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em destaque

Prémio Banco Carregosa/SRNOM
	 Adesão	ultrapassou	as	melhores	expectativas																					

e	comprovou	a	dinâmica	da	investigação
clínica	em	Portugal	

VII Congresso da Comunidade Médica 
de Língua Portuguesa

Comunidade	médica	lusófona	reuniu	no	Porto
para	reforçar	cooperação	e	apoio	à	formação		

  Concerto de Verão
Orquestra do Norte proprocionou mais uma 

noite fantástica nos jardins da SRNOM

  7.º Ciclo de Cinema
 “Noir de Outono” é o mote para 

mais uma edição do evento



Ordem dOs médicOs
secção regional do norte

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 óptimas condições para 
acolher os mais variados tipos de eventos: 
congressos, conferências, exposições, acções 

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.

eventos à medida

CeNtRO de CultuRA e CONgReSSOS

tel. 22 507 01 00
fax 22 507 01 99

email: centroculturacongessos@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt

Rua delfim Maia, 405
4200-256 PORtO

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
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8
Destaque: 
Cerimónia de 
atribuição do Prémio 
Banco Carregosa/
SRNOM
Pela primeira vez uma secção 
regional da Ordem dos Médicos 
juntou-se a uma instituição 
financeira para premiar a 
investigação clínica em Portugal. 
O Prémio Banco Carregosa/
SRNOM foi o cumprir do último 
compromisso da actual direcção 
da Secção Regional do Norte 
para com os seus médicos e foi 
entregue à jovem médica Liane 
Costa, pela sua investigação 
inovadora sobre obesidade 
infantil, concretamente o 
impacto da obesidade no rim e na 
vasculatura das crianças. pág. 08

Destaque: 
VII Congresso CMLP
No início de Setembro a SRNOM 
recebeu dezenas de ilustres 
representantes das comunidades 
médicas lusófonas – no âmbito 
do VII Congresso da Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa. 
Para o Presidente da SRNOM, 
Miguel Guimarães, o evento, em 
que se abordaram temas como 
“Mobilidade e Educação Médica 
Especializada” ou “Capacitação 
e Desenvolvimento no Espaço 
Lusófono”, representou “uma 
oportunidade única para 
fortalecer a cooperação, centrada 
na partilha do conhecimento(...)”.  
pág. 14

14

Concerto de Verão
“Do Oriente ao Ocidente” foi 
o tema base da edição de 2016 
do já tradicional Concerto de 
Verão, na SRNOM. Trazida pela 
Orquestra do Norte, a música 
invadiu a Casa do Médico, 
naquele que é um dos eventos 
mais aguardados e que, este 
ano, chamou aos espaços da 
SRNOM mais de três centenas de 
pessoas. pág. 62
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Nova visita ao  
Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes  
e Alto Douro
O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos e o 
Sindicato Independente dos 
Médicos-Norte voltaram 
a visitar o Hospital de Vila 
Real. Dirigentes das duas 
organizações regressaram à 
sede do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
para avaliarem in loco a grave 
falta de profissionais de saúde 
naquela região do país, mais 
evidentemente reflectida nas 
30% de cirurgias adiadas por 
falta de anestesiologistas. 
O presidente do CRNOM, 
Miguel Guimarães, considerou 
a situação “insustentável” 
e lamentou que os utentes 
da instituição estejam a ser 
tratados como “população de 
segunda categoria”. pág. 40
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«Cerimónia da 
Bata Branca» na 
FMUP e no ICBAS
Centenas de estudantes de 
Medicina, da FMUP e do ICBAS, 
celebraram a passagem do 
ciclo básico para o ciclo clínico, 
na já emblemática “Cerimónia 
da Bata Branca”. pág. 54
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 27 «Síndrome de Burnout: 
que fazer para evitar o 
esgotamento dos médicos?»

  Artigo de opinião do Presidente 
do CRNOM, Miguel Guimarães

 28 «Despesas públicas em Saúde e 
Orçamento do Estado para 2017»

  Ordem dos Médicos reivindica 
verba correspondente a 6,5% 
do PIB para a Saúde

 29 «Estão a impor um número de 
consultas que os médicos têm 
dificuldade em cumprir»

  Presidente do CRNOM, Miguel 
Guimarães, em entrevista ao DN 

 30 «Os jovens, a cidadania e a saúde»
  Artigo de opinião de Dalila 

Veiga, membro do CRNOM

 31 «Razões para comemorar o SNS»
  Artigo de opinião do Presidente 

do CRNOM, Miguel Guimarães

 32 «Podemos trabalhar?»
  Ordem dos Médicos denuncia 

sucessivas falhas e erros da PEM que 
põe em causa segurança do doente 
e tem dificultado a prescrição 

 33 «Informatização do SNS:  
passos maiores que as pernas»

  Artigo de opinião de Rui Capucho, 
membro do CRNOM 

 34 «A ditadura informática no SNS»
  Artigo de opinião do Presidente 

do CRNOM, Miguel Guimarães

 36 Presença da SRNOM na 
Comunicação Social

  Destaque de intervenções 
sobre temas da actualidade 

  ARTIGOS
 39 A Investigação  

em Medicina: Um desabafo…
  Por Ana Couto e Susana Rebelo

  NOTÍCIAS

  
 40 CRNOM e SIM-Norte visitam 

hospital de Vila Real
  Situação agrava-se: falta de 

profissionais obriga ao adiamento 
de cirurgias programadas. Há ainda 
fortes constrangimentos em áreas 
como a Urologia e a Medicina Interna    

  
 46 33º Fórum Sino-Luso
  Realizado pela primeira vez em 

Portugal, o encontro internacional 
juntou dezenas de médicos e 
investigadores para debater questões 
importantes para a Saúde Global

 04 EDITORIAl
  Miguel Guimarães, 

presidente do CRNOM 

  DESTAqUE

  
 08 Cerimónia de atribuição do 

Prémio Banco Carregosa/srnom
  No dia 22 de Setembro o Salão Nobre 

da SRNOM foi o palco da cerimónia 
da entrega do primeiro Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM. Convidado 
especial, Rui Moreira, presidente da 
Câmara Municipal do Porto, fez uma 
intervenção sobre “Ciência e Cultura”

  
 14 VII Congresso da CMLP
  O importante congresso da 

Comunidade Médica de língua 
Portuguesa reuniu, nos dias 1 e 2 de 
Setembro, na SRNOM. Cooperação na 
educação e desenvolvimento foram 
as palavras chave deste encontro

   TRIBUNA DO CRN

  
 20 Médicos Internos 

pressionados para fazerem 
horas extraordinárias

  Em comunicado conjunto, SIM, 
FNAM e Ordem dos Médicos 
apelam à denúncia de casos

 21 Colocação de recém-
especialistas de MGF

  Ordem dos Médicos discorda 
das regras impostas pelo 
procedimento concursal

 22 «1441 vagas para os cursos 
de Medicina: mais uma 
oportunidade desperdiçada»

  CRNOM aponta o excesso de vagas 
como causa da degradação da 
qualidade da formação em Medicina 

 23 Processo de renovação/ 
substituição de Cédulas 
Profissionais

  Findo o protocolo celebrado com 
instituição bancária, Serviços da 
SRNOM assumem procedimento 

 25 «Regras e Transparência»
  Ordem dos Médicos propõe 

soluções concretas para 
questões recorrentes no SNS
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 71 “Pintura a dois olhares”
  Exposição de Manuela Azevedo e 

Ermelinda Soares, numa combinação 
feliz de “estilos muito diferentes”

  
 72 “Ortopedia Infantil – O 

Fundamental”
  O ortopedista Jorge Seabra 

apresentou o seu segundo livro sobre 
ortopedia infantil, na SRNOM

 73 “Ontem, Futuro de Amanhã”
  César Gomes reuniu familiares 

e amigos para apresentar esta 
autobiografia, que é já o seu 4.º livro

  
 75 “7.º Ciclo de Cinema”
  Programa “Noir de Outono” arrancou 

com M – Matou, de Fritz lang  

  
 77 Ciclo de Ténis 2016 ‘Corrida 

dos Campeões’
  Apurados os 5 tenistas que 

irão participar no “Masters 
da Ordem” em Outubro

 78 3 Discos 3 Livros
  As escolhas do humorista 

Francisco Menezes 

  lEGISlAÇãO 

  
 80 Diplomas mais relevantes 

publicados no terceiro   
trimestre de 2016

  INFORMAÇãO INSTITUCIONAl 
 85 Actividades no Distrito Médico 

de Viana do Castelo
 86 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos
 88 Benefícios Sociais
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 48 Programa Doutoral em 

