada um de nós” e que a “sociedade civil deve ser
interventiva” – e, por fim, o lobbying, isto é, a capacidade de exercer pressão para alcançar determinados objetivos: “Fazer lobbying é aquilo que os
médicos não têm sabido fazer”, criticou, salientando
que a Ordem não defende o corporativismo, mas os
doentes. O dirigente da SRNOM sublinhou ainda a
importância de começar a dar formação na área da
gestão aos clínicos interessados, considerando que
“a Medicina hoje centra-se na qualidade dos cuidados de saúde”, mas também na gestão de recursos.
Miguel Guimarães salientou a importância da profissionalização das estruturas na capacidade de influenciar, considerando uma “mais valia para perceber o que realmente está a acontecer no terreno”.
Sobre o mercado de influências relacionado com
a Medicina em Portugal, o presidente do CRNOM
apontou os Ministérios da Saúde, das Finanças e da
Economia, o Infarmed – no que diz respeito à política do medicamento – e a Entidade Reguladora da
Saúde como potenciais instituições com poder de
decisão sobre as quais pode ser exercido lobbying, e
falou sobre os grupos de pressão: por um lado os órgãos de comunicação social, associações de Indústria e Farmácia e, por outro, sindicatos e associações
de consumidores e doentes, com maior impacto.
“Se queremos ir mais longe temos de trabalhar com
grupos de pressão”, reiterou, referindo-se a cenários
onde não há capacidade de intervenção financeira
ou contactos privilegiados com figuras de poder.
Para dar profundidade ao debate, recorreu a exemplos
Se
como o resultado das eleições
queremos ir
legislativas e o regime do Inmais longe
ternato Médico. Num diálogo
temos de
com estudantes, partiu para a
trabalhar com
enumeração de qualidades que
grupos de
um líder deve ter, como ser copressão”
erente, falar apenas a verdade e
Miguel Guimarães
passar uma “mensagem forte”.
Tocou ainda em pontos como
a experiência, comunicação,
confiança, decisão e paixão,
sem a qual, segundo o mesmo,
“não há liderança”. Defendeu ainda que é necessário
exigir qualidade e condições de trabalho dignas e
que “também se mede o líder pelos resultados”, não
esquecendo a capacidade de mobilização, organização, inovação e talento. Miguel Guimarães parabenizou a ANEM pela sua organização e também pelo
lobbying que foi capaz de exercer sobre a própria
Ordem dos Médicos, afirmando que “surtiu efeito,
salvaguardando muitas questões, em especial no
que diz respeito ao Internato Médico”.
Para finalizar, e dando espaço a questões da assistência, aconselhou aos interessados em explorar
mais estes conceitos nos livros “7 Segundos” de
Jorge Freitas e “Como conduzir uma negociação” da
autoria de Fisher, Ury e Patton. n
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Sistemas
de Informação
no Bloco
Operatório

Integrado no 3.º Fórum

Nacional de Bloco Operatório,
promovido pela Associação
dos Enfermeiros de Sala de

Desperdício,
indicadores e
transparência

Operações (AESOP), teve lugar a
16 de Outubro um debate sobre
“Sistemas de Informação no

Bloco Operatório”, que contou

com a presença de Miguel

Guimarães. O presidente do

Conselho Regional do Norte

defendeu menor desperdício na
“área nobre” do financiamento
hospitalar e uma divulgação
dos indicadores.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

N

o auditório do hotel Axis
Vermar, na Póvoa de Varzim, coube a Ana Martins
a primeira intervenção de uma
mesa-redonda que abriu o 3.º Fórum Nacional de Bloco Operatório
e na qual se discutiu a relevância
dos sistemas de informação para
esta área hospitalar. A colaboradora dos Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde (SPMS) fez a
retrospectiva dos registos clínicos
em Portugal, desde os primórdios
em 1995 – numa altura em o registo não existia em versão electrónica – até às soluções mais recentes
do SAM (para a área médica) e do
SAPE (para a área de enfermagem).
Recentemente, estas duas aplicações foram integradas no SClínico,
plataforma que Ana Martins coordena e que, nas
suas palavras, “representou uma evolução relativamente aos dois modelos anteriores, especialmente
ao nível do design da aplicação, que se tornou mais
amiga do utilizador”. O software, acrescentou, está
já em funcionamento em mais de 50 unidades do
Serviço Nacional de Saúde. Sobre a gestão da cirurgia, o SClínico fornece, na perspectiva da responsável, uma mais-valia fundamental: a segurança.
“Colocam-se três perguntas [em modo checklist]
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em três fases da cirurgia”, explicou, assegurando que os
principais objectivos deste
novo sistema passam por ser
“mais multidisciplinar, orientado para o doente e actuar na
prevenção do erro”.
Enfermeira-chefe do Centro
Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde (CHPVVC),
Mónica Macedo transmitiu
uma imagem pouco abonatória dos registos feitos no bloco
operatório. A especialista em
enfermagem médico-cirúrgica, reconhecendo as diferenças para o passado nesta
matéria, sustenta que, no
entanto, se continua a “perder imenso tempo” com o registo, muitas vezes “não tendo
acesso à informação necessária”, e outras tantas em que
é necessário “recorrer ao papel”. “Se não dispomos de um
software que optimize todo o
processo do bloco, a alternativa que existe é muito contraproducente. O que esperamos
ter, não é o que encontramos”,
afirmou a responsável pela
enfermagem naquele centro
hospitalar. Mónica Macedo,
no entanto, mostrou-se optimista quanto à evolução das
soluções informáticas disponíveis: “As garantias que a Dr.ª
Ana Martins aqui apresentou
fazem antecipar um futuro
promissor, em particular no
CHPVVC que, 19 anos depois, vai poder registar correctamente a informação que
necessita”.
Carla Silva, representante
da Ordem dos Enfermeiros
(OE), recordou um trabalho
académico que defendia a
parametrização única nacional em matéria de registos de
enfermagem. As conclusões
desse trabalho resultaram numa parceria entre a
OE e os SPMS, tendo em vista essa uniformização, sendo que o SClínico já constitui um avanço
nesse sentido. “O caminho do futuro é colocar os
31 mil utilizadores a cumprirem esta parametrização”, acrescentou a dirigente da OE, recordando
a importância de uma informação bem gerida e
transparente para a melhoria dos processos. “Não
conhecemos aquilo que não medimos e a enfermagem, enquanto profissão credível e balizada,
depende muito deste processo”, concluiu.

O presidente do CRNOM lembrou que
é a cirurgia que ocupa a maior fatia
do financiamento hospitalar, podendo
considerar-se como a “área nobre” das
unidades de saúde. Tal não invalida,
na sua opinião, que haja necessidade
de melhorar a sua gestão operacional:
“Há ainda muito desperdício, nomeadamente desperdício de tempo. Trabalha-se bem em equipa, mas esse trabalho pode ser melhorado”.
Miguel Guimarães aproveitou a oportunidade para fazer uma referência
crítica à produtividade em bloco operatório, salientando que “existe uma
grande diferença entre a atividade normal de um bloco e a actividade extraordinária, nomeadamente através do
SIGIC”. Salientando a evolução consistente que se verificou ao nível da
eficácia e da segurança da actividade
cirúrgica em Portugal, o dirigente da
Ordem dos Médicos considerou, no
entanto, que “há ainda um longo caminho a percorrer na área da informação
clínica, por exemplo, divulgando os
indicadores com toda a transparência
e favorecendo o benchmarking, não
apenas entre unidades, mas entre os
respectivos blocos operatórios”.
Professor da Escola Superior de Enfermagem do Porto, Miguel Padilha
encerrou as apresentações desta mesa
inaugural, reconhecendo ser necessário “haver maior parametrização
e comparabilidade de dados” ao nível dos sistemas de informação, para
que seja cumprido um objectivo que
considerou fundamental: a avaliação.
“Temos de focar-nos muito nestas
questões da avaliação, porque todos
temos de ser auditados e corrigidos”,
aprofundou.
Miguel Padilha defendeu ainda “melhor competência de decisão” a este
nível, uma “dotação de recursos mais
equilibrada” e, finalmente, “consistência das soluções informáticas”. “Os Sistemas de Informação não podem ser
perturbadores do normal trabalho de
enfermagem perioperatória e devem
facilitar os workflows”, finalizou o enfermeiro convidado. A sessão prosseguiu com um debate alargado entre os diversos participantes e a assistência,
cabendo a moderação ao director do Porto Canal,
Júlio Magalhães. n
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Uniformidade da
Abordagem Terapêutica
na Síndrome Metabólica
em Portugal

J

orge Nunes Santos, vice-presidente da Sociedade
António Araújo, moderou
Portuguesa de Cirurgia da
o debate do 7.º Simpósio em
Obesidade e Doenças Metabólicas (SPCO), Gil Faria, assistente
Metabolismo organizado, pelo
Hospitalar do Centro Hospisétimo ano consecutivo, pelo
talar do Porto (CHP), e Pedro
Departamento de Bioquímica
Azevedo, secretário-adjunto da
Sociedade Portuguesa de Carda Faculdade de Medicina da
diologia (SPC), foram os conviUniversidade do Porto (FMUP).
dados a participar a 21 de outuNo auditório do Centro de
bro no debate “Uniformidade da
Abordagem Terapêutica na SínInvestigação Médica (CIM) da
drome Metabólica em Portugal”
mesma faculdade, estiveram
moderado pelo vice-presidente
do CRNOM, António Araújo,
reunidos reconhecidos
no âmbito do 7.º Simpósio em
especialistas nesta área.
Metabolismo que decorreu no
auditório do CIM-FMUP.
A primeira intervenção do debate coube a Jorge Nunes Santos, que sustentou
que o “crescimento da obesidade é exponencial” e
que “Portugal não foge à regra”. A obesidade reduz
“em 15 anos a esperança média de vida”, lembrou, e
aliando este facto à primeira premissa, questionou:

O vice-presidente do CRNOM,

“Será que os nossos filhos vão morrer primeiro que
nós?”. O cirurgião recordou à assistência que a doença aterosclerótica, hipertensão, diabetes e displasia “andam de mão dada” com a obesidade, e
colocou também na mesa o debate sobre o critério
que define quem é operado, dando conta de que por
regra a cirurgia se destina a pessoas com Índice de
Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 40kg/m2.
Defendeu, todavia, uma política mais precoce, a
partir dos 35, opinião partilhada por Gil Faria, que
sublinhou que a cirurgia é mais eficaz “quanto mais
cedo for oferecida no decorrer da síndrome metabólica”. Jorge Santos salientou, porém, que estas intervenções “não estão isentas de complicações”, exemplificando com a lesão do baço, infeções, fistula
anastomosa, úlceras marginais e hérnias internas.
O dirigente da SPCO trouxe ainda à discussão dados relativos ao número de pessoas que conseguem
manter os resultados por mais de dois anos após a
cirurgia – apenas entre 5 e 10%. O assistente Hospitalar do CHP acrescentou que a cirurgia bariátrica
“não só trata os problemas
associados à obesidade
como diminui a mortalidade” e em todos os doentes
obesos operados “diminui
em 50% a ocorrência de
novos eventos cardiovasculares” e reduz “a incidência
de novos casos de diabetes”,
considerando que é possível
operar antes de ocorrerem
problemas.
Gil Faria falou ainda sobre
a custo-eficácia da cirurgia
e sobre a alteração metabólica após a cirurgia: “Muda
não só a fisiologia mas a psicologia”, os pacientes
“deixam de ter fome, gostar dos mesmos alimentos
e sentir recompensa quando comem”, explicou. Pedro Azevedo, secretário-adjunto da SPC, versou na
perspetiva de cardiologista, de quem trata as consequências da síndrome metabólica. “Nessa altura já
não temos muito mais a oferecer se não prevenção
secundaria”, frisou. “A obesidade afeta agora mais
jovens e adolescentes, “não será aí que devemos começar a atuar?”, interrogou, referindo-se a abordagens ao nível do comportamento, como a promoção
do exercício e hábitos de vida saudáveis e alertas
para o risco ao nível pedagógico.
“Ouço aqui coisas que me deixam a pensar”, afirmou António Araújo, estabelecendo em seguida
um paralelo com a sua especialidade, a oncologia
médica. “Cada vez mais se percebe a psicofisiologia
da doença oncológica e descobrimos a importância
dos genes e como atuar sobre eles, e isso faz-me
pensar sobre as doenças metabólicas”, expôs. “Se
calhar, quanto mais percebermos a questão genética envolvida nisto e mais pudermos prescrever
medicamentos para toda a vida do doente, com
poucos efeitos colaterais, mais iremos dispensar o
cirurgião”, defendeu. n
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Em defesa das
boas práticas

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

XV Congresso
Nacional de
Dermatologia e
Venereologia

Entre os dias 6 e 8 de Novembro, a Sociedade
Portuguesa de Dermatologia e Venereologia
promoveu na Exponor o seu XV Congresso Nacional.
A sessão de abertura contou com a presença de
Miguel Guimarães, presidente do CRNOM, que
apelou a um trabalho conjunto da classe médica
para contrariar os abusos da prática clínica. Houve
ainda lugar à invocação de Aureliano da Fonseca
pelos professores José Mesquita Guimarães e Soter
Ramos.

F

oi a nota mais sonora na presença de Miguel Guimarães na sessão de abertura do
XV Congresso Nacional de Dermatologia e
Venereologia: a defesa das boas práticas médicas.
Depois de agradecer publicamente o convite feito
pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, e principal organizador
deste evento, António Massa, o líder do Conselho

Regional do Norte (CRNOM) assumiu que a sua
participação neste congresso era “obrigatória”, mediante o compromisso que a Ordem dos Médicos
tem de “defender a qualidade da Medicina”. “Acontecimentos recentes – e que envolvem não
apenas a dermatologia, como várias outras
especialidades – demonstram que estamos
perante um grande desafio: contrariar os
abusos da prática médica, feitos por médicos
e não médicos, e a usurpação de competências”, aprofundou Miguel Guimarães.
Para o presidente do CRNOM, todos os colegas têm “a obrigação ética e deontológica
de denunciar estas situações e não permitir
que elas aconteçam, a bem da saúde dos doentes”. A prioridade dos profissionais deve
passar por “transmitir conhecimento” e “estar bem preparado para exercer Medicina”,
impedindo que as suas competências sejam
“usurpadas ou usadas de forma indevida por
outras pessoas e por colegas que não sejam
da respectiva especialidade”. Sobre o Congresso, Miguel Guimarães desejou que possa
constituir uma oportunidade para “uma boa
troca de experiências” e “prestar mais um
contributo para o vosso crescimento como
profissionais”.
Já Guilhermina Rego, vice-presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), mostrou
satisfação por ver a Exponor e a região beneficiarem de um evento com a relevância
deste XV Congresso Nacional. Para a autarca,
é “fundamental atrair encontros científicos
de impacto nacional e internacional” para o
Grande Porto, estabelecendo a cidade como
“polo de conhecimento e inovação”. A convidada assinalou, a este propósito, o “papel
crucial” que tem sido desempenhado pelas
instituições de ensino superior, destacando a
cooperação entre a CMP e a Universidade do
Porto no sentido de “apontar para um futuro
mais próspero”.

Homenagem a Aureliano da
Fonseca
Presenças notadas nesta sessão de abertura
do congresso, os professores de dermatologia
Soter Ramos e Mesquita Guimarães foram
convidados a prestar uma singela homenagem a um dos grandes pioneiros desta especialidade em Portugal: Aureliano da Fonseca.
Coube a Mesquita Guimarães a leitura de um
pequeno texto biográfico, que o convidado
concluiu com o elogio a uma “personalidade
tão singular da dermato-venereologia portuguesa,
pelos anos que viveu, pela distinta família que
criou, pelo incansável trabalho que realizou, em
particular pelos textos que publicou, pelas causas
médico – humanitárias que defendeu e pelos colegas e amigos, como eu, que com amizade fez crescer
e abraçou”. n

88

Notícias

12.as Jornadas de
Urologia do Norte em
Medicina Familiar

Nos dias 5 e 6

de novembro,

Humanismo
“é a única
garantia de
qualidade”

realizaram-se mais
umas Jornadas de

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Urologia do Norte em

P

resença habitual nestas
jornadas, Miguel GuiMedicina Familiar,
marães voltou a falar
evento organizado pelo
aos médicos de família sobre
os desafios que se colocam aos
Prof. Mário Reis e que
médicos no futuro próximo, à
cumpriu este ano a sua
luz das opções que hoje domi12ª edição. O presidente
nam a administração do sistema de saúde português. E o
do Conselho Regional
novo enquadramento da relação
do Norte da Ordem dos
médico-doente voltou a mereMédicos (CRNOM) voltou
cer uma palavra do presidente
do CRNOM, reconhecendo o
a marcar presença no
“caminho imparável” da evoluevento para lançar
ção tecnológica, mas temendo
desafios e perspectivas
também pelo seu impacto. “A
humanização, o contacto com
sobre o futuro da
o doente, são aspectos que já
medicina, entre eles a
estão a ser afectados. Qualquer
relação médico-doente.
dia, os hospitais têm mais máquinas do que profissionais”,
A Ordem teve ainda
alertou o dirigente, ressalvando
outro espaço de destaque
que “a única forma de garantir
no programa, com um
qualidade é fazer com que o humanismo persista em todos os
debate sobre a defesa da
actos praticados pelos médicos”.
ética e das boas práticas.
Sobre o emprego, Miguel Guimarães reconheceu que este
ainda “não é um problema para
os médicos”. No entanto, identificou diversas ameaças, com a
questão da emigração à cabeça:
“É um movimento irreversível,
que prejudica essencialmente o
SNS, onde já só trabalham 25
mil médicos – cerca de metade
do total de colegas existentes
em todo o país”. Na opinião do
convidado, é necessário “exigir
melhores condições, para manter os profissionais a exercer em
Portugal”, o que passa não apenas por “pagar melhor às pessoas mas também por “tratar melhor as pessoas”.
Abordando outros temas como a formação e a defesa das competências médicas, com o espectro do
task-shifting a ameaçar a profissão, o presidente do
CRNOM dedicou uma boa parte da sua intervenção às questões da responsabilidade disciplinar e à
crescente pressão que existe sobre os médicos e os
resultados das suas intervenções. “As complicações
são inerentes à nossa actividade, mas hoje qualquer
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médicos no futuro próximo. O mutualismo médico, por exemplo, foi apresentado como uma possível alternativa de
emprego, mais estável e menos sujeito
à pressão laboral do sector privado. No
mesmo sentido, a aposta nos pequenos
consultórios e aquisição de competências complementares, como a Gestão de
Saúde. A emigração, no quadro de cooperação com os países lusófonos e o mercado
do turismo de saúde foram também abordados pelo dirigente.

Ética e boas práticas

questão parece ser motivo de responsabilização
dos médicos. Potencialmente, isso pode colocar em
causa o próprio exercício da Medicina”, salientou,
defendendo uma postura mais aberta e transparente
dos colegas: “Este risco demonstra a importância de
falarmos mais com os doentes e de lhes explicar
todas as consequências dos procedimentos”.
Finalmente, Miguel Guimarães identificou um
conjunto de iniciativas que devem interessar aos

A Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos teve outra participação de
destaque nestas Jornadas, com a presença
de dois consultores do Conselho Disciplinar – Rui Lobo e Gonçalo Correia da Silva
– numa mesa redonda dedicada ao tema
da “Ética e Boas Práticas”, que contou com
a moderação dos também dirigentes da
SRNOM Fátima Carvalho e Alberto Pinto
Hespanhol.
Os temas variaram entre a importância
do consentimento informado, a gestão da
informação clínica e o papel dos conselhos disciplinares na actividade médica.
Rui Lobo, jurista de profissão, considerou fundamental manter o exercício de
regulação disciplinar na Ordem dos Médicos, sendo que esse objectivo só será
cumprido, na sua opinião, se “essa for a
primeira das prioridades entre os colegas”
e se o “princípio da separação de poderes
entre órgãos executivos e disciplinares”
prevalecer sempre na instituição. Já Gonçalo Silva confessou, pela sua experiência
com o Conselho Disciplinar, que “mais de
50% das queixas apresentadas se devem
a falhas de comunicação com o doente”,
o que atesta da importância do consentimento informado no actual contexto da
actividade médica. Também Rui Guimarães, especialista em sistemas de informação na área hospitalar, alertou os médicos
presentes para o dever e o direito que a
elaboração de um registo clínico completo
hoje constitui para os profissionais. “Os
médicos têm de perceber isto”, insistiu o também
Administrador do Centro Hospitalar de São João,
lembrando que, “se chegarem a tribunal sem um registo, têm presunção legal de culpa”. “Questionem-se como é que são guardados os ficheiros com a
vossa informação. Quando isto dá para o torto não
são as administrações que vão ao tribunal, são os
profissionais. Portanto, questionem!”, advertiu Rui
Guimarães. n
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O Norte da
Anestesia 2015

e desperdício, foram alguns fatores enumerados,
tendo afirmado que “evitar o desperdício é o segredo da sustentabilidade do sistema”. O presidente
do CRNOM mencionou também os novos desafios
que se colocam aos indicadores de qualidade gerais
e mais específicos, como a medicina digital, cirurgia robótica, que está “a avançar a passos largos”,
e nanomedicina. Ressalvou, no entanto, que “há
sempre resistência em adaptar inovação” e lembrou
que hoje “a Medicina já não tem barreiras” e que “a
Saúde está conectada a nível mundial”, estabelecendo um paralelo com esta realidade e a emigração
dentro da classe médica.
O dirigente da SRNOM sublinhou
também a “evolução exponencial”
sentida na área, exemplificando com
O que os
o facto de ser possível “monitorimédicos
zar uma série de funções”, “desde o
têm de fazer é
sono à dor, 24 horas por dia”. Saexercer medicina
lientou ainda que “os procedimenconsoante as
tos são cada vez menos invasivos”
boas práticas”
e que graças à evolução tecnológica
miguel guimarães
a Medicina “vai ser mais barata” e
“naturalmente melhor”, ilustrando
com o decréscimo acentuado na última década do preço do gigabyte
(GB). Acautelou, todavia, que “todos
os serviços” reclamam falta de hardware, defendendo ser “importante
termos um sistema informático
mais flexível”, que permita resolver
e introduzir os dados necessários informaticamente, reservando “mais
No âmbito do “O Norte
Indicadores Clínicos
tempo com o doente” e lembrando
de
Qualidade”
foi
o
que “neste momento é preciso fortada Anestesia 2015”, o
tema abordado por
lecer a relação médico-doente”.
presidente do CRNOM
Miguel Guimarães, presidente
A eficácia, que se baseia “no conhefalou sobre “Indicadores
do CRNOM, no evento “O
cimento científico e na sua aplicaNorte
da
Anestesia
2015”,
orgação prática para dar um contributo
Clínicos de Qualidade”,
nizado pelos serviços de anese tratar melhor o doente”, o acesso e
numa intervenção
tesiologia do Centro Hospitalar
equidade, “importante para fornecer
complementada
de S. João, Centro Hospitalar
cuidados de Saúde que não variem
do
Porto
e
Centro
Hospitalar
na qualidade” e “conseguir repropor Constantino
de Vila Nova de Gaia/ Espinho,
duzir o que é feito nos sítios onde se
Sakellarides, que versou
que teve lugar no Hotel Ipatrabalha melhor”, foram identificasobre “Qualidade e
nema Park entre os dias 19 e 21
dos e desenvolvidos pelo palestrante
de
novembro.
como indicadores de qualidade funSustentabilidade em
A sua palestra inseriu-se na mesa redamentais. Miguel Guimarães considerou também
Anestesia”.
donda de encerramento, moderada
que a anestesiologia é a especialidade que mais se
por Fátima Pina e Paulo Lemos, onde
aproxima do “nível de segurança máximo” e que
se debateu “Qualidade e Sustentabilipossivelmente é também aquela em que “esta matédade em Anestesia” e na qual também
ria é mais estudada”.
interveio Constantino Sakellarides,
Com base nas metas nacionais na área da qualidade
sobre “Sustentabilidade e Qualidade”.
dos cuidados estabelecidas pela Direção-Geral da
Miguel Guimarães considerou funSaúde (DGS) para o período 2011-2016, o presidamental, para contextualizar a temática da quadente do CRNOM considerou que a DGS “lança
lidade, começar por falar sobre os “desafios que
desafios interessantes mas nada disto se está a realise colocam a qualquer sistema de Saúde”. Os
zar”, como a articulação e contratualização dos placustos, demografia, acesso equitativo aos cuidanos de desenvolvimento das instituições e serviços,
dos de saúde, avaliação da prática clínica – “uma
a promoção de uma cultura de avaliação a todos os
questão muito pouco falada”–, uso não eficiente
níveis e integração e articulação de cuidados e trada informação, fragmentação, medicina defensiva
balho interdisciplinar. n

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

“Qualidade:
aquilo em
que devemos
apostar”
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X Congresso
da APNUG

Uma dimensão
diferente para a
Uroginecologia
No âmbito do X Congresso da APNUG, o

Texto e Fotografia Inês Ferreira

Especialidades,
Subespecialidapresidente do CRNOM dissertou sobre
des e Compeo enquadramento da Neurourologia
tências: O enquadramento
da neurouroginecologia
e Uroginecologia na Ordem dos
na Ordem dos Médicos”
Médicos e apelou à discussão sobre a
foi o tema da intervenção
possível elevação destas áreas num
do presidente do CRNOM
no X Congresso da Assofuturo próximo a Subespecialidade ou
ciação Portuguesa de NeuCompetência.
rourologia e Uroginecologia (APNUG). Este evento
decorreu entre os dias 19
e 21 de novembro no Hotel
Eurostars Oásis Plaza, na Figueira da Foz, sob o
mote “Controvérsias em Neurourologia e Uroginecologia”. A exposição de Miguel Guimarães teve
lugar no último dia, inserida no Simpósio “O Ouro
da Casa: Formação, Gestão e Qualidade em Patologia do Pavimento Pélvico”, que contou também com
uma comunicação por parte de Judite Neves e com
a moderação de Paulo Dinis e Alexandre Valentim
Lourenço, presidente da comissão executiva e organizadora do congresso.

O dirigente da SRNOM começou por frisar que “em
termos de títulos” na “neurourologia não existe rigorosamente nada” e que na “uroginecologia existe
apenas um programa de formação”. “Nenhum de
vocês pode utilizar na vossa área o título de uroginecologista”, apenas de “médico especialista em
Ginecologia/Obstetrícia ou Urologia”, afirmou, dirigindo-se aos colegas presentes na Sala Mondego II.
Facto que, acrescentou, levanta problemas na própria atividade, no ato médico, e é limitador ao nível
da informação. Posto isto, Miguel Guimarães explanou os tipos de designações legisladas atualmente
– referentes à especialidade, subespecialidade ou
competência – salientando que os clínicos podem
ser especialistas em mais que uma área, que a subespecialidade está necessariamente inserida numa
especialidade e que a competência “é transversal
a várias especialidades”. O presidente do CRNOM
lembrou que, em 2011, a direção do colégio de Ginecologia/Obstetrícia recomendou um programa
de formação básica em uroginecologia e estabeleceu
requisitos para o reconhecimento do exercício com
“aptidão” nesta área, homologados pelo Conselho
Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos Médicos,
mas que, ao nível prático, não permitiu que o título fosse utilizado publicamente. E propôs que se
discutisse – nesta assembleia, “pequena mas com
massa crítica suficiente” – “se a uroginecologia neste
momento tem dimensão suficiente e influência para
poder ser promovida a subespecialidade ou competência”, evolução lógica no seu entender. Importante
notar que este campo pode tornar-se subespecialidade da Ginecologia/Obstetrícia ou Urologia, por
exemplo, ou competência, sendo comum a especialidades como as mencionadas, mas também a outras como a Medicina Física e de Reabilitação, sem
formação em cirurgia. Para finalizar, apontou um
“caminho simples”: “Passar a uroginecologia para
um patamar completamente diferente”, mas “merecido”, através dos representantes dos colégios e das
sociedades científicas, designando algumas pessoas
com interesse nesta matéria para começarem a refletir, analisar programas já existentes e fundamentar o porquê da sua elevação, de forma a mais tarde
se apresentar uma proposta fundamentada ao CNE.
Após um debate participado, Alexandre Valentim
Lourenço introduziu a outra palestrante da sessão,
a “diretora da Direção de Produtos de Saúde do
Infarmed”, “há muitos anos” a trabalhar na “área da
regulação dos dispositivos médicos”. Judite Neves
falou sobre a regulação dos mesmos nesta área, mas
também sobre toda a envolvência destes dispositivos, “um setor muito
inovador”, ressalvando
Devíamos
que “todos têm riscos asdiscutir (...) se
sociados” e a importância
a uroginecologia
do acompanhamento clítem dimensão
nico. Por fim, a partir das
suficiente para
conclusões do workshop,
ser promovida a
falou-se sobre “gestão em
subespecialidade
Saúde e aplicação na uroou competência”
miguel guimarães
ginecologia”. n

92

Notícias

“O futuro é a
Medicina P4:
Preditiva,
Preventiva,
Personalizada e
Participada”

Texto Inês Ferreira › Fotografia Nuno Almeida

Simposium
internacional
de doenças do
assoalho pélvico

O presidente do CRNOM encerrou o
Simposium Internacional de Doenças
do Assoalho Pélvico (SINDAP) com um
olhar sobre o “Futuro da Medicina”.
Defendeu que “médicos e doentes serão
inseparáveis”, mas que “os doentes vão
cada vez mais ter uma palavra a dizer”.

D

urante os dias 14 e 15 de dezembro, a
SRNOM acolheu o Simposium Internacional de Doenças do Assoalho Pélvico,
uma reunião multidisciplinar que pretende favorecer o intercâmbio de experiência e saber, a partir
de vídeos, comunicações e posters de especialistas
de Portugal, Brasil, Espanha, Venezuela, México,
França e Itália.
O encerramento do Simposium coube a Miguel
Guimarães, presidente do CRNOM, que proferiu
uma conferência sobre o “Futuro da Medicina”. Em
jeito de retrospetiva desde o 25 de abril e fundação
do Serviço Nacional de Saúde, afirmou que Portugal evoluiu bastante, recordando que independentemente do sexo a esperança média de vida à
nascença ronda os 80 anos e sublinhando o elevado
declínio da taxa de mortalidade infantil. Asseverou, todavia, que “estes indicadores nem sempre

foram acompanhados pela qualidade noutras áreas”
e que isso se reflete na “sustentabilidade do próprio
Serviço de Saúde”. De acordo com Miguel Guimarães, é muito importante “apostar na promoção da
saúde, do envelhecimento ativo e na prevenção da
doença”, tendo acrescentado que é uma pequena
fatia da população que gera a maior parte dos gastos
e que “se todos formos mais saudáveis, obviamente
gastaremos menos dinheiro com a saúde”.
“Falar do Futuro da Medicina é começar por falar
do que é a relação médico-doente”, da forma “como
foi afetada nos últimos anos, e o que se pode esperar” nos próximos tempos, referiu. Relativamente
à informatização, lembrou que veio questionar os
valores éticos e humanos, mas defendeu que, apesar
da evolução tecnológica, “médicos e doentes serão
inseparáveis” e que a tecnologia não dispensa a “relação entre pessoas”, exemplificando com o robô Da
Vinci: “quem opera são as mãos do cirurgião”, afirmou, não rejeitando a grande ajuda dada pelo robô.
Segundo o dirigente do CRNOM, no futuro da Medicina podem estar em risco as “relações humanas”, a “autonomia, justiça e bioética”, tendo em
conta os significativos avanços a nível digital, robótico, da nanomedicina e
neurociências. Entre outros
desafios a superar, destacou
a questão dos custos, demografia, acesso e variação
na prática clínica. Miguel
Guimarães versou também
sobre as aplicações capazes
de, através de um telemóvel ou tablet, por exemplo,
monitorizar funções como a
Falar do
pulmonar ou o sono. ApliFuturo
cações estas que já existem
da Medicina é
e que são “muito utilizadas
começar por falar
pelos desportistas” e tamdo que é a relação
bém por “médicos para conmédico-doente”
trolar uma certa doença à
Miguel Guimarães
distância”, como a diabetes
ou hipertensão, nos EUA.
Como expôs, “o estetoscópio do futuro” é também já uma realidade, sendo
capaz de fornecer “diagnósticos diretos através de
aplicações”, tal como acontece com as ecografias,
“com uma definição absolutamente espantosa”. O
presidente do CRNOM abordou também a questão
da utilização da tecnologia wireless para exercer
telemedicina, dando o exemplo do Canadá em que
é utilizada para controlar zonas mais desfavorecidas
e isoladas. Lamentou, porém, que se recorra a estes
meios sem ser nestas circunstâncias por “quebrar a
relação humana entre as pessoas”.
Na sua perspetiva, “o futuro é a Medicina P4: Preditiva, Preventiva, Personalizada e Participada”, defendendo que os cuidados de saúde virão a ser personalizados por grupos de doentes e que, uma vez
que “as possibilidades terapêuticas vão aumentar de
forma absolutamente exponencial”, “os doentes vão
cada vez mais ter uma palavra a dizer”. n

93

“DocTalks”

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

jovens médicos
católicos debatem
a sua vocação

“Sou médico porque...” foi a reflexão proposta

pela Associação dos Médicos Católicos Portugueses na reunião realizada na SRNOM em
novembro. Um painel de ilustres oradores

estimulou a discussão a partir de comunicações sobre os desafios da prática médica com-

petente, da justiça na saúde e da esperança
na criatividade clínica.

A

Associação dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP) celebrou em 2015 o centenário da sua fundação e promoveu, a 28
de novembro, na Sala Braga da SRNOM uma conferência destinada a jovens médicos, ‘DocTalks’, que
fomentou o debate entre médicos católicos sobre a
sua vocação.