Bioética FMUP/CFM
  Representantes das instituições 

portuguesas estiveram em 
Brasília na sessão solene de 
entrega dos certificados

  
 49 HEBIPA 2016
  Especialistas reuniram-se no 

Porto para debater problemas 
hepato-bilio-pancreáticos

  
 50 I Congresso da 

Europacolon Portugal
  Presidente do CRNOM foi convidado 

para um debate que refletiu sobre 
os “Desafios da Comunicação” 

 52 Seminário na Universidade 
Fernando Pessoa

  “Capital Humano e Sistema 
Nacional de Saúde” e “Políticas 
da Saúde e do Medicamento”

  
 54 «Cerimónia da Bata Branca»
  FMUP e ICBAS assinalaram a 

passagem do ciclo básico para o 
ciclo clínico no novo ano lectivo 

  
 56 11.º YES Meeting
  A SRNOM acolheu uma sessão 

sobre disforia de género, conduzida 
pelo psiquiatra Dominico di Cegli 
e pela activista Paris lees 

 58 Multidisciplinary 
Anaesthesiology Conferences

  Academia CUF organizou sessão 
formativa que juntou dezenas de 
especialistas. Presidente do CRNOM 
esteve na cerimónia de abertura

 59 1.as Jornadas de Medicina Sexual
  Grupo luz Saúde promoveu no 

Porto uma iniciativa destinada a 
evidenciar a crescente importância 
da medicina sexual e a divulgar 
conhecimentos de saúde sexual 
entre todos os médicos

  60 Convívios Científicos da CMEP
  Maria João Cascais, médica do 

Comité Olímpico Português, levou 
à SRNOM uma palestra sobre os 
Jogos Olímpicos do Rio 2016

  CUlTURA

  
 62 Concerto de Verão
  “O maior evento cultural da 

SRNOM”, desta vez, numa viagem 
“Do Oriente ao Ocidente” 

  
 64 VI Masterclass de Elisabete Matos
  A mais prestigiada soprano portuguesa 

levou à SRNOM mais de uma dezena de 
alunas para apresentarem os resultados 
de uma semana intensa de trabalhos 

 65 Sona Duo – Undulations
  Gabriela Caldeira e Eoin Smiddy, 

dois jovens estudantes de música, 
deram um concerto, na SRNOM, para 
apresentar o projecto Undulations 

  
 66 «Porto Revisitado»
  Cerca de 3 dezenas de médicos 

juntaram-se para mais um “Porto 
Revisitado” com o historiador Joel 
Cleto. A caminhada foi ao longo 
dos passadiços da costa de leça 
da Palmeira, desde a Capela da 
Boa Nova à Praia da Memória

  
 68 Serões de cinema na SRNOM
  Manuel quintas trouxe “The quiet 

Man” de John Ford para mais uma 
sessão de “Um serão com...” 

 69 “O obscuro da paisagem”
  Exposição de Arte de Henrique 

Coelho homenageou a paisagem, 
nomeadamente a cidade do 
Porto e algumas personalidades 
importantes da cultura portuguesa

 70 “Ricardo Dias and Friends”
  Exposição colectiva de artistas 

e amigos, que integram a 
academia “Silvarte”
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Das palavras aos actos
No final deste segundo mandato 
do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, cumpre-
-nos fazer aqui um breve balanço 
da actividade realizada ao longo 
dos quase seis anos de trabalho. 
A actual direcção da SRNOM ini-
ciou este percurso, em 2011, com 
a expectativa de poder melhorar a 
actividade da instituição, aprofun-
dando, por um lado, as reformas 
que já vinham a ser desenvolvidas 
ao nível da organização interna e, 
por outro, imprimindo uma nova 
dinâmica de intervenção pública 
e associativa, nas áreas da relação 
médico-doente, da qualidade da 
medicina, da valorização profis-

sional dos médicos, da solidariedade interpares, da or-
ganização da Ordem e das políticas de saúde. 

Julgamos sinceramente que podemos estar satisfeitos 
com os resultados alcançados. Sem falsas modéstias, 
acreditamos que cumprimos com todos os compromis-
sos eleitorais que apresentamos em 2010 e em 2013. 
Em muitos casos teremos mesmo ido mais além.

Ao nível da organização interna, fomos capazes de 
aperfeiçoar os serviços prestados pela instituição e evo-
luir, de ano para ano, nos resultados 
operacionais obtidos, como facilmente 
se verifica nos nossos Relatórios e Con-
tas. Reforçamos a aposta na digitaliza-
ção processual e na qualificação técnica 
e humana dos serviços. Temos serviços 
mais ágeis e eficientes, em áreas como o 
atendimento administrativo, a informá-
tica, o apoio jurídico e a comunicação. 

Estabelecemos novas parcerias para 
aproveitamento dos equipamentos so-
ciais, designadamente com as aulas de 
ténis que complementaram a renova-
ção dos courts e com a nova exploração 
do restaurante, agora com o nome comercial Bisturi. Ti-
vemos a audácia de concretizar, em 2013, a construção 
do Centro de Convívio – Casa Luz Soriano, hoje em 
pleno funcionamento, com serviços de apoio à Casa do 
Médico, como consultas médicas, ginásio e biblioteca, 
abertos à comunidade médica e cumprindo a sua inten-
ção solidária inicial. 

No domínio da formação contínua, demos apoio a nu-
merosas acções de formação e eventos científicos, bem 
como promovemos uma série de actividades desse âm-
bito, de que são exemplo o ciclo de conferências Do 
Médico para os Médicos, em 2012, ou os Convívios 
Científicos realizados em parceria com a Clínica Médica 
do Exercício do Porto. 

Foi colocada em prática uma nova política de proximi-
dade aos distritos médicos, conforme prometíamos nos 
programas do primeiro e segundo mandatos. Estimu-
lamos o contacto com as direcções distritais e demos 
autonomia à criação de eventos próprios, como o Jura-
mento de Hipócrates em Braga, as recepções aos inter-
nos em Viana do Castelo e Vila Real ou a Festa de Natal, 
também em Viana. Em 2014 fizemos um périplo pelo 
Distrito de Bragança, em conjunto com o bastonário da 
Ordem dos Médicos, que contribuiu para colocar na 
agenda os problemas da região. 

Finalmente, valorizamos extraordinariamente a cerimó-
nia do Juramento de Hipócrates, realizando-a na Casa 
da Música. 

Ao nível da participação e colaboração com o CNE e 
os restantes órgãos nacionais da Ordem dos Médicos, 
colaboramos activamente no processo de revisão do 
Estatuto – concluído em 2015 (Lei 117/2015, de 31 
de Agosto). Assumimos a realização no Porto do XVIII 
Congresso Nacional de Medicina, em Novembro de 

2015, e articulamos com o basto-
nário um conjunto de intervenções 
em defesa da qualidade médica, 
que teremos oportunidade de deta-
lhar mais à frente. Fomos um par-
ceiro cooperante e sempre presente 
de todos os órgãos sociais da OM, 
desde os Colégios de Especialidade 
aos Conselhos Consultivos. 

Ao nível da formação médica pré-
-graduada, do exercício profissional 
e da qualidade da Medicina, julga-
mos que tivemos uma intervenção 

que irá marcar historicamente a instituição. Estivemos 
na primeira linha a denunciar as irregularidades que se 
registavam no curso de Medicina criado em 2011 na 
Universidade de Aveiro, designadamente por falhas no 
acordo com a Universidade do Porto e a ausência de 
um corpo docente devidamente habilitado para de-
senvolver um bom trabalho académico. Contribuímos 

miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

António Araújo
Vice-Presidente do CRNOM

Fomos	um	parceiro	
cooperante	e	sempre	
presente	de	todos	os	
órgãos	sociais	da	OM,	
desde	os	Colégios	
de	Especialidade	
aos	Conselhos	
Consultivos.