Foi a Carlos Alberto da Rocha, presidente da AMCP,
que coube abrir a sessão, tendo sublinhado a importância do evento, por se tratar de “uma iniciativa
dos jovens médicos católicos para os jovens médicos católicos”, e do envolvimento das gerações mais
novas na associação.
Antes de ser dada a palavra ao primeiro dos cinco
conferencistas programados, Bruno Pinto dirigiu-se
aos colegas recordando a génese da associação, que
surgiu como uma resposta dos médicos, impulsionada por D. António Barroso, então bispo do Porto,
ao desafio lançado pelo Papa Pio X de
se organizarem em associações profissionais com o objetivo de “partilhar o
amor com o mundo”, efetivando a presença de Cristo e tornando o mundo
melhor.
Sobre o evento em questão, que decorreu ao longo da tarde de sábado, o
associado explicou que iria promover
uma reflexão sobre “os desafios que
os jovens médicos enfrentam hoje” e
a razão pela qual se tornam médicos.
António Carneiro, internista e intensivista no Hospital da Arrábida e uma referência dos cuidados intensivos, foi o
primeiro palestrante e versou sobre os
“Desafios de uma Prática Competente
da Medicina”, lembrando que perante
os avanços tecnológicos e uma medicina “imediata”, se “colocam questões
éticas no dia a dia”. Os “Desafios da
Justiça na Saúde” foram abordados em
seguida por Elisa Leão Teles, pediatra
no Centro Hospitalar de São João que,
como referiu Bruno Pinto, “todos os
dias vê casos raros”, situações para as
quais “não há resposta” uniforme. Já
os “Desafios da Esperança e Criatividade na Clínica” foram tratados por
Cristina Galvão, médica de família e de
medicina paliativa na Unidade Local
de Saúde do Baixo Alentejo, que falou com base na
experiência de uma equipa comunitária de suporte.
Antes da Eucaristia, com que culminou esta iniciativa, João Amado – especialista em Saúde Pública
aposentado mas ativamente dedicado ao meio académico – e João Cerqueira – jovem neurologista
no Hospital de Braga, no início de uma carreira
dinâmica – desenvolveram, sob uma perspetiva
pessoal, a temática que deu título a esta reunião:
“Sou médico porque...”.
Uma vez que a AMCP se encontra em processo de
revitalização e reflexão acerca da sua identidade, foi
entregue logo de início um questionário, onde se
interrogaram os participantes sobre o que esperam
da associação, atividades que gostariam de ver promovidas, opinião sobre o formato das ‘DocTalks’,
interesse em participar noutras reuniões deste tipo,
temas que gostariam de ver desenvolvidos e com
que periodicidade. n
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‘Diagnóstico y
Tratamiento en
Ortodoncia’
Livro de Josep Ustrell
apresentado na SRNOM
Numa obra que contempla o pensa-

O

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

“Estamos
perante um
livro muito
importante
para uma
área muito
difícil”

livro ‘Diagnóstico
y Tratamiento en
mento de 63 especialistas de dez paOrtodoncia’, cooríses diferentes, Josep Ustrell Torrent
denado pelo médico catalão
faculta um manual “prático” moJosep Ustrell Torrent, que
o dirigente da SRNOM, José
derno de como proceder ao diagnósPedro Moreira da Silva, afirtico, tratamento e retenção em Ormou ser “bem considerado no
todontia. No final da cerimónia de
Porto”, aludindo à relação da
Universidade do Porto com a
apresentação do livro na SRNOM foi
Universidade de Barcelona, foi
ainda entregue a dois médicos porapresentado na SRNOM no
tugueses o diploma da Academia
dia 20 de novembro, e encheu
a Medicoteca, com mais de
Española de Estudios Históricos de
cinquenta pessoas presentes.
Estomatología y Odontología.
Esta obra é fruto do “pensar de
diversos autores”, como descreveu Ustrell Torrent, mais
precisamente de 63 especialistas, também de ramos
exteriores à ortodontia, como a estomatologia, terapia da fala e otorrinolaringologia. Um encontro

multidisciplinar guiado por
uma linha condutora, que é
também diverso na geografia
dos contributos, que provêm
de dez países diferentes: Espanha, Portugal, Itália, Brasil, Cuba, Equador, Angola,
Venezuela, Peru e Estados
Unidos.
Entre os especialistas lusos
João Correia Pinto
que assinam a obra está João
Correia Pinto, que proferiu
algumas palavras na apresentação deste livro “prático”, que caracterizou como
“muito importante para uma
área difícil” e que tem muito
que ver com a “funcionalidade”, nomeadamente com
“a estética aliada à função”.
Como fizeram saber os oradores, esta obra editada pela
“prestigiada” Elsevier está estruturada em dez capítulos,
sendo primeiramente abordada a morfologia e anatomia, aos níveis da evolução
craniofacial e aspetos biológicos de erupção dentária; na
segunda parte, o diagnóstico
e plano de tratamento, desde
a análise facial aos exames
complementares; e num último momento a terapêutica
em ortodontia, como a biomecânica terapêutica – pelo
“funcionalista” português
José Campos Neves – e terapêutica interdisciplinar, onde
Correia Pinto versa ao nível
da disfunção temporomandibular. Para finalizar, inclui
ainda a questão dos protocolos – que o académico da
Universidade de Barcelona
explicou ser, de certa forma,
uma “homenagem aos seus
alunos” e que incidem sobre temas como a limpeza,
esterilização do material ou remoção de braquetes –
e a estabilidade do tratamento e retenção.
Ustrell Torrent deu ainda conta de que ‘Diagnóstico
y Tratamiento en Ortodoncia’ é igualmente um tributo a um professor seu, José Durán von Arx, e fez
menção ao “distinto epílogo” assinado pelo docente
decano de Valência Eliseo Plasencia Alcina sobre a
atualidade e futuro da Ortodontia.
Terminada a apresentação, o coordenador e autor
entregou o diploma da Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología,
em sua representação, a Manuel Alberto Moreira
Falcão e José Serra da Silva Campos Neves e ofereceu exemplares da obra aos coautores presentes. n
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SRNOM acolheU
simpósio DO
“Órgão. Festival
Internacional
do Porto e
Grande Porto”
Durante dez dias, entre 11 e 20 de outubro, o

Porto virou capital internacional do órgão

ao acolher 85 concertos em vários pontos do
distrito, entre os quais 24 igrejas dos concelhos do Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar
e Gaia. A SRNOM juntou-se a esta iniciativa

e recebeu um simpósio paralelo onde marcaram presença figuras emblemáticas da liturgia.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

A

Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
associou-se ao evento
“Órgão. Festival Internacional do Porto e Grande Porto” acolhendo a realização de um simpósio no dia 17 de outubro na Sala
de Conferências da Casa do Médico. Entre as sete
personalidades que compuseram a mesa esteve o
francês Johann Vexo, que atuou nesse mesmo dia na
Igreja da Lapa e falou sobre a atividade litúrgica do
organista, afirmando que “não sublinha a sua presença, está permanentemente em segundo plano”,
“todo ele voltado para o contexto da celebração”.
Já o alemão Martin Lutz, maestro cravista do coro
Schiersteiner Kantorei (Wiesbaden), docente universitário e figura múltiplas vezes condecorada pelo
seu trabalho musical em países como França, Dinamarca, Luxemburgo, Áustria, China e Portugal,

deu a sua opinião sobre o contributo da
Igreja Evangélica para o desenvolvimento
da música de órgão. “A Reforma [Protestante] teve um desenvolvimento muito
feliz no que diz respeito à música pelo
simples facto de Martinho Lutero não ter
sido apenas um teólogo inteligente, mas
também um bom músico que soube valorizar e apreciar os compositores e instrumentistas profissionais da época”, defendeu, lembrando que o monge agostiniano
considerava a música “instrumento do
Espírito Santo” e a colocava no “mesmo
patamar da teologia”. Lutz sublinhou que,
ao nível prático, foi muito importante as
pessoas serem “ativas na liturgia”, através
do canto da assembleia, levando a que o
órgão adquirisse uma nova função na filosofia evangélica, de acompanhamento. No
entanto, o surgimento de novos cânticos
protestantes muito longos levou a que as
pessoas perdessem energia a cantar e nascesse o fenómeno do improviso do organista, “que assume a execução de algumas
destas estrofes”. O musicólogo germânico
falou ainda sobre a “grande preocupação
da Igreja Evangélica neste momento”:
haver cada vez menos jovens a seguir a
carreira de músico de igreja e a receber
formação nesta área.
Na mesa estiveram também presentes o
organista Raul Prieto Ramirez e Georg
Jann, organeiro responsável pelo órgão da
Sé Catedral do Porto, que foi homenageado nos Paços do Concelho. O moderador,
Paulo Antunes, considerou que este festival contempla “perspetivas múltiplas em
relação ao órgão” e introduziu o orador
final, o Cónego Ferreira dos Santos, que
rejeitou a redução da definição do órgão
na liturgia ao acompanhamento ou embelezamento do canto e virou as atenções
para um enigma do Livro dos Génesis:
“No primeiro dia Deus criou a luz e ao
quarto dia criou o Sol, a Lua e as estrelas”, “então qual é a luz criada no primeiro
dia?”, questionou. “Não é por acaso que a
sociologia diz que no princípio era o som
e era a música”, “tudo quanto foi criado, nos reinos
mineral, vegetal e animal” “ficou afetado desde o
principio pelo som”, defendeu. Ferreira dos Santos
recorreu ainda a Einstein e à Teoria das Cordas para
dizer que o cosmos é algo “unificado” e que “tudo
vibra até à mais ínfima subdivisão do átomo”, e que
a música está impressa em toda a natureza. Para
terminar estabeleceu um paralelo entre o escultor
e o organeiro, sendo que, segundo o mesmo, o primeiro pega num pedaço de mármore e “descobre a
imagem escondida”, enquanto que o segundo pega
“na matéria afetada, onde há música e vai encontrar
nos minerais sons e organizá-los” com a sua sabedoria. n

Cultura

Texto Nelson Soares · Inês Ferreira › Fotografia Digireport

96

À redescoberta
da Foz
Foi com um passeio pela Foz do Douro num
domingo soalheiro que chegou ao fim o
“Porto Revisitado – 2015”, ciclo de visitas
guiadas pelo professor e arqueólogo Joel
Cleto, promovido pela Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos.

D

ia 15 de novembro o
historiador Joel Cleto
guiou mais de trinta
pessoas “à redescoberta da
Foz”, na última de quatro visitas que compuseram a iniciativa da SRNOM “Porto Revisitado”. Passava pouco das 10
horas da manhã de domingo
quando, “com o S. Pedro a patrocinar”, o passeio arrancou do
histórico Chalé Suísso, no Jardim do Passeio Alegre, situado
na Foz, “área onde o Douro termina a sua viagem”, como descreveu Joel Cleto logo de início.
Como explicou o historiador,
D. Miguel da Silva, “muitos
anos cônsul em Roma”, onde
contactou de perto com a corrente renascentista e os Médici,
era “um homem ilustrado, com
algum poder”, e quando esteve
na mesa a hipótese de vir a ser
Papa os ciúmes de terras lusas
falaram mais alto e foi chamado
para Portugal, onde se tornou
responsável pelo Mosteiro de
Santo Tirso, a quem tinha sido
doada – como padroado – por
Afonso Henriques, a zona da
Foz do Douro. O objetivo do
clérigo era “transformar a Foz
num importante porto”. Graças a ele aqui foram edificadas em 1527 “as mais antigas
construções renascentistas em
Portugal”, “pioneiras e caso
único”, ainda no resto do país
imperava o estilo manuelino: a
capela-mor e o Farol de São Miguel-o-Anjo. Mais
tarde, após o “Funchal” ter sido atacado por navios
piratas, a rainha Catarina de Áustria mandou erguer fortalezas nas grandes cidades portuárias portuguesas, e assim foi construída a muralha a rodear
a igreja e edifícios anexos, de que resultou aquele
que é conhecido como “Forte de São João Baptista
da Foz” ou “Castelo de São João da Foz”.
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“As mais antigas
construções
renascentistas
em Portugal”
estão na Foz do
Douro.”
Joel Cleto

Até 1836 a Foz do
Douro era um povoado de pescadores,
marinheiros, mas a partir daqui começou a ser o
local onde “a aristocracia vinha a banhos”, também
devido à comunidade inglesa. Para favorecer a pernoita, foram construídos hotéis, como o ‘Hotel da
Boavista’, mansões e até um Casino.
Depois de 1872 o acesso tornou-se “muito popular,
com a chegada do ‘americano’”, carruagens sobre
carris puxadas por animais, e a Foz tornou-se mais
burguesa, tendo até sido projetado, por iniciativa

de uma comissão de veraneantes, o Jardim do Passeio Alegre, facultando um
local de convívio. As “requintadas” instalações sanitárias ali presentes surpreenderam alguns dos participantes, que
nunca tinham dado conta dos azulejos
de Arte Nova e espaços “musealizados”,
que compõe, nas palavras de Joel Cleto,
“o mais belo quarto de banho público
da cidade”.
Junto ao rio e com a sonoridade das
dezenas de papagaios que há cerca de
dois anos se instalaram nesta zona, o arqueólogo falou sobre a Barra do Douro
e a perigosa língua de areia do Cabedelo e rochedos: “Esta Barra sempre foi
um desafio para marinheiros de todo
o mundo”, afirmou o historiador, lembrando que por essa razão eram os pilotos do Douro que levavam as embarcações “a bom porto”.
O grupo subiu depois até à igreja paroquial de São João Baptista da Foz do
Douro, que veio substituir a que passou a estar situada no forte. Segundo
Joel Cleto, na altura da sua construção
o Mosteiro de Santo Tirso tinha poucos
fundos e foi um hospitalar, Balio, que
cedeu os terrenos para a sua construção.
Durante mais de um século sem igreja,
a comunidade recorria à capela de Santa
Anastácia, que também mereceu a paragem do passeio. Deixando para trás
a parte moderna, o passeio prosseguiu
para a chamada “Foz Velha”, “núcleo de
grande identidade”. Na antiga Rua Central, hoje Rua Padre Luís Cabral, o historiador falou sobre os movimentos que
ali se concentravam noutros tempos e
também da escultora portuguesa Irene
Vilar. Algumas ruas estreitas abaixo, foi
então tempo de ficar a conhecer o próprio Padre Luís Cabral, que entre outros
feitos dirigiu o Colégio dos Jesuítas no
Brasil e foi professor de Jorge Amado.
Emília Leite, uma das participantes, não
escondeu o entusiasmo com o passeio, e
enquanto fotografava alguns detalhes,
deixou-nos o seu testemunho: “Estou
a passar num sítio que conheço e que desconheço.
Muitas vezes passamos e não nos apercebemos da
história do local”. Um domingo bem passado na sua
opinião, não só pelo “tempo espetacular” mas também pela capacidade que Joel Cleto tem de interagir
“com as pessoas e espaços”, permitindo que tudo
flua com naturalidade. n
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“Road
Movies”
dão vida
ao 6º Ciclo
de Cinema
da SRNOM

rafia Digireport
Texto Inês Ferreira › Fotog
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“Road Movies” foi o género
cinematográfico eleito para
o 6.º Ciclo de Cinema da
Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM), uma iniciativa que
entre outubro e novembro
atraiu semanalmente dezenas de aficionados pela
arte do grande ecrã. O ciclo
inaugurou a 8 de outubro
com o vencedor do Óscar
de Melhor Filme Estrangeiro de 1957, “La Strada”,
de Federico Fellini. De
acordo com o coordenador
da iniciativa, António Vieira
Lopes, este filme marca a
O cinema voltou à SRNOM
passagem da vertente neorcom a realização do 6.º Ciclo
realista do cineasta italiano,
retratando o período do
de Cinema, que projetou no
pós-guerra, mas também o
Salão Nobre do Centro de
encontro com a sua mulher
Cultura e Congressos sete
e atriz principal, Giulietta
Masina, que interpreta Gelfilmes de cineastas ímpares.
somina – uma jovem venNuma evolução cronológica,
dida pela própria mãe a um
começou a preto e branco
artista de circo.
“Pierrot le Fou”, em portucom uma película de 1954
guês “Pedro, o Louco”, de
e terminou com as cores
Jean-Luc Godard, foi o sebem fortes da Índia, com
gundo filme projetado, a 15
de outubro. Trata-se de uma
um filme de 2007 de Wes
obra da década de 60, época
Anderson, realizador no seu
áurea do cineasta francoapogeu, cujo último trabalho
-suíço, que Vieira Lopes
descreveu como um “crísomou nove nomeações aos
tico” com “uma imaginação
Óscares de 2015.
impressionante” e uma técnica excelente cujos trabalhos “se amam ou odeiam”.
O coordenador do ciclo de
cinema alertou para a ambiguidade de interpretações e promoveu um diálogo posterior à rodagem
do filme, que termina de “forma esplendorosa” e
que para uns é romântico, para outros de gangsters.
Para a terceira sessão, realizada a 22 de outubro,
o filme eleito foi “Profissão: Repórter”, de 1975,
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de Michelangelo Antonioni, um “Godard anti-Godard”, como referiu António Vieira Lopes. “Tudo
o que era excessivo em Godard é contido com Antonioni, mas o objetivo deles é o mesmo: criticar a
burguesia e o que consideram ser a sua decadência”, referiu, ressalvando todavia que cada um o fez
“à sua maneira”, recorrendo este, ao contrário de
Godard, “a longos planos” e exemplificando com
o facto de ter “o travelling mais longo da história
do cinema”, no final, com uma penúltima cena de
dez minutos captada por um só movimento da câmara. Nascido em Ferrara, Itália, em 1912 no seio
da alta burguesia de Emília-Romanha, Michelangelo licenciou-se em Economia, mas nos anos 40
viajou para Roma, onde “conheceu Rossellini” e

se começou a apaixonar pelo cinema e a “realizar documentários
neorrealistas”. Contudo, foi na década de 60 que emergiu “o estilo
Antonioni”, com uma trilogia de
grande sucesso comercial que lhe
garantiu um contrato com a MGM
nos anos 70. É neste contexto que
surge “The Passenger”, título internacional em inglês, o terceiro
filme da trilogia anglo-saxónica
complementada por “Blow-Up” e
“Zabriskie Point”. “Profissão: Repórter”, nas palavras do organizador, é “talvez o filme mais bem
conseguido” de Antonioni, mas
foi um total falhanço comercial,
embora muito bem recebido pela
crítica. Jack Nicholson e Maria
Schneider são alguns dos protagonistas desta história que retrata
“alguém que está tão farto de si
que decide tomar a identidade de
outro” e que conquistou o Prémio
Bodil de Melhor Filme Europeu.
A cor e “maneira como filma o
deserto” foram elogiadas a Antonioni, mas também a Wim
Wenders, o realizador de “Paris,
Texas”, a quarta película projetada, a 29 de outubro, neste ciclo
de cinema. Tão comprida quanto
“especial” e “bela”, assim é, de
acordo com António Vieira Lopes,
esta produção cinematográfica de
1984 que se passa na “desoladora”
paisagem do Texas, tendo Paris
apenas como vaga recordação. A
história anda “sempre à volta das
relações” e narra a “redenção de
um homem”, como lembrou o dirigente da SRNOM. Wim Wnders
começou por estudar Medicina,
depois passou para a Filosofia e
mais tarde abandonou os estudos
tornando-se autodidata e passando a assistir a muitos filmes,
cinco por dia nessa altura, tornando o cinema a
sua obsessão e produzindo inicialmente documentários sobre temas como Pina Bausch e o Buena
Vista Social Club. No final da sessão, José Ferreira,
“já habitual” nos eventos culturais promovidos
neste espaço, confessou- se impressionado pela
positiva. “Não conhecia nenhum dos filmes projetados”, “acho excelente esta iniciativa”, contou à
Nortemédico.
“The Straight Story”, “Uma História Simples”, foi o
quinto filme deste ciclo, uma obra de 1999, de David
Lynch, que António Vieira Lopes descreveu como
“um dos maiores realizadores vivos” cuja preocupação é a América mas que “pensa e filma de forma
europeia”. O coordenador falou sumariamente do