4



Desde	a	primeira	
hora	alertamos	para	
a	eminente	ruptura	
do	sistema	em	termos	
de	formação	pós-
graduada	(…).	O	tempo	
acabou,	infelizmente,	
por	nos	dar	razão	
nesta	matéria.	

5

para que em Outubro de 2012 a A3ES 
lhe retirasse a respectiva acreditação, le-
vando ao seu encerramento. Em matéria 
de formação pré-graduada, foi também 
o CRNOM que assumiu, em representa-
ção do CNE, a missão de elaborar, por 
duas vezes, a argumentação técnica so-
bre a proposta de abertura de um curso 
de Medicina na Universidade Fernando 
Pessoa; e que denunciou, em 2012, a 
ideia da criação de um curso bietápico 
em Medicina promovido pelo CESPU 
em parceria com uma universidade es-
panhola. Todas estas intervenções do 
CRNOM tiveram um grande impacto 
mediático e contribuíram decisivamente 
para uma percepção mais crítica sobre a 

abertura de novos cursos de Medicina, em especial no 
ensino superior privado. 

A este nível, a nossa grande batalha, no entanto, foi tra-
vada no âmbito da formação pós-graduada. Debatemos 
exaustivamente, em sessões promovidas na SRNOM, 
a criação do novo quadro legal do Internato Médico. 
Contribuímos para combater uma proposta do Go-
verno que, inicialmente, previa a retirada de compe-
tências à Ordem dos Médicos em matéria de atribuição 
das idoneidades e capacidades formativas. A revisão 
do Internato Médico, em 2015, acabou por manter a 
avaliação das idoneidades e capacidades formativas na 
Ordem dos Médicos e permitir que o Ano Comum se 
mantivesse. Uma matéria essencial para a qualidade da 
formação médica.

Desde a primeira hora alertamos para a eminente rup-
tura do sistema em termos de formação pós-graduada, 
no sentido em que não haveria capacidades formativas 
suficientes para acomodar tantos potenciais candidatos 
a partir de 2015. O tempo acabou, infelizmente, por 
nos dar razão nesta matéria. 

Foi antevendo isso que o CNE pediu, já em 2012, 
um rigoroso estudo sobre a demografia médica (“Es-
tudo de Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema 
Nacional de Saúde”), no qual era feita uma previsão a 
médio e longo prazo das necessidades de profissionais 
em Portugal. Esse estudo, realizado sob a coordenação 
da Prof.ª Paula Santana, da Universidade de Coimbra, 
foi publicado em 2013 e dotou a Ordem de um do-
cumento de análise, com sólida base estatística, muitís-
simo importante. 

Não sendo uma competência específica da nossa ins-
tituição, as questões relativas ao trabalho médico esti-
veram sempre em cima da mesa e sob o foco da nossa 
atenção, sempre que esteve em causa a segurança clí-

nica dos doentes e dos médicos. Denunciamos junto 
das instâncias competentes a existência de concursos 
“fechados” na contratação para o exercício em funções 
públicas; apoiamos os sindicatos contra as empresas 
que proletarizam o trabalho médico e demos o nosso 
apoio aos médicos e aos sindicatos numa das maiores 
greves nacionais de sempre na classe médica, em Julho 
de 2012. Neste âmbito, promovemos duas Reuniões 
Gerais de Médicos, tendo a primeira sido convocada em 
conjunto com o movimento Médicos Unidos e reunido 
mais de 600 pessoas nas instalações da SRNOM.

Estivemos na linha da frente no que diz respeito à de-
núncia dos problemas com a prescrição por DCI e com 
a prescrição electrónica. Em Outubro de 2011, realiza-
mos uma Assembleia-Geral extraordinária para debater 
as questões associadas à prescrição por DCI e promove-
mos diversas diligências até à entrada em vigor da lei, 
no ano seguinte. Infelizmente, não foi possível impedir 
que a lei avançasse, apesar da sólida argumentação apre-
sentada pela Ordem dos Médicos. No que diz respeito 
à prescrição eletrónica, realizamos uma grande sessão 
de esclarecimento em Agosto de 2011. Alertamos de 
forma reiterada para a necessidade de uma absoluta 
preservação da confidencialidade dos dados clínicos e, 
neste contexto, a importância de dotar os médicos de 
uma assinatura digital qualificada. Fizemos igualmente 
notar que a introdução da prescrição electrónica deveria 
ser amplamente testada antes de ser utilizada na prática 
clínica diária.

Pugnamos sistematicamente pelo respeito e inviolabi-
lidade das competências médicas e pela publicação de 
legislação que regulamentasse definitivamente o Acto 
Médico. Em 2012 denunciamos a criação da figura do 
“enfermeiro de família” e, especialmente, a possibili-
dade de estes profissionais fazerem o acompanhamento 
de grávidas consideradas de “baixo risco”. Dedica-
mos mesmo o XVIII Congresso Nacional de Medicina 
(2015), organizado pela SRNOM, a esse tão importante 
tema (“Acto Médico – dos médicos, pelos doentes”), e 
estamos atentos ao debate legislativo que está a ocorrer 
em sede parlamentar.

Sempre que foi necessário denunciamos às autoridades 
competentes a usurpação de funções por pessoas não 
médicas, e rejeitamos a prática de terapêuticas sem evi-
dência científica. 

Defendemos melhores condições para as unidades pri-
vadas de serviços de Saúde, pensando sobretudo no 
exercício liberal e privado da Medicina, nas pequenas 
clínicas e consultórios, defendendo condições menos 
complexas ao nível do licenciamento. Sobre esta ma-
téria foram feitas diversas diligências junto da ERS e da 
ACSS, em 2013. 



6

No âmbito dos 35 anos do SNS, estabelecemos uma 
parceria com a RTP 2 para realização do programa 
Corpo Clínico – um magazine de 13 episódios, onde 
foram destacados um conjunto de serviços de elevada 
qualidade na região Norte. E realizamos, em Outubro 
de 2014, a Conferência / Debate “Presente e Futuro nos 
35 anos do SNS”, que contou com a presença de perso-
nalidades como o Prof. Adriano Moreira e o Dr. Paulo 
Mendo.

No início deste ano de 2016, dando cumprimento a 
um dos últimos grandes propósitos do nosso mandato, 
promovemos a instituição do primeiro prémio de in-
vestigação clínica na história da Ordem dos Médicos. 
Em colaboração com o Banco Carregosa – uma histó-
rica instituição financeira da cidade do Porto – criamos 
o Prémio Banco Carregosa/SRNOM, que atribuiu um 
total de 25 mil euros para apoiar e incentivar a inves-
tigação científica na área clínica em Portugal. Um im-
portante legado para as próximas direcções da SRNOM. 

Além de todas as actividades já mencionadas atrás, de-
senvolvemos ainda um outro extenso leque de iniciati-
vas no sentido de cumprir a nossa 
promessa de dotar a OM de uma 
agenda mais activa e interventiva. 
Foram centenas as intervenções 
públicas na defesa da qualidade 
da medicina, dos doentes e dos 
médicos. Foi o que nos levou, 
por exemplo, a denunciar as no-
meações “políticas”, sem cum-
primento dos requisitos exigidos 
pela lei, para o exercício de cargos 
executivos nos ACES, em Julho 
de 2012; a questionar, em Outu-
bro de 2012, a limitação à pres-
tação de cuidados respiratórios domiciliários imposta 
pela ARS Norte; ou a contestar a tese de racionamento 
em saúde defendida no final de 2012 pelo Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Fomos os 
primeiros a reagir ao projecto de Código de Ética (“Lei 
da Rolha”) para os Serviços e Organismos do SNS, pro-
posto pela tutela em Maio de 2014, o qual pretendia 
silenciar as denúncias dos profissionais. Esta situação 
motivou a elaboração de um importante documento, 
designado “Memorando de Exigências ao Ministério da 
Saúde”, em que, entre outras questões, a Ordem dos 
Médicos se propunha criar um canal próprio para os 
médicos denunciarem os problemas existentes nos seus 
serviços. Ainda na sequência desta polémica, o CRNOM 
promoveu diversas conferências de imprensa onde foi 
tornando públicos muitos dos casos reportados.