100

Cultura

seu percurso, que também abarca
a escrita, pintura, decoração e
música, e deu conta de que a sua
vida foi feita em movimento, passando por muitas “pequenas aldeias” e mudando frequentemente
la strada (1954)
de sítio: “Conhece perfeitamente
as pequenas aldeias e é disso que
gosta de falar, disso e das pessoas”, afirmou. De acordo com
Vieira Lopes, o cineasta norte-americano é “um homem que se
preocupa com as perturbações e
mistérios”, o que torna o seu cipierrot le fou (1965)
nema “bastante complexo, que
muitas pessoas não conseguem
perceber” e muitas vezes nem o
próprio, como admitiu em várias
entrevistas: “Parece que gosta de
sonhar acordado e depois transcreve para ali os sonhos e faz uma
profissão: repórter (1975)
análise connosco”, concretizou.
Depois de destacar a “cor, diálogo,
música, máquinas, cemitérios”
presentes na película da noite,
lembrou também que a popular
série de televisão ‘Twin Peaks’ é
uma criação sua com Mark Frost,
paris, texas (1984)
e que teve tamanho sucesso que
voltará aos ecrãs em 2017.
O penúltimo filme visualizado foi
“O Brother, Where Art Thou?”,
em português “Irmão, Onde Estás?” de Joel e Ethan Cohen. Segundo António Vieira Lopes, é
the straight story (1999)
“um filme que nos deixa bem-dispostos” ao retratar a história
de “três desajeitados que só fazem
asneiras” que nós “acompanhamos numa viagem pelo Mississípi em 1930”. Destacou também
a “última cena memorável”, em
o brother, where art thou? (2000)
que um “milagre” salva alguns
personagens do desastre total. O
impulsionador da iniciativa descreveu os cineastas como “dois
irmãos que se divertem, dirigem,
produzem e arranjam acessórios”
e que, desde 1984, quase todos
os anos lançam um filme sempre
the darjeeling limited (2007)
num “nível muito acima da média”, sem nunca terem feito um
filme mau, pese embora a crítica
não goste deles, considerando
que fazem filmes comerciais. “Só
filmam a América” e focam-se nos “desajeitados”,
“nunca funciona nada”, seja por culpa do polícia,
ladrão ou bombeiro, e há sempre “crimes muito violentos”, mas a “violência emerge sempre de repente”,
é inesperada, acrescentou.
“The Darjeeling Limited”, um filme de 2007
de Wes Anderson levou as dezenas de pessoas

presentes numa “viagem à Índia” guiada
por Owen Wilson,
Adrien Brody e Jason
Schwartzman, atores
já familiares nos seus
filmes, que interpretam
o papel de três irmãos.
Esta é a “Índia que Wes
Anderson gostaria que
existisse”, “o cinema
também é para nos fazer sonhar, fantasiar”,
afirmou Vieira Lopes,
aludindo também à
emancipação que representa o “largar as
malas” e fazendo menção à banda sonora,
Não conhecia
nenhum dos
onde se incluem músifilmes projetados”,
cas dos Rolling Stones
“acho excelente esta
e de Bollywood, sendo
iniciativa”
que o realizador hojosé ferreira
menageia o cineasta do
neorrealismo indiano
Satyajit Ray. Como deu
conta o dirigente, Wes
Anderson, filho de pais divorciados, nasceu no Texas na classe alta e o seu trabalho gira em torno de
“famílias disfuncionais”. Cedo começou a gostar
de cinema e foi projetista: “Viu todos os grandes
clássicos, centenas de filmes, e aprendeu vendo”,
explicou. “Filma de forma muito particular” e proporciona um “cinema muito agradável”, com “imagens freneticamente rápidas” e “cortes sucessivos”,
acrescentou. Definiu ainda os seus trabalhos como
“comédias com drama”, com crime, mas quase
irónico, e considerou que “não consegue fazer um
filme mau” e que os mesmos “envelhecem bastante
bem”. Após a projeção de “The Darjeeling Limited”,
e do habitual Porto de Honra ao intervalo, foram
trocadas impressões sobre a obra e as reações foram
muito positivas, levando até ao diálogo sobre uma
futura viagem à Índia. “Fluidez em estado de graça,
sempre com música e cor”, considerou o dirigente
da SRNOM, que não escondeu ter a pretensão de ir
à Índia. Também Fernando Reis Lima considerou o
filme “muito engraçado” e falou sobre as suas vivências nas grandes cidades de lá. Ana Cordeiro achou
o filme “muito interessante” e descreveu este ciclo
como uma boa forma de conhecer novos filmes,
assim como Aurora, que confessou esperar “que
se continuem a fazer” iniciativas deste tipo na SRNOM, tendo destacado como preferido “Profissão:
Repórter”. Chegou assim ao fim, a 19 de novembro,
mais um ciclo de cinema, mas com a promessa de
um 7.º e de mais iniciativas cinéfilas “ao longo do
próximo ano”: “Vamos aos primeiros dos primeiros,
talvez uma vez por mês venhamos a ver os históricos, os mestres”, finalizou António Vieira Lopes. n
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A

Masters
da Ordem
Ténis de volta
à SRNOM

David Novais Costa foi o

vencedor da “Corrida dos
Campeões – Masters”, a

segunda fase do Ciclo de Ténis

promovido pela Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
em 2015, que se disputou dias 17
e 31 de outubro nos campos de
ténis da Casa do Médico.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

competição voltou aos courts de ténis da
Casa do Médico no mês de outubro com
a disputa pelo primeiro lugar da segunda
etapa do 2.º Ciclo de Ténis da SRNOM: a “Corrida
dos Campeões – Masters”, em que, ao contrário da
“Taça da Ordem”, realizada em maio, os encontros
foram disputados na forma de desafio pessoal.
Estava previsto que as partidas decorressem no
fim de semana de 17 e 18 de outubro, mas a chuva
apenas deu tréguas no sábado e o segundo dia de
torneio veio apenas a realizar-se no dia 31. Após
uma final disputada à melhor de três “sets”, foi
David Costa, em estreia nas provas da SRNOM,
quem levou a melhor, deixando o segundo lugar
da classificação para João Vaz Milheiro, seguido de
Luís Vouga. “Fiquei muito contente por ter ganho
um torneio que excelentes jogadores já venceram”,
confessou à Nortemédico. “Para mim o ténis é um
hobby, jogo desde os dez anos, com várias paragens
pelo meio”, acrescentou.
Também João Vaz Milheiro descreveu a conquista
do segundo lugar como “uma sensação excelente”,
mas reconheceu que “a final não foi muito renhida”.
“O meu adversário tem idade para ser meu filho
e tem muita qualidade”, referiu, lembrando todavia que na meia-final
conseguiu vencer um
jovem de 35 anos, tendo
“Gostava de apelar
o próprio 58. João Vaz
aos meus colegas a
Milheiro contou-nos
participarem nas provas
que costuma “assistir
do próximo ano, para
a filmes e exposições”,
que sejam cada vez mais
mas que nunca teve
competitivas”
professor de ténis, descrevendo-se como “um
David Novais
autodidata”.
A paixão pelo ténis é o
que une os participantes que aqui rumam,
David Costa considerou
“estas iniciativas boas
para matar o ‘bichinho’
de quem vai jogando,
para além de promover
o convívio”, “sempre
importante”. Fez ainda
questão de “deixar uma
palavra à organização,
que foi impecável”, e
elogiar os courts da
SRNOM, detentores
de “uma envolvência
muito agradável e excelentes condições para a
prática do ténis”. Para
finalizar o vencedor do Masters da Ordem
deixou um apelo aos colegas para que se
inscrevam nas provas de 2016 de forma a
torná-las “cada vez mais competitivas”. n
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Universal e
arrojada: a
linguagem
de Rogério
Abreu

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Exposição de escultura

O escultor Rogério Abreu regressou à
Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos para uma exposição individual
que decorreu entre 30 de Outubro e 20 de
Novembro. Com perfil mais arrojado que
o habitual, os trabalhos apresentados
mostram a evolução e a consistência de um
autor que vai conquistando o seu espaço na
arte plástica nacional.

T

rês anos depois, e desta vez a título individual, a escultura de Rogério Abreu regressou à SRNOM numa mostra de três dezenas
de trabalhos que o próprio classificou de arrojados, mas onde se identificam claramente as marcas distintas da obra do autor de Torres Vedras: a
manipulação de materiais nobres como o basalto
e mármore, a reutilização de madeiras e metais e a
predominância da figura humana como representante estético.

“São peças que já têm alguns anos, que normalmente não são apresentadas nas minhas exposições, mas que têm esta linguagem mais arrojada”,
descreveu o escultor, que há pouco tempo fez uma
retrospectiva de carreira com 150 obras na Figueira
da Foz e que vai consolidando – “paulatinamente”,
nas suas próprias palavras – uma marca própria na
escultura nacional. “O percurso das Artes tem de
ser feito com tranquilidade e com tempo. Sabemos
que o país não permite muito mais, mas não vejo
isso como um factor de crítica ou desmotivação.
Pelo contrário, dá-me força para continuar a trabalhar e ir todos os dias para o atelier”, comenta
Rogério Abreu.
O escultor considera
que o trabalho artístico
“é difícil em qualquer
parte do mundo”, pelo
seu lado “específico”
e “elitista”. “Não é de
agora, sempre foi assim”, confessa Rogério
Abreu, não deixando
de reforçar a importância da “persistência” e “de ter alguma
sorte também”. “A Arte,
como tudo na vida,
vive de modas e estar
na moda pode ser coisa
muito vantajosa, por
um lado; mas, por outro, pode ser perigoso
porque não resiste à
mudança e ao tempo.
Não existe nada neste
mundo que cresça
rápido e, ao mesmo
tempo, seja persistente”, acrescenta.
Na abertura desta nova
exposição na SRNOM,
a 30 de Outubro, Rogério Abreu mereceu a
visita de uma colecionadora americana que
se mostrou particularmente interessada
na obra do escultor
torriense. A situação
foi pretexto para uma
conversa sobre a universidade da Escultura,
tendo o autor confessado ser muito bem
acolhido no estrangeiro e ter já obras espalhadas um pouco por todo o
mundo. “É muito agradável sentir que pessoas que
já viram muita coisa, que são eruditas e conhecedoras, apreciam o meu trabalho. É muito encorajador”. n
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Apresentação do
livro “Mindfulness
na Saúde Mental”

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

“Viver em
consciência
é viver em
Mindfulness”

C

erca de cem pessoas rumaram à SRNOM
no serão de 9 de outubro para o lançamento do livro “Mindfulness na Saúde
Mental”, a primeira obra sobre esta temática escrita
em Portugal. Com a Sala Braga cheia, Nuno Silva,
que assina o prefácio, apresentou o livro dos dois
colegas psiquiatras que condensa as visões ocidentais e orientais à luz da melhor evidência científica.
Um livro “fantástico”, “escrito a duas mãos, dois
corações”, foi como Helena Mineiro, das Edições
Mahatma, que edita a obra, a descreveu, abrindo
espaço para que Nuno Silva aprofundasse o conteúdo da mesma. “Falar sobre Mindfulness é sempre
muito arriscado”, advertiu logo de início, mas sem
incertezas, explicou de seguida, que é uma “prática com uma determinada intenção, uma atitude
muito própria e uma atenção focada no presente”.
Após contextualizar o surgimento do conceito, no
final dos anos 70 nos Estados Unidos da América,

o amigo e colega dos autores explicou que se trata
de “um tipo específico de meditação” que neste
livro, lançado numa “altura crucial”, “em que as
coisas estão a mudar”, é abordado de forma “clara”
e “elegante”. Graças à inObra dos médicos
clusão de um plano prápsiquiatras Bruno
tico estruturado, Nuno
Silva frisou que “mais
Teixeira e João
importante que lê-lo é
Perestrelo foi
testá-lo”.
apresentada na
Para esclarecer melhor
SRNOM a 9 de
o que é retratado, Bruno
Teixeira, autor também
outubro por Nuno
de “Lua Cheia em ParaRodrigues Silva.
-Lá-do-Mundo”, coloNuma sessão em
cou um vídeo onde se vê
que foi assegurado
a reação de uma criança
ao experienciar pela prique é a viver
meira vez o fenómeno
conscientemente
da chuva. “Isto é Minque adquirimos a
dfulness”, afirmou, “é
nossa identidade,
como se cada experiência fosse um novo amaas muitas dezenas
nhecer, é prestar atende presentes foram
ção a cada momento que
aconselhados a
acontece na nossa vida
seguir o plano
como se fosse vivido
pela primeira vez”, conprático incluído no
cretizou. De acordo com
livro e a constatar
o psiquiatra, esta posos benefícios da
tura perante o mundo
atenção plena.
tem como propósito
“eliminar o sofrimento
desnecessário” e tem
benefícios reconhecidos como a redução do stress
crónico nocivo, diminuição de eventos cardiovasculares, sintomas depressivos e ansiosos e até a promoção da criatividade e memória.
O coautor, João Perestrelo, mostrou-se bastante feliz com “uma sala tão cheia” e colocou de outra
forma a problemática: “Quantos neste momento
estão conscientes da vossa postura na cadeira, da
vossa respiração, batimentos cardíacos e de que
realmente estão aqui e agora?”, questionou. “Talvez para muitos a resposta seja óbvia, talvez não”,
continuou, sublinhando de seguida o quão fácil é
“passar a maior parte da vida em piloto automático
e não prestar atenção a estas coisas tão simples”.
Segundo o psiquiatra, que assina também o livro
“A Viagem”, se levarmos um pouco destes exercícios
para a nossa rotina diária iremos aperceber-nos de
grandes mudanças pois passamos a fazer as coisas
de forma mais consciente e “é na consciência que
adquirimos a nossa verdadeira identidade”. “Sintam
a vossa presença plena”, “só o aqui e agora interessam, nada mais importa”, concluiu. A apresentação
culminou com a leitura de um poema incluído no
livro, sendo que na obra os capítulos técnicos se
encontram intercalados com contos zen e pequenos
poemas relacionados, tendo havido ainda tempo
para as dezenas de pessoas presentes verem os seus
exemplares autografados pelos autores. n
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Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

“Propõe-nos representações esquemáticas, dinâmicas, movimentos inclusos e exclusos de pensamento sobre caminhos de estudo do narcisismo na
construção da psico-sexualidade”, afirmou no lançamento do livro, no serão de dia 29 de outubro na
Sala Braga da SRNOM, acrescentando que “do saudável ao patológico, passa pelas características que
o definem, de orientação sexual, estrutura psico-social, identificação, identidade inter-relacional,
etc.”, levando-nos a pensar “sobre o sentido da sexualidade humana, origens, relações e personalidade”.
Também Fernando Almeida foi convidado a comentar o último volume desta “coleção imensa”, fruto de
um “trabalho notável”, como referiu, abordando
alguns tópicos desenvolvidos pela especialista, a
quem elogiou a determinação, como o narcisismo
primário e secundário. Patrícia Ribeiro “recorre
sempre a inúmeros autores”, sublinhou o professor
de psiquiatria, enumerando
O quarto volume da obra
figuras emblemáticas como
“Perturbações da Personalidade
Kant, Kaplan e Freud, que
Narcísica e Sexualidade”, da
defendia que a psicanálise se
autoria da médica psiquiatra
ocupa “do narcisismo como
complemento libidinoso do
Patrícia Ribeiro, foi apresentado
egoísmo”.
na Sala braga da SRNOM a 29 de
Numa intervenção baseada
outubro.
em casos reais, que veio
complementar as anteriores,
Fátima Magalhães, médica
psiquiatra, salientou a importância que esta “partilha
de conhecimento” pode ter
na resolução de quadros
clínicos mais complicados relacionados com este
assunto, que vai do polo
da personalidade ao da
sexualidade.
Em jeito de conclusão, também José Ferronha realçou
a riqueza das leituras e bibliografia, o “esquema notável” incluído na obra, referindo igualmente Cláudia
Milheiro, que afirmou que
Quarto volume da
nos sugere de forma absolucoleção foi apresentado
tamente original “uma bússola de orientação no tempo
na SRNOM
e no espaço para compreensão e entendimento de
todo este estudo teórico de
revisão do tema”, e desenvolveu e relacionou conceitos
como
o
determinismo
psíquico, livre-arbítrio e
Uma obra excelente do ponto de vista técandroginia.
nico, reflexivo e científico”, “original na
Orgulhosa, como a própria afirmou, a autora foi
sua forma de meta-análise” e que “em muito contriquem teve as palavras finais, agradecendo os “afebui para o saber” deste “tema tão profundo quanto
tos” dos interlocutores convidados e a gentileza que
difícil”, foi como Cláudia Milheiro, psicóloga clínica
tiveram em ler, interpretar e dar a conhecer um
e psicanalista, descreveu o quarto volume da copouco deste livro que aborda a relação da sexualileção “Perturbações da Personalidade Narcísica e
dade e do narcisismo. n
Sexualidade”, assinada por Patrícia Ribeiro.

“Perturbações
da Personalidade
Narcísica e
Sexualidade”
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Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Apresentação do livro
“Raia Molhada”

Testemunho
de um país que
foi real
Raia Molhada é a primeira obra
publicada por César Gomes, veterano médico gastroenterologista, que retrata as suas vivências de infância na aldeia de
Escalhão, Figueira de Castelo Rodrigo. O autor, de 84 anos, quis deixar um testemunho à neta de tempos marcados pelas
más condições de vida, pelo contrabando e
pela emigração.

N

a longínqua freguesia de Escalhão – terra
onde nasceu – o médico César Gomes encontrou um habitat propício para relatar
três histórias, que em comum têm as vivências do
êxodo, do contrabando e da luta contra a carestia
de vida. Raia Molhada, editada pela Colibri, apresenta-se como “uma deliciosa prosa, do princípio
ao fim”, na opinião de Miguel Mascarenhas Saraiva,
colega do autor e convidado para a apresentação

que teve lugar no dia 31 de Outubro, na sala Braga
da SRNOM.
O livro, de acordo com Mascarenhas Saraiva, transporta-nos com mestria para “um ambiente de aldeia”, de “tempos difíceis” que desafiavam as pessoas a enfrentar as dificuldades “com grande força
de vontade”. “Uma das principais características,
na minha opinião, é a de conseguir devolver-nos ao
Estado Novo e fazer-nos recordar toda a luta e todo
o altruísmo que marcava profundamente a convivência entre as pessoas”, acrescentou o convidado,
que felicitou o autor pela qualidade do texto e por
ter conseguido construir “um documento de inegável valor histórico”.
Segundo interlocutor desta apresentação, António
Saraiva falou um pouco menos da obra e um pouco
mais do autor. “Estou aqui como amigo e não como
crítico literário”, justificou-se, assinalando qualidades de César Gomes como “a imensa capacidade de
trabalho” e “grande disponibilidade” que sempre
apresentou. Saraiva elogiou o autor pela escolha
da sua terra natal como
pano de fundo para as
histórias de Raia Molhada
e recordou um aspecto
curioso que é transmitido
no livro: “Naquela época
diz-nos que havia 160
crianças em Escalhão;
hoje não tenho a certeza
que haja 160 pessoas em
toda a aldeia”. De qualquer forma, para António
Saraiva fez sentido este
regresso às origens do
colega, “após uma longa
e dedicada vida profissional”, chegando mesmo a
compará-lo com o clássico “regresso a Ítaca”
protagonizado por Ulis“Além de um
ses na Odisseia.
Outro detalhe curioso
belíssimo
nesta edição é o facto de
romance é um
ser a estreia em livro de
documento
César Gomes… aos 84
histórico
anos de idade. O autor
inegável”
reconhece que se trata
Miguel Mascarenhas
de um facto inusual, mas
Saraiva
justifica: “A grande intenção desta obra é deixar
um testemunho à minha
neta de tudo o que vivi. Não aspiro, de forma alguma, ao estrelato de Namora ou Torga, apenas
tenho com eles a coincidência de ser do interior
profundo e de ter feito vida de lavrador”. Mas César
Gomes deixou ainda a certeza de que “não vai ficar
por aqui”, pretendendo divulgar em livro as memórias do seu percurso de trabalho no Hospital de
Todos os Santos, em Lisboa, e também do período
que viveu em África. n
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“Este livro traz-me muito boas memórias,
de uma infância muito colorida,
imaginativa e feliz e em que escrever me
dava um enorme gozo, dava-me margem
para me transformar noutra coisa”
Sofia Homem de Melo Marques

“Para
ti mãe”

O reflexo de uma
infância feliz
Foi apresentado dia 14 de
novembro na SRNOM um livro
composto por poemas escritos por
Sofia Homem de Melo Marques
entre os 7 e os 12 anos de idade
e ilustrado com desenhos das
suas irmãs, elaborados também
durante a infância, que abraça
uma vertente solidária, estando
10% do valor das vendas destinado
a apoiar idosos carenciados da
cidade do Porto.
Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

M

ais de sessenta pessoas atenderam ao lançamento na SRNOM, dia 14 de novembro, da obra “Para ti mãe”, “uma preciosa
coletânea de poemas, escritos e intensamente vividos” pela então “pequenina Sofia” Homem de Melo
Marques e “lindamente decorados com desenhos
das irmãs, Sara e Inês”, realizados entre os seus 5 e
9 anos de idade. Assim descreveu Abílio da Fonseca
o livro das três filhas da médica Helena Homem
de Melo que, tal como a mãe, seguiram a Medicina

como carreira. Como sublinhou o professor jubilado, esta obra retrata uma infância feliz que vincou
a personalidade da autora, a quem elogiou a “profissional competência acompanhada de invulgar
suavidade no relacionamento pessoal”.
Na sua intervenção, Sofia atribuiu todo o mérito
à mãe, não só por ter cultivado um “contacto próximo com a cultura, arte e poesia”, como tinha
afirmado logo de início o artista José
Queiroga, mas também por ter guardado “todos os rascunhos com muita
ternura”. Queiroga, que abriu a sessão,
apoiou-se em Heidegger para considerar a “poesia a mais inocente das ocupações” e salientou a índole e comprometimento social presentes em muitos
dos poemas, como a ecologia, assim
como a densidade onírica. Acrescentou ainda que, por estarem estruturados cronologicamente, os versos que
escreveu entre os 7 e 12 anos refletem
uma evolução. Ildina Lídia, professora
que ensinou Sofia a ler e a escrever, foi
também convidada a tecer algumas palavras, assegurando que foi “uma aluna
excecional em todos os aspetos”, “líder
do seu grupo”, “daquelas que jamais se
esquece” e “que há uma em cem”, afirmando ter-se limitado “a limar algumas arestas”. A autora realçou, todavia,
o “estímulo inacreditável” que os desafios lançados pela docente na altura
constituíram. A médica que assina os
poemas de “Para ti mãe” afirmou sentir-se “como público” uma vez que já
não se recorda de escrever tais versos,
mas não escondeu que lhe trazem “ótimas memórias”. Memórias partilhas
por uma das irmãs e coautora, Sara,
que aproveitou ainda a ocasião para
deixar um agradecimento muito especial aos pais e avós, também presentes.
O cariz solidário da obra foi também
focado, uma vez que 10% das vendas servirão para
apoiar uma instituição de solidariedade, patrocinando a compra de fraldas para idosos carenciados
da cidade do Porto.
Para finalizar, foram recitados alguns poemas pela
autora, amigos, colegas, família e até por algumas
crianças destemidas, e o Salão Nobre deu eco às palavras escritas há muitos anos, com toda a liberdade
imagética, onde Sofia pondera como seria se fosse
folhinha, flor, castanha ou sol, por exemplo. n

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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Uma outra
visão do
enigma de
Fernando
PessoA
Numa emblemática data pessoana,
António Chibante apresentou “A
Despedida de Fernando Pessoa”
na SRNOM, numa sessão onde
intervieram António Ramalho de
Almeida e Francisco Topa.

A

Sala Braga da SRNOM acolheu o
lançamento da
nova obra de António
Chibante, “A Despedida
de Fernando Pessoa”,
no último dia do mês de
novembro, data em que
se assinalaram 80 anos
desde a morte do poeta.
Sofia Pinto, representante da Chiado Editora, começou por felicitar o autor, que “vai levar longe a nossa língua portuguesa”,
e considerou que as cerca de trinta pessoas presentes ali rumaram “não para se despedir, mas acolher”
Fernando Pessoa. Também António Ramalho de
Almeida tomou a palavra e afirmou que este é um
livro que aconselho “toda a gente a ler”, passando a
introduzir Francisco Topa, professor na Faculdade
de Letras da Universidade do Porto e investigador
de literatura luso-brasileira, que apresentou a obra.
“A Despedida de Fernando Pessoa” aborda, nas

palavras de Francisco Topa, “a faceta menos previsível de Pessoa, a morte e a despedida, temas que
justificam a divisão da novela em duas partes”. O
académico lembrou que o autor luso-brasileiro é
doutor em pneumologia e que a sua formação médica contribuiu pela positiva para uma “abordagem da saúde e causa da fatalidade”, alegadamente
hepática. Chibante “dá-nos a ver aquilo que não
costumamos ter presente: que apesar da sua genialidade, Pessoa morreu sozinho num hospital sem o
conforto de qualquer amigo. Por outro lado, o tema
da morte abre outra porta para a consideração individual dos principais
heterónimos e para
a ficcionalização da
despedida entre o poeta e Ofélia Queiroz”,
referiu.
Francisco Topa destacou também que o autor é “exímio conhecedor da obra e vida” do
poeta e que “sabe colocar-se no lugar de Pessoa e companhia heteronímica”: Ricardo
Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro
e o semi-heterónimo
Bernardo Soares. “Assumindo as máscaras
de Pessoa, Chibante
consegue transformar-se nele, dando-nos
acesso a mais alguns
textos da famosa arca”,
acrescentou, passando
a citar alguns poemas
“que podiam muito
bem ser dele”.
Finalmente, foi a vez
do autor, natural do
Porto, mas também
com nacionalidade
brasileira, proferir
alg umas palav ras,
começando por se dizer “derrotado pela
emoção”. De acordo com o mesmo, este livro não
só é “escrito com a mão mas com saudade, com
uma perceção do estilo português de ser”, porque
“na hora de chorar, o português chora melhor que
ninguém”, concretizou. António Chibante recorreu
às palavras de Cleonice Berardinelli, que assina o
prefácio, para afirmar que o que mais impressiona
e prende em Fernando Pessoa é a sua “uni-pluralidade”. Após um curto resumo da vida do poeta,
que “enchia os bolsos de sofrimento”, o autor, que
já havia escrito “Um Jantar com Fernando Pessoa”,
defendeu que o ícone da literatura portuguesa do
século XX “nunca morreu”, uma vez que neste livro
viaja com ele, e “só os imortais podem voltar”. n
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«O Imaginário
que trago por dentro»
Cultura mirandesa em destaque na
apresentação do livro de Francisco
Manuel Lucas
“Para verdadeiramente
sermos profissionais de
saúde temos de olhar o
mundo em volta”
júlio machado vaz

O livro “O Imaginário
que trago por dentro”
é da autoria de
Francisco Manuel
Lucas, mas foram o
Grupo Medivocce, La
Çaramontaina, Dinis
Meirinhos e Aurelino
Costa que deram vida
ao Salão Nobre da
SRNOM na noite de 18
de dezembro, aquando
da apresentação da
obra, encarnando o
“ser mirandês” comum
aos intérpretes e ao
autor.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

O

Salão Nobre da SRNOM acolheu a 18 de
dezembro a apresentação da obra “O Imaginário que trago por dentro”, de Francisco Manuel Lucas, num serão em que se celebrou
a cultura de Miranda do Douro com muita música e
poesia à mistura. Esta apresentação menos convencional deveu-se ao autor considerar que, apesar da
“insignificância do livro”, tudo é um bom pretexto
para assistir a um espetáculo como este.

José António Martins Soares, dirigente da
SRNOM, foi quem abriu a sessão, elogiando
a escrita e imaginação do autor. “Francisco
Lucas é um mirandês”, introduziu Sérgio João,
membro do La Çaramontaina, dando conta de
que aquele nutre grande amor “pela cultura,
música e pela sua profissão” e que o programa
da noite foi idealizado pelo mesmo, lendo de
seguida o poema “Fragmentos de Alma”.
O Grupo Medivocce foi o primeiro a subir
ao palco, evocando a época natalícia com a
interpretação de temas como “Let it Snow” à
capela, “Jesus Child” de John Rutter e medleys
de Natal com músicas como “Have Yourself a
Merry Little Christmas” e as mais tradicionais
“We Wish You a Merry Christmas” e “Jingle
Bells”. O talentoso e premiado jovem músico
Dinis Meirinhos, intérprete de guitarra clássica e também natural de Miranda do Douro,
foi responsável por dar corpo ao segundo
momento cultural da noite, acompanhando
depois Aurelino Costa, escritor e ator que se
define como “dizedor de poesia”, na declamação de poemas de diversas autorias, desde
Francisco Lucas a António Nobre e José Régio.
O último momento musical da noite coube
ao La Çaramontaina, grupo com influências
do cancioneiro tradicional mirandês que pretende divulgar a música, tradição e cultura da
região. Por fim, tiveram a palavra Francisco
Lucas e Júlio Machado Vaz, presidente da Direção da Associação Acolher e Cuidar para a
Cidadania, para a qual reverteram os proventos. No discurso de encerramento, Júlio Machado Vaz leu uma seleção de poemas de “O
Imaginário que trago por dentro” e defendeu
que “para verdadeiramente sermos profissionais
de saúde temos de olhar o mundo em volta”. Realçou ainda a importância de termos uma “vontade
firme” de nos enriquecermos enquanto pessoas, e
subsequentemente a atividade clínica, sem nunca
esquecer que está em causa um “encontro de dois
sujeitos e não de um sujeito e de um objeto portador
de sintomas”. n
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Coro da
SRNOM em
estreia no
Concerto de
Natal
No serão frio de 17 de dezembro, centenas
de pessoas preencheram o Salão Nobre do
Centro de Cultura e Congressos, evocando,
em conjunto com a sonoridade do Coro da
SRNOM, o calor humano próprio do espírito
natalício.

A

Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos assinalou a quadra natalícia com
um Concerto de Natal dia 17 de dezembro,
no Salão Nobre, protagonizado pelo Coro da SRNOM, criado no verão de 2014.
Lúcia Mota, espetadora já habitual deste concerto,
admitiu “adorar” ouvir o Coro da SRNOM, um
grupo que considerou “muito bom”. “Nesta altura
do Natal os coros são muito bem-vindos e eu gosto
sempre de ouvir”, afirmou, dando conta do especial
gosto pelos tenores.

A maestrina, Luísa Vilarinho, explicou que neste
concerto tentaram “abordar um programa menos
tradicional, feito de contrastes e incursões em sonoridades e atmosferas inesperadas, transcorrendo
vários séculos e estilos”. “A primeira voga em ambiências de paz e serenidade, laivos de júbilo em
dialetos imaginários, cantares de povos das savanas de África, com os seus ritmos trepidantes, na
alegria das crianças em
preparativos para a noite
de Natal, na exaltação e
louvor à vida, à natureza
e ao amor”, referiu. O concerto arrancou com a emblemática “The Lord bless
you and keep you” de John
Rutter e foram interpretados, entre outros temas,
“Sanctus” de Karl Jenkins,
a canção sul-africana
“Siyahamba” e um cântico tradicional galês com
arranjo de Rui Soares da
Costa.
A segunda parte foi dedicada a um Menino Jesus
de cor, viajando “por planícies alentejanas, florestas tropicais da América
do Sul e Timor Leste, pelas noites do continente
americano sob espessos
mantos de neve, os brilhos resplandecentes das
estrelas do céu límpido de
Belém”, esclareceu a orientadora do coro, destacando
“Duerme negrito”, onde se
evocam “os tempos cruéis
da escravatura no Novo
Mundo”. Para Manuel
Silva, a estrear-se no Concerto de Natal promovido
pela SRNOM e amigo de
Luísa Vilarinho, “não há
adjetivo que a qualifique”,
de tão bom que é o seu
trabalho. Já José Simões,
também pela primeira vez
aqui presente por ocasião
de uma formação, destacou o “programa aliciante” escolhido para este
concerto. A noite culminou com “Menino Jesus da
minha cor”, uma canção que “narra o encontro de
duas crianças, uma de raça negra, outra branca, rosada. Da mesma cor”, salientou a maestrina.
Esta celebração musical ficou também marcada pelo
reencontro dos Medici Ensemble, cujos elementos
são todos médicos e diplomados pelo Conservatório
de Música do Porto, e ainda pela colaboração de Rodrigo Allen Pinho na percussão e de Isabel Araújo
como soprano solista. n
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O Porto está na moda e os Clérigos
também. Ainda no final de 2015 o

site de viagens TripAdvisor elegeu
a cidade como melhor destino

emergente da Europa e terceiro

melhor do mundo, e os Clérigos
como uma das suas atrações

Texto Inês Ferreira › Fotografia João Valentim

principais.

Para acompanhar a nova dinâmica
e vida turística da cidade, o

conjunto arquitectónico da Igreja
e Torre dos Clérigos, situado no

coração da Baixa portuense, foi

alvo de obras de restauro de grande
dimensão, reabrindo no final de

2014. A modernização é evidente,
mas mantém-se a aura de culto e

tradição. Mostramos-lhe o que há de
novo e aguçamos-lhe a vontade de
(re)visitar este monumento ímpar
do Barroco.