Sempre em defesa da qualidade do exercício profis-
sional, denunciamos situações graves verificadas nos 
serviços de urgência entre 2014 e 2015 nas unidades 
hospitalares de Gaia, Matosinhos, Santa Maria da Feira, 
Guimarães e Vila Real. Em Setembro de 2014, propu-
semos ao CNE uma condenação expressa do atendi-

mento clínico em grandes superfícies comerciais, após 
termos tomado conhecimento da abertura de clínicas 
médicas num hipermercado, o que terá conduzido ao 
seu encerramento.

Ao nível da cooperação institucional, mantivemos uma 
estreita colaboração com entidades como a UEMS, 
UEMO, CEOM, EJD ou FEMS, sendo que esta última 
realizou na SRNOM, em Outubro de 2013, a sua As-
sembleia Geral. Acolhemos por duas vezes a conferên-
cia anual da EHMA, os simpósios “Aquém e Além do 
Cérebro”, da Fundação Bial, e eventos de grande pres-
tígio como o VII Congresso da Comunidade Médica de 
Língua Portuguesa. Tivemos uma participação activa na 
realização do II Congresso “SNS: Património de Todos”, 
que teve lugar a 18 e 19 de Março de 2016 no Porto, co-
laborando com a Fundação para a Saúde na construção 
do programa e na promoção externa do evento. 

Ao nível da actividade socioprofissional e cultural, além 
de eventos já mencionados, acolhemos, em Novembro 
2014, a primeira cerimónia de atribuição da Distinção 
de Mérito em Gestão dos Serviços de Saúde, que premiou 

o antigo ministro da Saúde, Dr. Paulo 
Mendo, numa sessão que contou com 
a presença e uma conferência de Nigel 
Crisp, membro da Câmara dos Lordes 
britânica e antigo responsável pelo NHS. 

Mantivemos uma intensa e amplamente 
reconhecida actividade cultural, supor-
tada integralmente por patrocínios ex-
ternos, à qual acrescentamos o Ciclo de 
Jazz na Ordem – já na sua sexta edição 
– e a iniciativa Porto Revisitado, condu-
zida pelo historiador Joel Cleto, entre 
outras organizações mais pontuais. E ofe-
recemos hoje, a todos os médicos nossos 

associados, a possibilidade de praticarem desporto nas 
instalações da Casa do Médico – no Ginásio e nos courts 
de Ténis. 

Temos a profunda convicção de que a SRNOM se 
encontra numa fase distintiva da sua existência e que 
deixamos um importante legado. É obra de todos os 
membros dos Corpos Gerentes da SRNOM e seus cola-
boradores, que nos acompanharam neste exigente mas 
bem-sucedido trajecto, a quem não podemos deixar 
de agradecer publicamente. A todos um grande bem-
-haja, projectado na memória do nosso colega e amigo 
Amílcar Ribeiro. 

À próxima direcção da SRNOM cabe-nos formular 
votos de que possa ter um desempenho ainda melhor. 
Como estamos certos acontecerá.

Finalmente, a todos os colegas, todos os médicos do 
Norte que nos concederam o privilégio e a honra de 
liderarmos a SRNOM, 

Muito obrigado.   

Miguel Guimarães e António Araújo n

Temos	a	profunda	
convicção	de	que	a	
SRNOM	se	encontra	
numa	fase	distintiva	
da	sua	existência	e	
que	deixamos	um	
importante	legado.	
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2016

OUT 17 Data limite para afixação dos cadernos 
eleitorais (art.º 6º, nº 1, R.E.)

OUT 24 Data limite para a aceitação das reclamações 
aos cadernos eleitorais (art.º 7, nº 1, R.E.)

OUT 31 Decisão das reclamações

NOV 3 Afixação definitiva dos cadernos eleitorais (art.º 7, nº 2, R.E.)

NOV 21

Prazo limite para apresentação das candidaturas a Bastonário, 
à Assembleia de Representantes, ao Conselho Superior, aos 
Órgãos Regionais, Órgãos Sub-Regionais e Conselhos Médicos 
das regiões Autónomas dos Açores e Madeira (art.º 8, R.E.)

NOV 28

Prazo limite para a verificação da regularidade das candidaturas 
e a elegibilidade dos candidatos a Bastonário, à Assembleia de 
Representantes, ao Conselho Superior, aos Órgãos Regionais, 
Órgãos Sub-Regionais e Conselhos Médicos das regiões 
Autónomas dos Açores e Madeira (art.º 13, nº 1, R.E.)

Sem 
data fixa

O prazo limite para a regularização das candidaturas a Bastonário, 
Assembleia de Representantes, Conselho Superior, aos Órgãos 
Regionais, Órgãos Sub-Regionais e Conselhos Médicos das 
regiões Autónomas dos Açores e Madeira é de 7 dias a contar 
da notificação do respectivo mandatário. (art.º 13, nº 4, R.E.)

Sem 
data fixa

O sorteio das listas será feito até 5 dias após a aceitação 
definitiva das candidaturas. (art.º 14º, RE)

2017

JaN 04
Prazo limite para o envio dos boletins de voto, carta explicativa 
sobre o processo eleitoral, exemplar das listas concorrentes 
com uma síntese do respectivo programa. (art.º 16, R.E.)

JaN 19 Constituição das Assembleias e Secções de 
voto e acto eleitoral. (artº 1, nº 1, R.E.)

Sem 
data fixa

Nos 5 dias subsequentes serão publicitados os resultados 
eleitorais no Site Oficial da Ordem dos Médicos (art.º 28, nº 3, R.E.)

Sem 
data fixa

O prazo limite para a impugnação do Acto Eleitoral 
é de 7 dias a contar da data do apuramento final 
dos resultados eleitorais. (art.º 29, nº 1, R.E)

JaN 30 Prazo limite para anúncio da realização da 2ª volta para 
Bastonário da Ordem dos Médicos (art.º27º, nº 1, R.E.)

FEV 01

Prazo limite para o envio dos boletins de voto, carta 
explicativa sobre o processo eleitoral, identificação 
dos concorrentes, tudo relativo à 2ª volta da eleição do 
Bastonário da Ordem dos Médicos. (art.º 27º, nº 2, R.E.)

FEV 16 Constituição das Assembleias e Secções de 
voto e acto eleitoral. (art.º 1, nº 2, R.E.)

Sem 
data fixa

Nos 5 dias subsequentes serão publicitados os resultados 
eleitorais no Site Oficial da Ordem dos Médicos (art.º 28, nº 3, R.E.)

Sem 
data fixa

O prazo limite para a impugnação do Acto Eleitoral 
é de 7 dias a contar da data do apuramento final dos 
resultados eleitorais da 2.ª volta. (art.º 29, nº 1, R.E)

CALENDÁRIO ELEITORAL
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PRÉMIO 
BANCO CARREGOSA
/SRNOM

Promoção da 
investigação como 
forma de melhorar 
a Medicina

Aceda ao resumo em vídeo 
da cerimónia directamente 
através do código QR ou vá 
a www.nortemédico.pt



Durante cerca de 4 meses, 
foram mais de 80 os projectos 
candidatos ao primeiro 
prémio Banco Carregosa/
SRNOM. O galardão, criado 
pela Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
e patrocinado pelo Banco 
Carregosa, foi entregue no 
dia 22 de Setembro à jovem 
médica pediatra Liane Costa. 
O Prof. Mário Sousa e o 
gastroenterologista Eduardo 
Pinto foram os vencedores 
das duas menções honrosas 
entregues no âmbito do 
mesmo prémio. O presidente 
da SRNOM, Miguel Guimarães, 
garante que “a investigação é 
que tem permitido a evolução 
a largos passos da Medicina”.