O número de visitas
ultrapassou todas as
melhores expetativas”
padre américo aguiar

Clérigos:

tradição e
culto a par com
a modernização
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uando reabriu ao público após as obras de
reabilitação, a 12 de dezembro de 2014,
data coincidente com o aniversário da
inauguração do edifício, a Igreja dos Clérigos surpreendeu com uma nova entrada (agora pela Rua
da Assunção), acesso a pessoas com mobilidade
reduzida, elevador, loja, sanitários e museus. Foi reaproveitada a parte do edifício situada entre a Torre
e a Igreja, onde já foram o hospital, enfermaria e
residência do clero, e entre os pisos foram criadas
zonas de descompressão com pequenas exposições,
evitando-se assim o congestionamento na escada
em espiral com 240 degraus que leva os visitantes
ao topo da Torre, para desfrutarem da famosa e
bonita vista da Invicta e do rio Douro
de um posto privilegiado, a 76 metros
de altura. Mas, desde então, já surgiram
novas atrações.
Pedro Cardoso “nunca tinha visitado
os Clérigos, apesar das várias vezes que
já por lá tinha passado e vislumbrado”
o monumento. No final da visita, contou-nos que gostou de “conhecer o espaço”, descrevendo a Igreja, que tem
a Senhora da Assunção como padroeira, como “um local familiar” e sublinhando que “pela sua torre esguia conseguimos observar praticamente toda
a cidade do Porto”. Apesar de não conhecer o espaço antes das obras de restauro, a modernização não lhe passou
despercebida, considerando notórios
algumas componentes “como o sistema
de entradas controlado por leitor de
códigos de barras dos bilhetes, acessibilidade a cadeiras de rodas e espaços
com painéis interativos que ajudam a
perceber o espaço e os elementos que
lhe estão próximos”.

Christus
A 29 de junho de
2015, Dia de São
Pedro, estreou a exposição “Christus”,
um espaço museológico situado no
antigo hospital com
mais de 400 imagens de Cristo com
os braços abertos em posições diferentes e materiais
diversos, do marfim à prata e madeiras, reunindo
peças que vão desde o século XII aos séculos XVIII/
XIX. Trata-se de uma doação da coleção particular
de António Manuel Cipriano de Miranda. Natural
do Baião, estudou no Porto e foi colecionador e proprietário de um antiquário em Lisboa.
No mesmo dia foi apresentado o projeto de organização, digitalização, descrição e divulgação online
do Arquivo da Irmandade dos Clérigos, ao cuidado
da Santa Casa da Misericórdia do Porto, por especialistas do Centro de Estudos de História Religiosa
da Universidade Católica, com a participação de
professores da FLUP.
Irmandade dos Clérigos

Surgiu em 1707, juntando três confrarias clericais: a Confraria
de Nossa Senhora da Misericórdia dos Clérigos pobres (1630), a
Irmandade de S. Pedro “ad Vincula” (1654) e a Congregação de
S. Filipe de Néri (1666). Esta fusão levou ao aumento do número
de confrades, assegurando a sustentabilidade económica
indispensável para cumprir a sua missão de assistir os clérigos
na pobreza, na doença e na morte.
“Não tenhas vergonha de visitar os enfermos”, lê-se em cima da
porta que dá acesso à coleção Christus, antigo hospital.

Arquivo da Irmandade dos Clérigos
http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/arquivos/
index.php/irmandade-dos-clerigos-do-porto
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Clérigos em festa
Atualmente já é possível assistir diariamente pelas 12h a concertos de órgãos de
tubos, mas para celebrar o primeiro aniversário de reabertura ao público foram
várias as iniciativas culturais promovidas,
a 12 de dezembro de 2015, desde concertos no interior e exterior durante todo o
dia, a visitas guiadas.
Depois da missa presidida pelo Bispo
do Porto, D. António Francisco dos Santos, pelas 12h, num “gesto simbólico” foi
entregue a Rui Moreira, presidente da
Câmara Municipal do Porto, a chave da
Torre dos Clérigos, em jeito de “devolução
da torre à cidade”, como explicou o presidente da Irmandade dos Clérigos, padre
Américo Aguiar. Trata-se de uma peça
em prata desenhada pelo “jovem empreendedor” João Pedro Oliveira, que ficará
guardada no gabinete do presidente, junto
de uma outra chave que confere acesso ao
coração de D. Pedro.
Nos momentos musicais, destaque para o
espetáculo dado pelo renomado saxofonista Henke Van Twillert, que atuou com
o Ensemble Vento Norte e a soprano Inês
Soares, e ainda para o concerto dos G Projecto na escadaria principal da Torre dos
Clérigos, que fechou a noite.
Clérigos

Sala A+
Em 2015 a Torre dos Clérigos tornou-se oficialmente acessível a nível virtual a pessoas deficientes
ou com mobilidade reduzida, uma novidade dada a
conhecer no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 3 de dezembro. Na Sala A+, no quarto piso
anexo à Torre, encontram-se câmaras a transmitir
em tempo real, e com som, a vista panorâmica do
cimo da Torre, muitas vezes referida como ex-libris
da cidade do Porto. Neste espaço multissensorial
são também identificados os mais emblemáticos
edifícios avistados. Com este projeto, desenvolvido
pela autarquia em parceria com a Associação Regional de Proteção do Património Cultural e Natural, a
Irmandade dos Clérigos e a empresa Amorim Isolamentos, o monumento nacional fica agora 86%
acessível a pessoas com mobilidade reduzida (fica
de fora o topo da Torre e Coro Alto).

O conjunto arquitetónico dos Clérigos, encomenda
da Irmandade dos Clérigos, foi projetado por Nicolau
Nasoni por impulso do seu principal mecenas,
e então deão da Sé do Porto, D. Jerónimo Távora e
Noronha. Os trabalhos começaram em 1732 e, após
alguns obstáculos e reformas pelo caminho, a Igreja
ficava concluída em 1749 e a Torre, que inicialmente
teria uma homóloga, em 1763. As “esculturas de
Santos, fogaréus e cornijas bem acentuadas e
balaustradas”, como refere a Irmandade, vincamlhes o estilo indiscutivelmente barroco, enquanto
que os 76 metros de altura da Torre lhe conferiram
a imponência da então maior torre sineira em
Portugal. De acordo com o historiador Germano
Silva, durante muitos anos o monumento serviu de
ponto de referência à orientação dos navegadores
na entrada da perigosa barra do Douro e ajudava os
comerciantes a saber quando chegava “o vapor da
mala real”.
“Quando o vapor da mala real estava prestes a entrar no Douro,
a Associação Comercial fazia subir balões ao alto da torre. Os
comerciantes sabiam assim que podiam mandar os empregados
para junto dos correios, a fim de receberem o mais depressa
possível o dinheiro que vinha de Londres”, escreveu.

Horário Fora de Horas
Junho de 2015 ficou também marcado na história
da Irmandade dos Clérigos pelo anúncio de que, ao
fim de 250 anos, a Torre e Igreja iriam abrir portas
em horário noturno. Depois do sucesso do verão e
de modo a assinalar a quadra natalícia e passagem
de ano, os Clérigos voltaram a abrir “Fora de Horas”,
proporcionando durante o fim de semana aos visitantes a possibilidade de apreciar, com a noite caída,
as belíssimas iluminações de Natal da cidade.
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Curiosidade: Carrilhão de concerto

É composto por 49 sinos, tendo o maior 1,521
metros de diâmetro e dois mil quilos de peso
e o menor 0,173 metros de diâmetro e um
peso de 5 quilos. No total, os 49 sinos pesam
9.970 quilos. O sistema dos sinos é ativado
a partir de uma cabine, instalada dentro da
Torre, pela ação do carrilhonista, ou através da
ação de um computador. O valioso carrilhão,
construído e montado por uma empresa
holandesa de Asten, foi inaugurado no dia 24
de junho de 1995.

Expetativas superadas
Todas estas novas apostas tiveram
um reflexo mais que positivo. Em
2015 passaram pela Igreja e Torre
dos Clérigos, a pagar ou não, cerca
de 450 mil pessoas, um número que
de acordo com a Irmandade representa um aumento de 45% em relação a 2014: “O número de visitas
ultrapassou todas as melhores expetativas”, afirmou o presidente da Irmandade dos Clérigos. E quem vem,
promete voltar e recomendar, como
é o caso da canadiana Kate Brower,
pela primeira vez no Porto, que nos
confessou estar “apaixonada”. “As
escadas custam um pouco a subir,
mas vale a pena pela vista fantástica
sobre a cidade”, afirmou, referindo-se à Torre. “O concerto [a dois órgãos] foi muito bonito e o museu é
muito rico”, acrescentou, realçando
ter gostado de conhecer as explicações e história do edifício na visita
guiada pelos espaços com duração
aproximada de 1 hora. n

“Nicolau Nasoni
foi sepultado
nesta igreja
(dos Clérigos)
sendo asestido
pela Irmandade
como pobre e
se lhe fizerão os
três oficios como
também o da
sepultura”.
In Livro de Óbitos da
Irmandade dos Clérigos

Enigma: Sepultura de Nasoni encontrada?

Do investimento de cerca de 2.6 milhões de euros realizado (1.8
milhões comparticipados pelo Quadro de Referência Estratégica
Nacional, QREN, e 800 mil euros pela Irmandade dos Clérigos
através do programa Jessica), grande parte destinou-se à
implementação de infraestruturas elétricas. Quando durante as
obras um trabalhador levantou uma parte do soalho em madeira
do altar-mor da Igreja para colocar um fio elétrico, foi descoberta
uma cripta do século XVIII com cerca de dez sepulturas, uma das
quais poderá ser de Nicolau Nasoni, autor do projeto que deixou
a sua marca em toda a cidade, onde desenvolveu a maior parte do
seu trabalho. O padre Américo Aguiar, presidente da Irmandade
dos Clérigos, admitiu nessa altura ter especial curiosidade “em
estudar as urnas e descobrir de quem são e se, porventura, uma
delas é de Nicolau Nasoni”. Importante recordar que é sabido
que o arquiteto italiano adoeceu e foi tratado pela Irmandade,
funcionando ali na altura um hospital, e que faleceu em 1773, aos
82 anos, tendo sido sepultado na Igreja, embora não seja conhecida
a localização exata.
“Nicolau Nasoni foi sepultado nesta igreja (dos Clérigos) sendo
asestido [assistido] pela Irmandade como pobre e se lhe fizerão
[fizeram] os três oficios [ofícios] como também o da sepultura”, lê-se
no livro de óbitos da Irmandade.
Ultrapassadas as diligências formais da Irmandade dos Clérigos
com a Direcção-Geral do Património, a cripta foi reaberta em junho
de 2015 para a reconhecida equipa coordenada pela antropóloga
forense Eugénia Cunha, da Universidade de Coimbra, iniciar os
trabalhos de identificação. De acordo com a investigadora, o
trabalho é “complexo” e deverá durar cerca de um ano uma vez
que implica duas fases distintas: reconstrutiva e comparativa. A
antropóloga explicou que há condicionantes como a cripta ser
pequena e a “má” qualidade do ar devido a “uma grande carga
fúngica”, e frisou que para além dos ossos e dentes, todo o
contexto é essencial para a identificação.
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3 discos 3 livros

As escolhas de
D. António Francisco dos Santos
Bispo do Porto

Ser cristão na sociedade,
aqui e no futuro
Actas do Congresso «No centenário do
nascimento de António Ferreira Gomes,
Bispo do Porto (1906-2006)», Porto, 2006
D. António Ferreira Gomes (1906-1989) foi
um dos mais relevantes bispos do Porto. Fiel
ao princípio “de joelhos perante Deus e de
pé perante os homens”, cedo se preocupou
em espalhar o Evangelho e a doutrina social
da Igreja. As suas homilias estavam muito
focadas nas injustiças sociais, na miséria no
mundo rural, especialmente no Alentejo (onde
foi bispo de Portalegre durante quatro anos).
As suas intervenções não passaram despercebidas ao regime de Salazar, que não descansou enquanto não o enviou para o exílio, que
durou dez anos. Quando regressou, manteve
o tom das suas homilias. As proferidas no Dia
Mundial da Paz, no primeiro dia de cada ano,
antes e depois do 25 de abril, ficaram para a
história e constituem uma verdadeira antologia doutrinal.
Em 2006, por ocasião do centenário do seu
nascimento, a Diocese do Porto e a Fundação SPES organizaram um grande Congresso
Internacional. Este livro reúne todas as conferências aí apresentadas. D. António Ferreira Gomes ficou para a história da cidade
do Porto e do país. Foi distinguido em 1976
pelo Presidente da República, Ramalho Eanes, com a Ordem da Liberdade, e em 1982,
quando resignou, com a Ordem Militar de
Cristo.

D. António Francisco dos Santos é natural
de Cinfães mas foi em Paris que concluiu a
licenciatura de Filosofia, na Faculdade de
Filosofia do Instituto Católico de Paris, em
1977. Mais tarde, em 1979, fez o mestrado
em Filosofia Contemporânea, na mesma
faculdade.
Em 2004 foi bispo auxiliar de Braga e, em
2006, bispo de Aveiro. Em abril de 2014
sucedeu a D. Manuel Clemente como bispo
do Porto. Na chegada à Cidade Invicta
manifestou “o desejo de presença junto

dos doentes, dos pobres e dos que sofrem,
para procurar fazer um caminho de
bondade e de esperança na busca comum
de um mundo melhor”.
Quem o conhece define-o como “um
homem disponível, simples e afável”. Para
a “Nortemédico” aceitou dar sugestões de
leitura e musicais.

Cantar a Vida – Homilias de um
bispo de todos para todos
D. Manuel Martins

Metamorfoses da Cultura Liberal
Gilles Lipovetsky

Este livro, editado em 2015, reúne uma parte
significativa das homilias de D. Manuel Martins, proferidas no período em que foi o primeiro Bispo de Setúbal.
Conhecido por ser frontal e bem-humorado,
teve uma intervenção muito firme em defesa dos mais carenciados, com palavras de
grande lucidez contra os atropelos à dignidade humana. D. Manuel pugnou pela justiça
social, sempre sem medo e muitas vezes contra a corrente.
Denunciou intrepidamente a fome, quando o
desemprego aumentou drasticamente na sua
diocese. Foi sempre uma voz contra os erros,
as incoerências, as hipocrisias, a humilhação
desumana de ciganos e migrantes, de pobres
e sem abrigo.
Nascido em Leça do Balio, em 1927, D. Manuel Martins ficou também conhecido pelo
modo como se bateu pela questão de Timor-Leste, tendo discursado a este propósito na
sede da ONU, em Nova Iorque. O seu nome
consta no Dicionário de Personalidades Portuguesas do Séc. XX, tendo sido agraciado
com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.
“Cantar a Vida” tem a particularidade de provir dos tópicos manuscritos, que depois foram
verbalizados por D. Manuel Martins nas suas
homilias, enquanto Bispo de Setúbal, entre
1975 e 1998.

Texto Rui Martins

Gilles Lipovetsky é um filósofo francês mas
não é um daqueles autores de textos rebuscados, difíceis de ler. Pelo contrário, escreve
simples e direto. Neste livro, de uma centena
de páginas, baseado em quatro textos apresentados numa conferência no Canadá, é feita
uma espécie de síntese de outras das suas
publicações de enorme sucesso, como “A Era
do Vazio”, “O Luxo Eterno” ou o “Império do
Efémero”, por exemplo.
O principal enfoque é a sociedade pós-moderna, marcada pelo desinvestimento público
e pela perda de sentido das grandes instituições morais, sociais e políticas. Isso provoca,
na perspetiva do autor, um esvaziamento das
formas tradicionais de solidariedade e de vínculo social, fortalecendo as novas modalidades de interação e realização pessoais.
Neste livro, Lipovetsky descreve ainda as
relações entre o marketing, a ética e as empresas, para além das transformações dos
valores, onde não escapa a ação dos media
na nossa sociedade. Sem atribuir um poder
absoluto de manipulação de massas à comunicação social, a verdade é que, com a ajuda
da tecnologia, a população está cada vez mais
individualista, mais egocêntrica. Longe vão
os tempos em que era frequente e fácil o convívio entre amigos e familiares. Hoje as pessoas estão mais “agarradas” aos telemóveis e
aos Ipads, com tudo o que isso tem de positivo e... negativo!

3 LIVROS · 3 discos
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Avé Maria
Charles Gounod / J.S. Bach

Porto Sentido
Rui Veloso

Cânticos da tarde e da manhã
Teresa Salgueiro (voz)

Trata-se de uma das
composições mais
famosas de sempre,
gravada sobre o texto
em latim de Ave Maria. Ao longo dos
anos tem sido interpretada por muitos
cantores, de diversos estilos e épocas, como
Alessandro Moreschi (o último castrato), Maria Callas, Luciano Pavarotti, José Carreras,
Andrea Bocelli, Joan Baez, Stevie Wonder ou
Barbra Streisand.
A versão mais comum sobre a origem do tema
diz-nos que o compositor francês Charles
Gounod (1818-1893) começou por escrever
uma melodia a que deu o nome de “Meditação”. A base da música (harmonia e textura)
era o Prelúdio n.º 1 em Dó Maior, do cravo
bem temperado, volume 1, de Johann Sebastien Bach, escrito 137 anos antes.
Em 1858, Gounod juntou o texto de Ave Maria a essa melodia, fazendo alguns ajustes no
Prelúdio. O resultado é bem conhecido.
Autor de inúmeras óperas e sinfonias, Gounot
dedicou o final da sua vida à música religiosa,
chegando a compor o Hino do Vaticano.

Quem vem e atravessa o rio, junto
à Serra do Pilar, vê
um velho casario,
que se estende até
ao mar…” É assim
que Carlos Tê vê o
Porto e que Rui Veloso transformou depois numa das suas músicas mais conhecidas, sendo mesmo uma
autêntica bandeira da Cidade Invicta.
Nascido em Lisboa mas criado desde os três
meses de idade no Porto, Rui Veloso tornou-se conhecido em 1980 com o álbum “Ar de
Rock”. Os anos foram passando e os sucessos
também. Recordar hoje o “Chico Fininho” é
já um passado distante porque, entretanto,
foram surgindo inúmeros sucessos que ficaram na memória. “Porto sentido” é um bom
exemplo, a par de outros como “Não há estrelas no céu”, “Sei de uma camponesa”, “O anel
de rubi”, “Porto Covo”, para além de muitos
outros.
Feito Cavaleiro da Ordem do Infante D. Henrique, em 1992, pelo Presidente da República
da altura, Mário Soares, e elevado a Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em
2006, por Jorge Sampaio, Rui Veloso comemorou 35 anos de carreira em novembro de
2015.

A antiga voz dos
Madredeus apresenta aqui uma oratória que fez tanto
sucesso que até mereceu as felicitações
do Papa Francisco.
Em novembro de
2014, por altura do primeiro aniversário da
sua eleição como sucessor de Pedro, Teresa
Salgueiro enviou o CD ao Vaticano, recebendo como resposta uma carta, informando
que o Santo Padre “tinha acolhido o disco
com prazer”.
“Nunca sejais homens e mulheres tristes: um
cristão não o pode ser jamais! Nunca vos deixeis invadir pelo desânimo”, escreveu o Papa
na missiva dirigida a Teresa Salgueiro e a Rão
Kiao, que na altura também lhe enviou o trabalho “Sopro de vida, ao ritmo da liturgia”.
Com a sua conhecida voz celestial, Teresa Salgueiro interpreta a oratória “Cânticos da tarde
e da manhã”, criada a partir do reportório
litúrgico de Vésperas e Laudes, gravado em
2013 para o Seminário de Almada. Os poemas integrados nas composições, traduzidos
de antigos hinos escritos em grego e latim e
datados de várias épocas, foram musicados
por consagrados compositores portugueses
de liturgia. O resultado foi um enorme sucesso. n

Legislação

Legislação relevante
Publicada no Diário da República entre 01.10.2015 e 31.12.2015
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■■PORTARIA N.º 324-A/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde
Fixa os valores das taxas moderadoras na concretização da interrupção voluntária da gravidez.
[DR n.º 192/2015, 2.º Suplemento, Série I de 2015-10-01]

■■DESPACHO N.º 11101-A/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de
Estado da Saúde
Determina que os aumentos de capital realizados de acordo com o disposto no Despacho n.º
15476-B/2014, de 19 de dezembro, são aplicados
no pagamento de dívidas a fornecedores, contraídas até julho de 2015.
[DR n.º 194/2015, 2.º Suplemento, Série II de 2015-10-05]

■■DESPACHO N.º 11104/2015 da Presidência do
Conselho de Ministros - Gabinete do Ministro
da Presidência e dos Assuntos Parlamentares
Declara a utilidade pública da Academia Nacional de Medicina de Portugal.
[DR n.º 195/2015, Série II de 2015-10-06]
[http://www. academianacional
medicina.pt/default.aspx]

■■DESPACHO N.º 11297/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Reconhece os Centros de Referência para as
áreas da Epilepsia Refratária, da Onco-Oftalmologia, da Paramiloidose Familiar, do Transplante
Pulmonar, do Transplante do Pâncreas e do
Transplante Hepático.
[DR n.º 197/2015, Série II de 2015-10-08]

■■PORTARIA N.º 340/2015 do Ministério da Saúde
Regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados
Paliativos (RNCP), a caracterização dos serviços
e a admissão nas equipas locais e as condições e
requisitos de construção e segurança das instalações de cuidados paliativos.
[DR n.º 197/2015, Série I de 2015-10-08]

■■DECRETO-LEI N.º 223/2015 do Ministério da
Saúde
Cria um incentivo a atribuir, pelo aumento da lista
de utentes, aos trabalhadores médicos especialistas de medicina geral e familiar a exercer funções
nas unidades de saúde familiar de modelo A e nas
unidades de cuidados de saúde personalizados, em
zonas geográficas qualificadas como carenciadas.
[DR n.º 197/2015, Série I de 2015-10-08]

■■DESPACHO N.º 11411/2015 dos Ministérios da
Economia, da Agricultura e do Mar e da Saúde Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e
da Economia, da Alimentação e da Investigação
Agroalimentar e Adjunto do Ministro da Saúde
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Aprova o Plano Nacional de Gestão de Crises
Alimentares.
[DR n.º 199/2015, Série II de 2015-10-12]

■■PORTARIA N.º 343/2015 dos Ministérios das
Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Define as condições de instalação e funcionamento a que devem obedecer as unidades de
internamento de cuidados integrados pediátricos de nível 1 (UCIP nível 1) e de ambulatório
pediátricas, bem como as condições de funcionamento a que devem obedecer as equipas de
gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados destinadas a cuidados pediátricos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
[DR n.º 199/2015, Série I de 2015-10-12]

(Retificada pela DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 54/2015 - DR
n.º 230/2015, Série I de 2015-11-24 da Presidência do Conselho de
Ministros - Secretaria-Geral)

■■DECRETO-LEI N.º 238/2015 do Ministério da
Saúde
Estabelece o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde.
[DR n.º 201/2015, Série I de 2015-10-14]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1900/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do Conselho Diretivo de nomeação
do Presidente do Conselho Clínico do ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde. [Maria José Moreira de Almeida Campos]

[DR n.º 203/2015, Série II de 2015-10-16]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1901/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do Conselho Diretivo de nomeação do Presidente do Conselho Clínico do ACES
Gerês/Cabreira. [Raul António Barbosa Varajão
Borges]
[DR n.º 203/2015, Série II de 2015-10-16]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1902/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Nomeação do Presidente do Conselho Clínico
do ACES da Maia. [Gustavo João Lopes Simões
Melo Ferreira]
[DR n.º 203/2015, Série II de 2015-10-16]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1903/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Nomeação do Presidente do Conselho Clínico
do ACES de Gaia. [Maria Elvira Baptista Ferreira
Pinto da Costa e Silva]
[DR n.º 203/2015, Série II de 2015-10-16]

■■DESPACHO N.º 11617/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes dos
Secretários de Estado da Saúde e do Ensino Superior
Homologa o protocolo celebrado entre a Universidade do Porto e a Administração Regional
de Saúde do Centro, I. P. que fixa o regime de
articulação entre as atividades de ensino e de
investigação do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar daquela Universidade e
a atividade clínica desenvolvida no âmbito da
Administração Regional de Saúde do Centro, e
nomeia a respetiva comissão mista.
[DR n.º 203/2015, Série II de 2015-10-16]

■■DECRETO-LEI N.º 239/2015 do Ministério da
Saúde
Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º
28/2008, de 22 de fevereiro, que estabelece o regime de criação, estruturação e funcionamento
dos agrupamentos dos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde.
[DR n.º 201/2015, Série I de 2015-10-14]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1897/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do Conselho Diretivo de nomeação
do Presidente do Conselho Clínico do ACES de
Braga. [Margarida Conceição Reis Pedreira Lima]
[DR n.º 203/2015, Série II de 2015-10-16]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1898/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do Conselho Diretivo de nomeação
do Presidente do Conselho Clínico do ACES Vale
do Sousa Sul. [Almiro Óscar Mateus]

[DR n.º 203/2015, Série II de 2015-10-16]

■■DESPACHO N.º 11610/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Prorroga o prazo fixado no n.º 11 do despacho
n.º 6250/2013, 14 de maio, que cria um Grupo de
Trabalho (GT) para elaborar uma proposta para
desenvolvimento e implementação do Sistema
de Informação Geográfico de Planeamento em
Saúde (SIGPS), e altera a composição do GT.
[DR n.º 203/2015, Série II de 2015-10-16]

■■DESPACHO N.º 11640-A/2015 do Ministério
da Saúde - Gabinete do Ministro
Designa o licenciado Luís Alberto Rodrigues Alves Meira para o cargo de presidente do conselho diretivo do Instituto Nacional de Emergência
Médica, I. P., em regime de substituição.
[DR n.º 203/2015, 1.º Suplemento, Série II de 2015-10-16]

■■DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 920/2015
do Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário
de Estado da Saúde
Retifica o Despacho n.º 9002/2015, de 31 de julho,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156,
de 12 de agosto, que aprova o modelo de guia
de tratamento da receita desmaterializada.

[DR n.º 204/2015, Série II de 2015-10-19]

■■DESPACHO N.º 11666/2015 dos Ministérios
da Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes
dos Secretários de Estado da Saúde e do Ensino
Superior
Homologa o protocolo celebrado entre a Universidade do Porto e o Centro Hospitalar Póvoa de
Varzim/Vila do Conde, E. P. E., que fixa o regime
de articulação entre as atividades de ensino e de
investigação do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, daquela Universidade, e a
atividade clínica desenvolvida por aquele Centro Hospitalar, e nomeia a respetiva comissão
mista.
[DR n.º 204/2015, Série II de 2015-10-19]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1934/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do Conselho Diretivo de nomeação
do Presidente do Conselho Clínico e de Saúde
do ACES Aveiro Norte. [Maria de Lourdes Sousa
Tavares e Silva]
[DR n.º 207/2015, Série II de 2015-10-22]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1958/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do Conselho Diretivo que designa
o Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do
ACES Porto Oriental. [Júlio Alberto Fernandes
Rego]
[DR n.º 211/2015, Série II de 2015-10-28]

■■DELIBERAÇÃO N.º 1959/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do Conselho Diretivo que designa
o Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do
ACES Feira/Arouca. [Marisa de Fátima Lemos
Carvalho]
[DR n.º 211/2015, Série II de 2015-10-28]

■■DESPACHO N.º 12194-E/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Tendo presente o Despacho n.º 4827-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, 2.º
Suplemento, de 8 de maio, estabelece disposições sobre os procedimentos de recrutamento
dos médicos que adquiram o correspondente
grau de especialista na 2.ª época de 2015, na
área de medicina geral e familiar, tendo em vista
a constituição de até 1100 relações jurídicas de
emprego.
[DR n.º 212/2015, 2.º Suplemento, Série II de 2015-10-29]

■■PORTARIA N.º 390/2015 do Ministério da
Saúde
Define a informação para deixar de fumar, nomeadamente os números de telefone e os sítios
web destinados a informar os consumidores sobre os programas de apoio disponíveis para as
pessoas que pretendam deixar de fumar, que
devem ser incluídos nas advertências de saúde
combinadas e na advertência de saúde geral.
[DR n.º 214/2015, Série I de 2015-11-02]
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■■DELIBERAÇÃO N.º 1985/2015 do Ministério
da Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
Lista de substâncias cuja utilização na preparação e prescrição de medicamentos manipulados
não é permitida e condições dessa proibição.

[DR n.º 214/2015, Série II de 2015-11-02]

peração referentes à aquisição de prestações de
saúde nos termos do Decreto-Lei n.º 138/2013, de
9 de outubro, com as Santas Casas das Misericórdias de Esposende, Fão, Felgueiras, Lousada,
Marco de Canaveses, Póvoa de Lanhoso, Riba de
Ave e Vila Verde.

■■DESPACHO N.º 13447-B/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Estabelece disposições para a dispensa da terapêutica antirretrovírica. Revoga o Despacho n.º
2175/2013, publicado no Diário da República, 2.ª
série, de 6 de fevereiro.

■■DESPACHO N.º 13119-I/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Plano de Contingência de Temperaturas Extremas, Módulo de Inverno - Determina que seja
assegurada a implementação das escalas nominativas necessárias ao funcionamento dos serviços de urgência durante o período de vigência
do Plano, bem como o alargamento do horário
de funcionamento dos CSP, entre 1 de dezembro
de 2015 e 29 de fevereiro de 2016.

■■PORTARIA N.º 406/2015 do Ministério da
Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 55/2013, de 7
de fevereiro, que define as categorias de bens
e serviços específicos da área da saúde cujos
contratos públicos de aprovisionamento (CPA)
e procedimentos de aquisição são celebrados e
conduzidos pelos SPMS - Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E. P. E.

[DR n.º 225/2015, Série I de 2015-11-17]

[DR n.º 225/2015, 1º SUPLEMENTO, Série II de 2015-11-17]

■■DESPACHO N.º 12682-A/2015 do Ministério
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde
SiNATS - Estabelece os países de referência a considerar em 2016 para a autorização dos preços dos
novos medicamentos, bem como para efeitos de
revisão anual de preços dos medicamentos do
mercado hospitalar e do mercado de ambulatório.
[DR n.º 220/2015, 1.º Suplemento, Série II de 2015-11-10]

■■DESPACHO N.º 13264-A/2015 dos Ministérios
da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
e da Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado da Solidariedade e da Segurança Social e
da Saúde
Na sequência do Despacho n.º 4688/2015, de
24 de abril, que 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 grupos alvo prioritários,
estabelece disposições para a implementação
de uma Operação Nacional de Vacinação contra
a gripe sazonal.
[DR n.º 227/2015, 1.º Suplemento, Série II de 2015-11-19]

■■DELIBERAÇÃO N.º 2064/2015 da Presidência
do Conselho de Ministros - Conselho Superior
de Estatística
49.ª Deliberação da Secção Permanente de Coordenação Estatística - Aprovação dos conceitos
para fins estatísticos da área temática «Saúde e
Incapacidades».

■■DESPACHO N.º 13447-C/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Estabelece disposições e determina o processo
de referenciação das pessoas infetadas por VIH,
ou com teste reativo para o VIH para confirmação laboratorial, procedentes de serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde ou
de entidades que com este celebraram acordos
para realização de prestações de saúde.

[DR n.º 221/2015, Série II de 2015-11-11]

[DR n.º 228/2015, 1.º Suplemento, Série II de 2015-11-20]

■■DESPACHO N.º 12889/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Determina que o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO) é alargado, passando a incluir, entre outros, as crianças e jovens
de 7, 10 e 13 anos com necessidades especiais de
saúde, que não tenham ainda sido abrangidos
pelo PNPSO.

■■DESPACHO N.º 13427/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Define e classifica os serviços de urgência que
constituem os pontos da Rede de Urgência/
Emergência, constantes do anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante. Revoga
o Despacho n.º 5414/2008, de 28 de fevereiro.

[DR n.º 223/2015, Série II de 2015-11-13]

■■ACÓRDÃO N.º 538/2015 do Tribunal Constitucional
Não declara a inconstitucionalidade da norma
constante do artigo 157.º, n.º 5, do Decreto-Lei
n.º 176/2006, de 30 de agosto; não declara a inconstitucionalidade das normas constantes dos
artigos 2.º, n.os 1 e 2, 3.º, n.os 1 a 4, 4.º, n.os 1 a 5,
5.º, n.os 1 e 2, 6.º, n.os 1 a 4 e 7.º, n.os 2 a 8, do Despacho n.º 8213-B/2013, de 24 de junho (regime
de acesso dos delegados de informação médica
aos estabelecimentos e serviços que integram o
Serviço Nacional de Saúde).

[DR n.º 224/2015, Série II de 2015-11-16]

■■RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º
92/2015 da Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a despesa relativa aos acordos de coo-

[DR n.º 228/2015, Série II de 2015-11-20] (retificado pela
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 1032-A/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro. DR n.º 230/2015, 1.º Suplemento,
Série II de 2015-11-24)

[DR n.º 228/2015, 1.º Suplemento, Série II de 2015-11-20]

[DR n.º 229/2015, Série I de 2015-11-23]

■■DESPACHO N.º 13496-G/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de
Estado Adjunto e do Orçamento e da Solidariedade e da Segurança Social
Autoriza, o Instituto da Segurança Social, I. P.,
a assumir compromissos plurianuais, que envolvam programas nacionais ou comunitários,
protocolos de gestão do Rendimento Social de
Inserção, protocolos de cooperação, protocolos
celebrados com os municípios, no âmbito das
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens,
Rede Nacional de Cuidados Continuados, Saúde
Mental, Rede Local de Intervenção Social e protocolos celebrados no âmbito da segurança social e as uniões representativas das instituições
de solidariedade social e outros no âmbito da Lei
de Bases da Segurança Social.
[DR n.º 229/2015, 2.º Suplemento, Série II de 2015-11-23]

■■DESPACHO N.º 13660-B/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra
de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Altera o Despacho n.º 6850-A/2015, de 18 de junho, que 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 modelo B.
[DR n.º 230/2015, 1.º Suplemento, Série II de 2015-11-24]
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■■DESPACHO N.º 13628/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto VIII - Espinho/Gaia, pelo período de três
anos, a licenciada Celeste Maria Garcia de Magalhães Meireles Pinto.
[DR n.º 230/2015, Série II de 2015-11-24]

■■PORTARIA N.º 408/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 306-A/2011, de
20 de dezembro, que aprova os valores das taxas
moderadoras previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 113/2011 de 29 de novembro, bem como
as respetivas regras de apuramento e cobrança.
[DR n.º 231/2015, Série I de 2015-11-25]

■■DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º
129-C/2015 da Presidência da República
Nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro,
(…) Adalberto Campos Fernandes Ministro da
Saúde.
[DR n.º 232/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-11-26]

■■DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º
129-D/2015 da Presidência da República
Nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro, (…)
Fernando Manuel Ferreira Araújo Secretário de
Estado Adjunto da Saúde, Manuel Martins dos
Santos Delgado Secretário de Estado da Saúde.