9

A SRNOM e o Banco Carregosa entregaram 
um prémio total no valor de 25 mil eu-
ros, 20 mil para a investigação vencedora 

e os restantes 5 mil às duas menções honrosas. Em 
entrevista ao “Dinheiro Vivo”, Miguel Guimarães 
referiu que “estes prémios, embora modestos, são 
um apoio à investigação clínica, que no nosso país 
é muito limitada, tendo em conta que é absoluta-
mente fundamental para a evolução da Medicina”. 
A cerimónia de atribuição do prémio, no dia 22 de 
Setembro, aconteceu no Salão Nobre da SRNOM e 
contou com a presença de várias personalidades de 
renome do grande Porto e do país. Miguel Guima-
rães, presidente da SRNOM, Alexandre Figueiredo, 
membro do Conselho Distrital do Porto da OM, e 
Maria Cândida Rocha e Silva, Presidente do Conse-
lho de Administração do Banco Carregosa, repre-
sentaram as instituições envolvidas na realização 
do concurso, tal como Sobrinho Simões, presidente 
do júri. Da Câmara Municipal do Porto estiveram 
presentes o vereador Manuel Pizarro e, para uma 
conferência sobre “Investigação e Cultura”, o presi-
dente, Rui Moreira. O Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Fernando Araújo, encerrou a cerimónia 
de atribuição deste prémio.
“Childhood obesity-related inflammation and vascular 
injury - Impact on the kidney” foi o projecto vencedor, 
e foi desenvolvido pela pediatra do Hospital de São 
João, Liane Costa. As duas menções honrosas fo-
ram entregues aos projectos “Determinação de mar-
cadores específicos das células estaminais testiculares 
humanas” e “Risk factors associated with refractori-
ness to esophageal dilatation for benign dysphagia”, de 
Mário Sousa, professor e investigador do ICBAS, e 
Eduardo Pinto, gastroenterologista do Hospital de 
São João, respectivamente. 

IncentIvar a InvestIgação clínIca 
em Portugal
O prémio, “que tem um significado muito espe-
cial para a SRNOM”, é o cumprir de um impor-
tante objectivo da Secção Regional para com os 
seus médicos. O presidente da SRNOM, Miguel 
Guimarães, acredita que “a OM tem que estimular 
mais a actividade de investigação clínica junto dos 
jovens médicos e apoiar também os médicos na for-
mação”. Para o dirigente, este tipo de prémios tem 
como objectivo primordial a melhoria dos cuidados 

“A investigação é 
que tem permitido 
a evolução a 
largos passos da 
Medicina”
Miguel Guimarães
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de saúde em Portugal. Miguel 
Guimarães elogiou a investi-
gação de Liane Costa, “um tra-
balho notável (...) que é muito 
actual”, sublinhando  que a 
questão da obesidade infantil 
“foi o único indicador, dos indi-
cadores de saúde analisados em 
188 países, que não melhorou 
em nenhum deles”. O dirigente 
não quis deixar de parabenizar, 
igualmente as duas menções 
honrosas, que se destacaram 
entre os cerca de 80 trabalhos 
candidatos, “alguns deles de 
uma qualidade excepcional”. 
O presidente da SRNOM con-
siderou esta iniciativa “um 
primeiro passo” que deve ser 
repetido nos próximos anos. 
Realçando novamente a “im-
portância que a investigação 
e a formação têm para a qua-
lidade da Medicina”, Miguel 
Guimarães concluiu a sua in-
tervenção com uma mensagem 
sobre a emigração jovem: “Sem 
os nossos jovens, nós perdemos 
as pessoas que podem ajudar a 
recuperar Portugal”, afirmou.
Maria Cândida Rocha e Silva, 
a representar o Banco Carre-
gosa –patrocinador do prémio 
–, afirmou que “este pedido foi 
aceite com o maior gosto” e que 
foi “com grande satisfação” que 
o banco soube que se tinham 
candidatado 80 trabalhos. 
Assim, “se é verdade que se es-
pera das instituições financei-
ras que devolvam à sociedade 
em que estão inseridas parte 
dos lucros que a sociedade lhes 
permitiu ganhar, esta área de 
investigação médica é das que 
mais nos apaixona e mais me-
rece a nossa atenção”, referiu. 
Ainda no sentido de valorizar a 

investigação científica, a Presidente do Banco Car-
regosa reiterou: “Num mundo em que tudo muda 
tanto todos os dias, é a estes investigadores que se 
pede a maior capacidade de actualização”. 
Presidente do júri e considerado o patologista mais 
influente do mundo, Sobrinho Simões garante que 
ficou “espantado com a qualidade” dos trabalhos 
apresentados. Além da qualidade surpreendente, o 
concurso ficou marcado “pelas características inter-
-geracionais” do conjunto de candidatos. Sobrinho 
Simões sublinhou que o Porto tem uma “grande 
tradição na investigação médica”, o que pode ser 
um dos factores para explicar o elevado número de 
candidaturas. 

O patologista reconheceu que a tarefa de escolher 
um vencedor “foi muito difícil”, pois nunca imagi-
nou “encontrar trabalhos tão bons”, sublinhando 
que “a ciência é grande arma do Séc. XXI”. 
Alexandre Figueiredo, o médico que teve “a ideia 
deste prémio”, garantiu que esta distinção espelha 
“a preocupação extrema” que a SRNOM tem vindo 
a demonstrar com os seus médicos e com a quali-
dade da Medicina. “O exercício de uma Medicina 
de qualidade é indissociável do desenvolvimento 
científico”, explicou o anestesiologista, lamentando, 
por outro lado, que seja “tão difícil fazer investiga-
ção em Portugal”. 

“InvestIgação e cultura”
O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui 
Moreira, foi convidado especial da cerimónia, tendo 
apresentado uma palestra sobre “Investigação e Cul-
tura”. Depois de enaltecer a iniciativa, Rui Moreira 
lamentou que no nosso país haja “vezes demais a 
tentação de não premiar o mérito”. É a atitude de 
premiar que “encoraja a busca da excelência”.

“Ciência e cultura são dois 
pilares inseparáveis desse 
mundo mais vasto do co-
nhecimento em que se 
baseia a nossa civilização 
e o progresso que alcança-
mos ao longo dos tempos” 
– foram as palavras com 
que começou a sua inter-
venção sobre a importân-
cia de associar a cultura à 
investigação, sublinhando 
ainda não ser “por acaso” 

que o anterior vereador da Cultura, Paulo Cunha e 
Silva, era médico. 
Rui Moreira defendeu que a cultura não deve ser 
“um adorno”, antes deve ser vista como “o cimento 
agregador da nossa vida colectiva”. Tal como a cul-
tura, “também a ciência necessita de um ambiente 
de liberdade criativa”, defendeu o dirigente, refe-
rindo com satisfação que já vão longe os tempos em 
que preconceitos constituíam barreiras à evolução 
da ciência. 
Um segundo elo de ligação entre a investigação e 
a cultura é, para Rui Moreira, representado “pela 
relação mais directa entre a criação cultural e as 
tecnologias disponíveis”. “A evolução científica e 
tecnológica abriu caminhos a formas de expressão 
diversas e alternativas em áreas da criação de na-
tureza intemporal”, explicou. Rui Moreira garante 
que “não há limite para a cultura, tal como não há 
fronteira para a ciência. A sede de conhecer e a ca-
pacidade de criar são intrínsecas às duas”. 
Manuel Pizarro, médico e vereador da Câmara Mu-
nicipal do Porto, reforçou as palavras do presidente 
Rui Moreira, garantindo que “é muito relevante ter 
escolhido a associação entre investigação e cultura”. 
Acrescentou ainda que esta “associação” diz muito 
sobre “a identidade da profissão médica no nosso 
país e na nossa cidade em particular”. 



Liane Costa
1.º Prémio 

«O projecto com 
que me 
candidatei a este 
prémio visava 
sobretudo 
esclarecer o 

impacto da obesidade no rim e 
na vasculatura de crianças em 
idade escolar. (…) São dados 
inovadores e que, sobretudo em 
idade pediátrica, são ainda 
pouco explorados; muito daquilo 
que estudamos foi, de facto, 
publicado pela primeira vez (…). 
Em idade pediátrica, estes 
sistemas, sobretudo o sistema 
renina-angiotensina-
aldosterona, é ainda muito 
pouco explorado neste contexto 
da obesidade em associação à 
função renal e o impacto sobre o 
rim e a sobre a vasculatura.
Este prémio, com o qual me 
sinto muito honrada, enquanto 
jovem médica que ambiciona ter 
uma carreira de investigação, 
é de facto uma motivação 
suplementar, para conjugar 
estas duas vertentes: clínica/
assistencial e investigação. Eu 
espero que seja também um 
bom exemplo, sobretudo para 
os colegas mais novos, de que é 
possível fazer clínica e sermos 
internos da especialidade 
e ao mesmo tempo fazer 
investigação.»

a srnom registou 
o testemunho dos 
principais protagonistas 
desta primeira edição 
do prémio banco 
carregosa/srnom.

Veja os vídeos directamente 
através do código QR ou vá a:  
www.facebook.com/nortemedico › 
Eventos › Prémio Banco Carregosa/
SRNOM(22 set) › Ver todas as 
publicações

eduardo rodrigues Pinto
Menção Honrosa

«Este trabalho foi desenvolvido porque nós 
percebemos que havia alguma escassez na 
literatura relativamente aos fatores de risco 
para refratariedade às dilatações esofágicas 
nas situações de estenose esofágica benigna. 
Uma vez que temos um grande volume 
de doentes que são submetidos a esse 
procedimento no nosso hospital (CH de S. 
João) decidimos fazer um estudo retrospetivo 
(…) e com isso conseguimos avançar alguns 
resultados interessantes e isso permitiu-
nos publicar o trabalho numa revista com 
um factor de impacto elevado. (…) A prática 
clínica é o que nos move e o que nos motiva. 
Agora, é sempre bom pensar sobre o que é 
que podemos fazer de novo, em que podemos 
contribuir para a ciência… perceber o que 
se faz menos bem ou que se pode melhorar. 
(…) Estes trabalhos podem ser ainda mais 
interessantes se nós podermos aprofundar 
determinado tipo de estudos que podem 
implicar alguns encargos financeiros, e estes 
apoios permitem-nos sempre melhorar as 
nossas condições de trabalho.»

Mário sousa
Menção Honrosa

«Imagine as crianças prépuberes 
(submetidas a tratamento oncológico)… nem 
sequer têm formação de espermatozóides 
ainda, só têm as células mãe. A única 
alternativa que temos – e nós também o 
fazemos – é retirar “bocadinhos” do testículo 
que criopreservamos em azoto líquido para 
um futuro transplante. Chegam à idade 
adulta, querem ter filhos (…) fazemos um 
transplante (…) e as células mãe retomam 
a espermotogénese. Mas… e a certeza de 
que não há contaminação com células 
neoplásicas? (…) Eu só faço ciência aplicada. 
O que eu faço é para imediatamente traduzir 
uma ação clínica… toda a minha vida foi 
assim e todas as minhas grandes descobertas 
na área da oncofertilidade, que foram 
grandes paradigmas a nível mundial, foram 
para esta ou aquela finalidade em concreto.»

Maria Cândida roCha e siLva
Presidente do CA do Banco Carregosa

«Achamos mandatório que a sociedade que 
nos permite obter lucros receba depois parte 
desses lucros. A nossa colaboração nesse 
sentido tanto pode ser na área da ciência 
como da educação ou da cultura… – e nós 
procuramos estar presentes em todos estes 
campos – mas achamos que era na área da 
ciência que tínhamos, realmente, de estar 
presentes… pelo interesse prático que isto 
tem para toda a gente. (…) O nosso lema é 
uma frase do Miguel Torga que diz: nenhuma 
árvore explica os seus frutos embora goste 
que lhos comam. E nós gostamos de ser 
conhecidos e ter a nossa oportunidade de 

mostrar aquilo que somos capazes de fazer. E 
este tipo de atuação junto da sociedade civil é 
um tipo de publicidade compatível com o tipo 
de banco que nós somos.»

MigueL guiMarães
Presidente do CRNOM

«Este prémio tem um significado muito 
especial para a SRNOM por dois motivos 
essenciais: Em primeiro lugar trata-se de 
um compromisso assumido por nós quando 
nos candidatamos – e era o último que nos 
faltava cumprir – o que, pessoalmente, me 
deixa muito satisfeito. Segundo: a ordem dos 
médicos tem que estimular mais a actividade 
de investigação clínica junto dos jovens 
médicos, por um lado, e apoiar também 
os médicos na formação. Estes estímulos 
podem, por um lado, melhorar a qualidade 
do exercício da medicina por parte dos jovens 
e o interesse pela investigação e, por outro 
lado, pode também servir para aproximar os 
jovens da Ordem dos Médicos.»

antónio sarMento
Membro do Jurí 

«A própria prática clínica beneficia 
do background científico do médico 
(investigador), e com isso a qualidade da 
medicina melhora claramente. Naquelas 
instituições onde se faz investigação clínica, 
essa investigação “puxa” pela qualidade 
nessas instituições (…) o que melhora o 
trabalho clínico. O papel dos médicos na 
investigação clínica é fundamental para 
a investigação e a investigação é muito 
importante para a actividade médica. 
Portanto, acho que é uma simbiose perfeita.
Qualquer um dos trabalhos premiados… são 
trabalhos que têm, realmente, grande relevo 
do ponto de vista do conhecimento científico, 
mas que têm perspectivas de aplicações 
muito práticas e muito concretas.»

sobrinho siMões
Coordenador Científico do Júri

«Eu tive sempre a esperança que este 
prémio viesse despertar um entusiasmo 
razoável; confesso que fiquei felicíssimo 
porque o entusiasmo foi muito maior. 
Nós tivemos muitos trabalhos e muitos 
trabalhos de muito boa qualidade. Claro 
que isto colocou problemas ao júri (…) o que 
nós podemos garantir é que, do ponto de 
vista da qualidade, foi excepcional. E eu 
queria agradecer, no fundo, a oportunidade 
que me deram de ter este “banho” de 
optimismo. A investigação clínica não se faz 
com um génio isolado, faz-se em equipas, 
com gente nova, com muito boa formação, 
internacionalizada… Portanto, do ponto de 
vista das pessoas não é esse o problema em 
Portugal.»

PRÉMIO 
BANCO CARREGOSA
/SRNOM
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os Projectos vencedores
“Childhood obesity-related inflammation 
and vascular injury - Impact on the kid-
ney” é o título de um projecto inova-
dor e actual sobre a obesidade infan-
til. Liane Costa, antiga estudante da 
FMUP, recentemente especializada em 
Pediatria, a exercer no Hospital de São 
João, foi a grande vencedora do Pré-
mio Banco Carregosa/SRNOM, resul-
tado de uma decisão unânime do júri, 
o que mostra a elevada qualidade do 
trabalho. Trabalho que, segundo a ven-
cedora, contribuiu para a “percepção 
dos impactos da obesidade no rim e 
na vasculatura das crianças em idade 
pediátrica”. A jovem médica lamentou 
que estudos desta natureza nunca te-
nham sido publicados e, sobretudo, as 
barreiras existentes à investigação em 
Portugal, acrescentando que estes da-
dos são, na sua maioria, “inovadores” e 
estão muito pouco explorados na idade 
pediátrica.
A pediatra mostrou-se muito feliz com 
a distinção conseguida, considerando 
estes prémios “uma forma de fomentar 
e promover a investigação clínica nos 
médicos”, uma prática que considera 
“extremamente importante”: “Em Por-
tugal temos um longo caminho a per-
correr. Estes prémios que promovem 
a investigação são muito importantes 
porque, de facto, são um incentivo su-
plementar à tentativa de conjugação da 
actividade médica assistencial com a ac-
tividade de investigação”, acrescentou. 
Liane Costa investiu neste projecto du-
rante o internato da especialidade e, 
como principal desafio, aponta a difi-
culdade em conciliar a prática clínica 
e a investigação. Mesmo assim, esse é 
o seu principal objectivo para o futuro, 
uma vez que não quer deixar de tra-
balhar em nefrologia pediátrica e, ao 

mesmo tempo, investir numa carreira como inves-
tigadora. Liane Costa considera o Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM “uma iniciativa ímpar em Por-
tugal em termos de estimulação e valorização de 
projectos de investigação clínica” e promete investir 
os 20 mil euros “na prossecução de objectivos nesta 
linha de investigação”. Enquanto jovem médica, 
olha para este prémio como um incentivo para os 
colegas mais novos – “uma prova de como é pos-
sível, em Portugal, ser médico e, ao mesmo tempo, 
fazer investigação clínica”. 
O investigador do Instituto de Ciências Biomédi-
cas Abel Salazar, Mário Sousa, venceu uma das 
menções honrosas com o projecto “Determinação de 
marcadores específicos das células estaminais testicu-
lares humanas”. Após uma colaboração com o IPO, 
“com crianças que vão ser sujeitas a tratamento 