■■PORTARIA N.º 417/2015 do Ministério da Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 223/2015, de 27
de julho, que regula o procedimento de pagamento da comparticipação do Estado no preço
de venda ao público (PVP) dos medicamentos
dispensados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à Portaria n.º 224/2015, de
27 de julho, que estabelece o regime jurídico a
que obedecem as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde
e define as obrigações de informação a prestar
aos utentes.
[DR n.º 238/2015, Série I de 2015-12-04]

■■DESPACHO N.º 14557/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto I
-Santo Tirso/Trofa, pelo período de três anos,
a licenciada Ana Maria Fernandes Tato Aguiar.
[DR n.º 240/2015, Série II de 2015-12-09]

■■DESPACHO N.º 14556/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto-Ave
-Guimarães/Vizela/Terras de Basto, pelo período de três anos, o licenciado Carlos Alberto Gomes Dias Guimarães.
[DR n.º 240/2015, Série II de 2015-12-09]

■■DESPACHO N.º 14253/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes do
Ministro da Saúde e do Secretário de Estado do
Ensino Superior e da Ciência
Homologa o protocolo celebrado entre o Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
da Universidade do Porto e o Centro Hospitalar
do Porto, EPE ao abrigo do disposto no artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 206/2004, de 19 de agosto, e
designa a respetiva comissão mista.
[DR n.º 236/2015, Série II de 2015-12-02]

■■DESPACHO N.º 14426-A/2015 do Ministério
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto da Saúde
Altera e substitui o anexo ao Despacho n.º 12194E/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 29 de outubro (procedimentos de
recrutamento dos médicos que adquiram o correspondente grau de especialista na 2.ª época
de 2015, na área de medicina geral e familiar).
[DR n.º 237/2015, 1.º Suplemento, Série II de 2015-12-03]

■■DESPACHO N.º 14450/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa, em regime de substituição, para exercer o cargo de presidente do Conselho Diretivo
do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde o Professor Doutor
Hélder Mota-Filipe.
[DR n.º 238/2015, Série II de 2015-12-04]

PUB

[DR n.º 232/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-11-26]

■■DESPACHO N.º 14526/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra
de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Determina as zonas geográficas onde se situam
as Unidades de Saúde Familiar (USF) de modelo
A e as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) qualificadas como carenciadas.
[DR n.º 240/2015, Série II de 2015-12-09]

■■DESPACHO N.º 15662/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Estabelece disposições no âmbito da Lei n.º
142/2015, de 8 de setembro, que procede à segunda alteração à Lei de Proteção de Crianças e
Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99,
de 1 de setembro.
[DR n.º 254/2015, Série II de 2015-12-30]

■■PORTARIA N.º 418-B/2015 do Ministério da
Saúde - Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Suspende durante o ano de 2016, a aplicação do
artigo 17.º e do artigo 20.º da Portaria n.º 195C/2015, de 30 de junho no que se refere à revisão
anual dos preços máximos de aquisição dos medicamentos genéricos pelos estabelecimentos e
serviços do Serviço Nacional de Saúde.
[DR n.º 254/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-12-30]

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

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.

CENTRO
DE CULTURA E
CONGRESSOS

Ordem Dos Médicos
secção regional do norte

Centro de Cultura e Congressos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 PORTO

tel. 22 507 01 00
fax 22 507 01 99

email: centroculturacongessos@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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Durante milénios o Homem olhou para o céu sonhando com viagens de exploração e descoberta de outros Mundos.
Colocamos 12 homens na Lua, enviamos sondas a todos os planetas do sistema solar (alguns dos nossos
“embaixadores” estão agora a sair da zona de influência do nosso Sol) e desenvolvemos equipamentos e tecnologias
de sobrevivência dos astronautas.
A geração actual, tem a sorte de viver numa era em que este sonho começa a tornar-se realidade.
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■ 06 NOV

«Thrombosis Management
in Practice- Portugal 2015»

«Insuficiência Cardíaca»
participantes:

Dra. Carmélia Rodrigues, Prof.ª
Doutora Júlia Maciel, Prof.
Doutor Paulo Bettencourt, Prof.ª
Doutora Joana Pimenta, Dra.
Carla Sousa, Dra. Margarida
Alvelos

formador:

Dr. Carlos Aguiar

Teve como formador o Dr. Carlos
Aguiar, cardiologista do Hospital
de Santa Cruz e membro do
Board da Sociedade Europeia de
Cardiologia.
Através da análise de casos
clínicos, foi feita uma
actualização do diagnóstico
e tratamento das doenças
tromboembólicas arteriais e
venosas.

MÉDI
JORGE
RICARDOULSAM
A
PARA

Sessão Científica

Workshop

No dia 10 de outubro realizou-se
na sede da Ordem dos
Médicos em Viana do Castelo
um Workshop intitulado
“Thrombosis Management in
Practice- Portugal 2015”.
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Conferência

«Viajar no espaço: em
direção à última fronteira
do universo»
orador:

Miguel Gonçalves

Viajar no espaço, um anseio
quiçá tão antigo como o Homem.
A situação atual, os projeto e os
desejos futuros foram explicados
aos presentes, alguns pela
primeira vez, outros já presença
habitual nas conferências de
“Sexta-feira à Noite”, da Polaris
(Associação de Astronomia de
Viana do Castelo), esta realizada
em 30 de outubro de 2015.
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Sessão Científica

«Infecção VIH / Sida»
participantes:

Dra. Carmélia Rodrigues, Dra.
Cristina Ângela, Dra. Teresa
Pimentel, Prof. Doutor Alexandre
Carvalho, Dra. Isabel Apolonário.

A V Sessão da «II Formação
Avançada de Internos 2015»
decorreu a 11 de dezembro no
auditório da sede da OM em Viana
do Castelo. Subordinada ao tema
“Infeção VIH/SIDA”, teve como
prelectores colegas do Hospital de
Braga, que abordaram os aspetos
mais recentes desta temática.

Organizada pelo Serviço de
Medicina 1 da ULSAM e Direção
do Internato de Medicina Geral e
Familiar, com o apoio da MSD, a IV
Sessão da «II Formação Avançada
de Internos 2015» foi dedicada ao
tema da Insuficiência Cardíaca.
A sessão decorreu na sede da
Ordem dos Médicos de Viana do
Castelo e destinou-se a Internos
de Formação Específica em
Medicina Interna e Medicina
Geral e Familiar, tendo contado
com a presença de 36 internos.

Ficou evidente o sucesso e a
relevância destas sessões no
crescimento dos jovens médicos.

■ até 31 de JAN

Exposição de Pintura

«Poesias dizTintas»

O projeto Alua & Pólen começou
em 1983. Alua (nome artístico
de Paula Dacosta) e Pólen (nome
artístico de Manuel António)
dedicam-se à pintura. Criam
obras em conjunto, ele mais na
estrutura e desenho, ela mais na
arte da utilização das cores e sua
combinação.

A exposição estará patente na
sede do Distrito Médico de Viana
do Castelo até 31 de janeiro.
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Agenda

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS
01 OUT Apresentação pública
do livro “7x7 Medidas – Novo
Ciclo para os Cuidados de Saúde
Primários”, pela USF-A N
01 OUT Reunião de Médicos
sobre os concursos de
Medicina Geral e Familiar
01 OUT Reunião do
Grupo Balint Porto 2
02 OUT 48.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício
do Porto para debate do
tema “Medicina Preventiva,
Longevidade e Pele”
03 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
03 OUT II Jornadas dos
Secretários Clínicos
07 a 09 Out Exames
da especialidade de
Medicina Desportiva
09 OUT Sessão de abertura
do IV Congresso Nacional do
Interno do Ano Comum

28 Out Reunião Geral
de Médicos de MGF
28 Out Reunião do grupo de
trabalho do Internato Médico
31 Out Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
03 Nov Reunião da Comissão
para a Cooperação com
os Países Lusófonos
04 Nov Encontro anual
dos profissionais do ACES
Porto Ocidental
04 Nov Reunião do grupo de
trabalho do Internato Médico
05 Nov Reunião do
Grupo Balint Porto 2
05 a 07 NOV 19.ª Reunião Anual
da Sociedade Portuguesa
de Genética Humana
06 Nov 49.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício
do Porto para debate do
tema “ Exercício, Saúde e
Factores Epigenéticos”

09 OUT Reunião do Colégio da
Especialidade de Anestesiologia

06 Nov Reunião da
Comissão Regional Norte
da Segurança Social

10 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências

07 Nov Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências

10 OUT Palestra sobre o tema
“Prevenção e erradicação
do ataque cardíaco”

09 Nov Reunião sobre os
Concursos de MGF 2015

13 OUT Reunião do grupo de
trabalho do Internato Médico
14 OUT Reunião do Colégio
da especialidade de
Pneumologia com Médicos
Internos da zona Norte
14 OUT Reunião do
Grupo Balint Porto 1
17 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
19 a 21 OUT MostrEm 2015 (Mostra
das especialidades médicas)
21 OuT Reunião de Médicos
sobre a problemática dos
Concursos Públicos
23 OUT Palestra sobre o tema
“A Idade da Reforma”
23 e 24 Out V Jornadas
de Reumatologia do C.H.
S. João e da FMUP
24 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
28 OUT Reunião de preparação
da 3.ª Edição das Jornadas
Médicas Maia/Valongo

11 Nov Reunião do
Grupo Balint Porto 1
13 Nov IV Encontro de
Outono da USF – A N
13 Nov Reunião do Grupo de
Estudo da Doença Inflamatória
Intestinal (GEDII)
14 Nov Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
16 Nov Reunião Médica
Associativa
18 Nov Reunião da
Direcção da Sociedade
Portuguesa de Pediatria
18 Nov Reunião de
médicos de MGF
19 e 20 Nov II Jornadas do Médico
Interno de Patologia Clínica
20 Nov Reunião Interhospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos
21 Nov Congresso “Bone
and Tissue” Portugal
21 Nov Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências

26 a 28 NOV XVIII Congresso
Nacional de Medicina:
“Acto Médico – dos médicos,
pelos doentes”

22 Out 6.º Ciclo de Cinema
“Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…”: Professione: Reporter
– Michelangelo Antonioni, 1975

26 a 28 NOV IX Congresso
Nacional do Médico Interno

29 Out 6.º Ciclo de Cinema “Pela
Estrada Fora, Outono Adentro…”:
Paris, Texas – Wim Wenders, 1984

28 Nov Ciclo de Conferências
DocTalk’s – Reunião de
Jovens Médicos
30 Nov a 01 Dez Curso de
Formação pelo Conselho Nacional
de Auditoria e Qualidade
01 Dez V Jornadas Nacionais ÉticoJurídicas da Infecção VIH/SIDA
03 Dez Reunião de Internos
do 4.º ano de Medicina Geral
e Familiar da zona Norte
03 Dez Reunião do
Grupo Balint Porto 2
04 Dez 50.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício
do Porto para debate do tema
“Transplantação Cardíaca
em Portugal e no Mundo:
Passado, Presente e Futuro”
04 Dez Reunião do Colégio da
Especialidade de Medicina
Geral e Familiar
05 Dez 2.ª Convenção
em Psiquiatria
07 Dez Reunião de preparação
da 3.ª edição das Jornadas
Médicas Maia/Valongo
09 Dez Reunião de Médicos
Internos: Concursos de IM
2015 e Concursos de IM 2016
09 Dez Reunião do
Grupo Balint Porto 1
14 e 15 Dez Simpósio Internacional
de Doenças Abdomino-Pélvicas
17 a 19 Dez Curso Euract
(European Academy of Teachers
in General Practice) – Nível 1
ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER
Exposições:
30 OUT a 20 NOV Exposição
de Fotografia e Escultura
de Rogério Abreu
Concertos e Cinema:
08 Out 6.º Ciclo de Cinema
“Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…”: La Strada (A Estrada)
– Federico Fellini, 1954
15 Out 6.º Ciclo de Cinema
“Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…”: Pierrot Le Fou (Pedro
o Louco) – Jean Luc Godard, 1965

05 Nov 6.º Ciclo de Cinema “Pela
Estrada Fora, Outono Adentro…”:
The Straight Story (Uma História
Simples) – David Lynch, 1999
10 Nov 6.º Ciclo de Cinema
“Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…”: O Brother, Where
Art Thou? (Irmão, Onde Estás?)
– Joel e Ethan Coen, 2000
19 Nov 6.º Ciclo de Cinema
“Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…”: The Daejeeling
Limited – Wes Anderson, 2007
17 Dez Concerto de Natal
pelo coro da SRNOM
Outros eventos:
17 Out Simpósio do Festival
Internacional de Música de
Órgão da Cidade do Porto 2015
12 Dez Festa de Natal, dedicada
aos filhos e netos de médicos
Lançamento de Livros:
09 Out Lançamento do livro
“Mindfulness, os Benefícios da
Atenção Plena na Saúde Mental”,
da autoria de Bruno Teixeira
29 Out Lançamento do
livro “Perturbações da
Personalidade Narcísica e a
Sexualidade – IV Volume”, da
autoria de Patrícia Ribeiro
31 Out Lançamento do
livro “Raia Molhada”, da
autoria de César Gomes
14 Nov Lançamento do livro
“Para Ti Mãe”, da autoria de
Sofia Homem de Melo
20 Nov Lançamento do livro
“Diagnóstico y Tratamiento
en Ortodoncia”, da autoria
de Josep M. Ustrell
30 Nov Lançamento do livro “A
despedida de Fernando Pessoa”,
da autoria de António Chibante
18 Dez Lançamento do livro “ O
Imaginário que trago por dentro”,
da autoria de Francisco Lucas
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VAI ACONTECER
REUNIÕES CIENTíFICAS
07 Jan Reunião do Colégio
da subespecialidade de
Medicina Intensiva
09 Jan 51.º Convívio Científico
da Clínica Médica do Exercício
do Porto para debate do tema
“Medicina da Hipóxia”
09 Jan Curso de Formação “Novas
terapêuticas no Combate à
Obesidade e Patologias Associadas”
09 Jan Reunião do Colégio da
Especialidade de Cirurgia Geral

04 Mar Curso de
Medicina em Viagem
04 Mar Reunião “Diálogos
em Oncologia”
09 Mar Reunião do
Grupo Balint Porto 1
10 a 12 Mar Curso Euract
(European Academy of Teachers
in General Practice) – Nível 1
11 Mar Reunião Interhospitalar de Pediatria –
Discussão de casos clínicos

13 Jan Reunião do Grupo
Balint Porto 1

12 Mar Reunião Nacional dos
Médicos Católicos subordinada
ao tema “O Erro Médico”

14 Jan Reunião do Grupo
Balint Porto 2

18 Mar Curso de Medicina
em Viagem

14 Jan Reunião da Direcção
da Associação de Internos
de MGF da zona Norte

18 Mar Reunião da Comissão
Organizadora do 23.º Congresso
Nacional de Medicina Interna

15 Jan Reunião do Colégio da
Especialidade de Ortopedia

18 e 19 Mar “Clinical
Research Bootcamp” –
Fórum de aprendizagem
em Investigação Clínica

15 Jan Reunião Inter- hospitalar
de Pediatria – Discussão
de casos clínicos
16 Jan Recepção aos novos
Internos de Medicina Interna
21 a 23 JAN Formação do
Internato de Formação
Específica em Cirurgia Geral
30 Jan Reunião da Comissão de
Internos de MGF da zona Norte
04 e 05 Fev 3.ªs Jornadas de
Patologia Pulmonar Crónica
04 Fev Reunião do Grupo
Balint Porto 2
05 Fev Reunião da Comissão
Organizadora do 23.º Congresso
Nacional de Medicina Interna
10 Fev Reunião do Grupo
Balint Porto 1
12 e 13 Fev 14.º Congresso
Nacional de Bioética
19 Fev Reunião Inter- hospitalar
de Pediatria – Discussão
de casos clínicos
26 Fev Curso de Medicina em Viagem
26 Fev Reunião da Comissão
Organizadora do 23.º Congresso
Nacional de Medicina Interna
26 e 27 Fev Reunião Anual do
Grupo de Trabalho de Doença
Inflamatória Intestinal da ESPGHAN
27 Fev Palestra sobre o
tema “Educação e Saúde –
Caminhos Cruzados”
03 Mar Reunião do
Grupo Balint Porto 2

29 MAR a 02 ABR 11.º Simpósio
da Fundação BIAL “Aquém
e Além do Cérebro”
ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER
Exposições:
08 a 22 JAN Exposição de
pintura de José Carlos Moreira
15 a 29 JAN Exposição de
fotografia de Miguel Louro
05 a 17 FEV Exposição de
Fotografia “Workshops no
terreno”, pela Comissão
de Actividades Culturais
e de Lazer da SRNOM
05 a 19 FEV Exposição de pintura
de Maria da Glória André
20 FEV a 11 MAR Exposição
do Clube Médico de
Mototurismo - MedMotard
Concertos e Cinema:
26 Fev 6.º Ciclo de Jazz
– Projecto MAP
18 Mar 6.º Ciclo de Jazz –
Manuel Beleza Jazz Terceto

CONCERTOS

 26 Fevereiro
 18 Março
 15 Abril
 22 Abril
 06 Maio
Concertos às 21h45
Participação da Escola de
Jazz do Porto
ENTRADA LIVRE

Outros eventos:
08 Jan a 20 fev VI Curso de PósGraduação em Antimicrobianos
(sextas e sábados)
Lançamento de Livros:
06 Fev Lançamento do livro
“Pensamentos e Modos de Dizer”,
da autoria de Licínio Poças

ORDEM DOS MÉDICOS

Secção Regional do Norte
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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

apoio domiciliário

Grupo de Hotéis BELVER

Cores do Afecto

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

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

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

Hotel Convento d’Alter

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

Hotéis D’Ajuda

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

Porto Palácio Congress
Hotel & Spa*****

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

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
Rua Sá da Bandeira, 605 – 1.º Esq.
4000-437 Porto
Tel. 223394400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com
desconto de 10%* nas aulas em grupo
(adultos e crianças) de Inglês, Alemão,
Francês, Espanhol e Italiano. Curso de
Inglês específico para a área de Medicina.

Aliança Francesa do Porto

Choice Hotels

AUTOMÓVEIS

A Diferença Lda

www.continentalhotels.eu
descontos especiais
www.choicehotels.com
descontos especiais

Europcar

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

Limpeza e conservação
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).

Rótor

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

Fernando Palhinhas

Ordem dos Médicos

secção regional do norte

Manutenção e mecânica automóvel
Rua Campo Lindo, 328 · Porto
Tel. 22 509 0027
descontos até 30%
* Sobre os preços de tabela.

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.

Inlingua

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).

Continental Hotels

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

A 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.

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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