oncológico”, surgiu 
a ideia de “fazer 
um trabalho para 
elas que tem a ver 
com a preservação 
da fertilidade”, ex-
plicou, lembrando 
com alguma emo-
ção que já são 80% 

as crianças sobreviventes de doenças oncológicas 
em Portugal. 
A maior dificuldade que tem encontrado ao longo 
da vida profissional é o facto de se focar na infer-
tilidade. O professor lamenta que, neste momento, 
este problema não seja considerado prioritário “no 
nosso país e no resto do mundo”. Ainda assim, é 
com esperança que, depois desta menção honrosa, 
vê o futuro da investigação da infertilidade após as 
doenças oncológicas, considerando prémios como 
este “essenciais para a classe médica”. 
O outro trabalho que mereceu destaque foi o de 
Eduardo Pinto, gastroentrologista no Centro Hospi-
talar de São João, com um estudo sobre “Risk factors 
associated with refractoriness to esophageal dilatation 
for benign dysphagia”. 
“Este trabalho foi desenvolvido porque nós per-
cebemos que havia alguma escassez na literatura 
cientifica relativamente a factores de risco para re-
fratariedade às dilatações esofágicas na situação 
das estenoses esofágicas benignas”, começou por 
explicar Eduardo Pinto, que garante que esta in-
vestigação teve como principal objectivo melhorar 
a prática clínica no Serviço de Gastroenterelogia 
do Hospital de São João e, acima de tudo, “tentar 

Destaque: cerimónia de atribuição do prémio banco carregosa/srnom12

“Confesso que não 
estava à espera de 
um número tão 
elevado de trabalhos 
deste nível de 
excelência.”
Sobrinho Simões



liane costa é uma jovem médica 
de apenas 32 anos. Terminou em 
2016 o internato de especialidade 
em Pediatria. Estudou na Faculdade 
de Medicina da Universidade do 
Porto, onde é professora assistente e 
investigadora. Além da experiência 
em Portugal, esteve 3 meses em 
Filadélfia, EUA, a trabalhar na área 
da nefrologia pediátrica, no “The 
Children’s Hospital of Philadelphia”. 
Venceu o prémio Banco Carregosa/
SRNOM por decisão unânime do 
júri, que destacou a actualidade e 
originalidade da sua investigação, 
uma vez que são escassos os 
trabalhos sobre o impacto da 
obesidade infantil nos rins e na 
vasculatura das crianças.

oferecer um melhor serviço 
aos doentes”.
Tal como a vencedora do 
prémio Banco Carregosa/SR-
NOM, o gastroentrologista 
não quer sobrepor a sua car-
reira como investigador à ac-
tividade clínica, no entanto, 
como salientou, “é sempre 
bom pensarmos o que pode-
mos trazer de novo” para a 
nossa prática. 

celebrar a cIêncIa
Já a noite ia longa quando, 
para encerrar a sessão, o Se-
cretário de Estado Adjunto e 
da Saúde, Fernando Araújo, 
se dirigiu às várias dezenas de 
pessoas presentes.
A investigação clínica é uma 
área pela qual Fernando 
Araújo disse nutrir “um par-
ticular apreço”. Enquanto Se-
cretário de Estado está ciente 
“dos desafios que se colocam 
hoje a qualquer médico que 
pretende fazer investigação no 
âmbito do SNS” e dos obstá-
culos que os profissionais de 
saúde enfrentam em Portugal 
para conciliar carreiras médi-
cas e de investigação.
Fernando Araújo afirmou que 
prémios como este constituem 
um importante incentivo: 
“Iniciativas como esta da SR-
NOM e do Banco Carregosa 
são fundamentais”, reitera. 
Acrescentou ainda que uma 
boa formação médica é muito 
importante na “promoção do 
conhecimento científico” e 
vice-versa, sublinhando que 
“melhorar a formação na me-
dicina” deve ser um dos objec-
tivos do Ministério da Saúde. 
Fernando Araújo terminou 
afirmando que o Governo vê 
na Ordem dos Médicos “um 
aliado essencial em diversas 

áreas, nomeadamente na promoção de uma cultura 
científica entre os médicos portugueses”. 
Com estas palavras de incentivo do membro da 
actual equipa do Ministério da Saúde, a noite de 
entrega do prémio Banco Carregosa/SRNOM ter-
minou com chave de ouro e, sobretudo, com a 
esperança que esta iniciativa seja, como destacou 
Miguel Guimarães, “um primeiro passo” para um 
maior investimento futuro na área da investigação 
clínica em Portugal por parte de todas as entidades, 
e em particular da Ordem dos Médicos. n
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“Estes prémios que 
promovem a investigação 
são muito importantes 
porque, de facto, são um 
incentivo suplementar à 
tentativa de conjugação 
da actividade médica 
assistencial com 
a actividade de 
investigação”. 
Liane Costa

presidente do crnom comenta na rtp a 
atribuição do prémio banco carregosa/srnom

   
 rtP3 [22/09/2016] 

Convidado para fazer a 
revista de imprensa no programa “Manchetes 3” da 
RTP3, o presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, 
aproveitou ainda a oportunidade para divulgar a 
cerimónia de atribuição do Prémio Banco Carregosa/
SRNOM. «A investigação obriga e ajuda-nos a crescer 
em termos daquilo que é a qualidade da medicina 
que exercemos no dia-a-dia”, justificou referindo-se 
à possibilidade de aliar a actividade clínica com a 
investigação.  
https://vimeo.com/183834789

   
 Porto canal 

[27/09/2016] 
«A jovem investigadora, que este ano terminou o In-
ternato de Formação Específica em Pediatria, no Hos-
pital de São João, decidiu avaliar 300 crianças  entre os 
8 e os 9 anos para perceber o impacto da obesidade no 
rim e na vasculatura de pré-adolescentes.» 
https://vimeo.com/184555269



Um espaço  
de cooperação 
entre países 
lusófonos

Durante os dias 1 e 2 de 
Setembro, a SRNOM acolheu 
dezenas de representantes 
das comunidades médicas 
lusófonas, reunidos  para 
reforçar a cooperação e a 
formação entre os países de 
língua portuguesa. O Presidente 
do CRNOM, Miguel Guimarães, 
considerou o evento como “um 
momento único para fortalecer 
a cooperação, centrada na 
partilha de conhecimento 
e experiências e no reforço 
dos vínculos no apoio à 
formação médica nos países da 
comunidade”.
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Coube ao bastonário da 
Ordem dos Médicos de 
Portugal presidir à mesa 

da cerimónia de abertura do VII 
Congresso da CMLP (Comuni-
dade Médica de Língua Portu-
guesa). José Manuel Silva decla-
rou a sua “alegria e satisfação” 
por ver ilustres nomes da saúde 
a nível internacional “reuni-
dos nestas jornadas”, acrescen-
tando que “seria um sonho que 
a CMLP pudesse ser o embrião 
de uma maior comunidade sem 
fronteiras, com livre circulação 
de pessoas e bens”.
José Manuel Pavão, Secretário 
Geral da CMLP, face à impossi-
bilidade de estar presente, en-
viou escrita a nota introdutória 

Seria um 
sonho que 

a CMLP pudesse 
ser o embrião 
de uma maior 
comunidade sem 
fronteiras, com 
livre circulação de 
pessoas e bens

do evento. “Aqui fica um programa à vossa inteira 
consideração. Para o efeito, desde o início procu-
ramos saber sugestões e vontades junto de cada 
Ordem aqui representada”, leu Francisco Pavão, que 
o representou.
Em nome da Câmara Municipal do Porto, Manuel 
Pizarro acolheu os presentes com um discurso de 
boas-vindas e com o convite para, mesmo que por 
pouco tempo, todos procurassem conhecer a única 
região do mundo onde se combinam dois espaços 
que são património da humanidade”, referindo-se 
ao Centro Histórico do Porto e à Região Vinhateira 
do Alto Douro. Em representação da Presidência da 
República, Mário Pinto, consultor para os Assuntos 
da Política de Saúde, olha para a CMLP como uma 
comunidade “inovadora e criadora de oportunida-
des científicas”, felicitando a organização deste tipo 
de congressos e os seus participantes. O presidente 
da União das Cidades Capitais de Língua Portu-
guesa, Vitor Ramalho, asseverou que este encontro 
é, sem dúvida, “uma oportunidade histórica.”
Desde 2005 que, com a assinatura de um protocolo 
entre a Ordem dos Médicos de Portugal e vários 
países da CMLP, os médicos licenciados em Angola, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Cabo Verde podem obter autorizações para a reali-
zação de estágios profissionais no nosso país.

mobIlIdade e formação esPecIalIzada
Daniel Silves Ferreira, Maria Amélia Ferreira, Car-
los Cortes, Edson Oliveira, António Guterres e Car-
los Pinto de Sousa fizeram apresentações no âm-
bito de uma sessão sobre “Mobilidade e Formação 
Especializada”.

presidente do crnom comenta na rtp a 
importância do vii congresso da cmlp

   
 rtP3 [29/08/2016] 

O presidente do CRNOM, 
Miguel Guimarães, esteve presente no programa 
“Opinião 3” da RTP3 onde explanou os motivos porque 
considera este encontro de países lusófonos uma 
“oportunidade histórica”.
http://bit.ly/2cojpXP
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A Comunidade Médica de 
língua Portuguesa (CMlP) 
reúne nos próximos dias 1 e 

2 de Setembro no Porto, nas instala-
ções da SRNOM, num congresso que 
o presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM), Miguel Guimarães, con-
sidera “uma oportunidade histórica 
para estreitar os laços de cooperação 
entre as diversas instituições médicas 
do espaço lusófono”. “Em Novembro 
passado, com a assinatura da Decla-
ração do Porto, abrimos portas a uma 
consolidação das relações entre as 
comunidades médicas lusófonas que 
integram a CMLP. No VII Congresso 
da CMLP teremos um momento único 
para fortalecer essa cooperação, cen-
trada na partilha de conhecimento e 
experiências e no reforço dos vínculos 
no apoio à formação médica nos paí-
ses da comunidade”, salienta o presi-
dente do CRNOM.
Recorde-se que no âmbito de um 
protocolo assinado em 2005 entre 
a Ordem dos Médicos de Portugal e 
as várias instituições representativas 
dos médicos da CMlP, os profissio-
nais licenciados em Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e 
São Tomé e Príncipe podem obter au-
torizações especiais para a realização 
de estágios profissionais no nosso 
país, sem concessão do grau de espe-
cialista, como forma de reforçar a sua 
formação pós-graduada.
Miguel Guimarães recorda que “a De-
claração do Porto, assinada em 2015 
durante o XVIII Congresso Nacional de 
Medicina, estabeleceu vários procedi-
mentos obrigatórios para o acesso ao 
estágio profissional, de forma a pro-
mover a qualidade da formação pós-
-graduada”. “A Declaração do Porto 
protege a reciprocidade do processo, 
e agora é tempo de agilizar estes pro-
tocolos de cooperação, incentivá-los, 
mas sem esquecer as responsabilida-
des que a própria Ordem dos Médi-
cos tem, nomeadamente na área do 
reconhecimento da idoneidade das 
Unidades de Saúde portuguesas que 
podem acolher os estágios”, frisa este 
responsável.

Durante dois dias, a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos vai 
receber dezenas de médicos de vá-
rios países lusófonos. No programa 
oficial estão já confirmadas as pre-
senças dos bastonários da Ordem 
dos Médicos de Moçambique, An-
gola, Cabo Verde, São Tomé e Prín-
cipe e Guiné-Bissau, bem como re-
presentantes de várias associações 
médicas do Brasil, Moçambique, Ma-
cau, Timor e Venezuela. Confirmada 
está também a presença do Ministro 
da Saúde de Angola e do represen-
tante do Ministério da Saúde Pública 
da Guiné-Bissau.
José Manuel Pavão, secretário-geral 
da CMlP, considera que “esta é tam-
bém uma oportunidade para reflectir 
sobre a importância da língua que 
nos une e até onde ela nos pode le-
var”. Indica também que “assuntos 
tão relevantes como a formação pós-
-graduada e a livre circulação estão 
na nossa mente à espera de decisões 
consensuais e globais”.
Ao longo dos três dias vão estar em 
cima da mesa os seguintes temas: 
“Diagnósticos Nacionais de Saúde”, 
a “Saúde Mental e Violência”, a “Mo-
bilidade e Educação Médica Especia-
lizada”, “Capacitação e Desenvolvi-
mento no Espaço lusófono”, “Saúde 
e Economia, uma Agenda Integrada” 
e “língua e Pátria”.
“Este é um congresso que tem todos 
os ingredientes para fazer história e 
constituir um passo importante na di-
nâmica da cooperação em que todos 
temos a ganhar”, sustenta Miguel 
Guimarães. E acrescenta que “este 
acontecimento vai permitir trilhar no-
vos caminhos na comunidade médica 
do espaço lusófono”. 

VII Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa

Comunidade médica lusófona 
reunida no Porto reforça 
cooperação e formação

Nota de Imprensa 13/08/2016

Secção Regional do Norte
Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Destaque: VII Congresso CMLP16

Iniciou a sessão o bastonário da OM de Angola, 
Carlos Pinto de Sousa, que deixou clara a esperança 
de este debate representar um “passo em frente” 
para a formação de médicos em todos os países da 
CMLP. Daniel Silves Ferreira (bastonário da Ordem 
dos Médicos de Cabo Verde) moderou o debate, 
no entanto, não quis deixar passar a oportunidade 



médicos através do contacto directo com os mes-
mos: “Esta cooperação é promotora de novos hori-
zontes”, sustentou. 
Enquanto estudante, o jovem médico timorense 
António Guterres foi um dos que aproveitou as 
oportunidades da CMLP para cursar medicina em 
Portugal, na Universidade de Coimbra. Concluída 
esta experiência, deixa uma mensagem a todos os 
presentes: “O português é o caminho da afirmação”. 
Na última mesa redonda do primeiro dia de traba-
lhos, presidida por Miguel Guimarães, presidente 
do CRNOM, estiveram presentes Sérgio Guimarães, 
António Zacarias, Maria Hermínia Cabral, Paulo 
Freitas e Rui Capucho. O debate incidiu sobre o 
tema “Capacitação e Desenvolvimento no Espaço 
Lusófono”. 

caPacItação e desenvolvImento no 
esPaço lusÓfono
Enquanto moderador do debate sobre “Capacita-
ção e Desenvolvimento no Espaço Lusófono”, Mi-
guel Guimarães, fez uma pequena intervenção “de 
enquadramento ao tema” e deixou algumas notas 
“sobre aqueles que são os principais eixos (...) em 
termos de reforço de capacidades para o desenvolvi-
mento médico” nas comunidades lusófonas.

O presidente do CRNOM 
não quis deixar de refor-
çar “a importância de dar 
atenção às necessidades 
das pessoas”, afirmando 
que “a Ordem tem que dar 
uma colaboração mais es-
treita, tendo como base o 
novo Estatuto da OM e a 
Declaração do Porto, as-
sinada recentemente, em 
Novembro”.
António Zacarias, basto-
nário da OM de Moçam-
bique, afirmou que a sua 
Ordem está empenhada 
em promover estágios em 
Portugal e no Brasil, parti-
cularmente, para todos os 
estudantes que procurem 
“formação médica espe-
cializada”. Reportando-
-se à sua experiência com 
programas de mobilidade 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Maria Her-
mínia Cabral, directora 
de Parcerias para o De-
senvolvimento daquela 
Fundação, sublinhou que 

“a capacitação não pode ser entendida como um 
fim em si mesmo”, com o intuito de explicar que é 
importante reflectir sobre a importância da mesma 
em todos os países de língua portuguesa. 
Ainda no contexto da capacitação e do desenvol-
vimento, Paulo Freitas, presidente da Fundação 

de reforçar as palavras do 
convidado anterior: “Este 
é um painel que vai deba-
ter questões extremamente 
importantes nos dias de 
hoje para a Comunidade, 
como é o caso da questão 
da mobilidade”, afirma.
A presidente da Faculdade 
de Medicina da Univer-
sidade do Porto, Maria 
Amélia Ferreira, afirmou 
acreditar que a CMLP re-
úne condições para facilitar 
os processos de educação. 
As escolas de medicina do 
Porto estão a trabalhar em  
projectos de educação “à 
distância”, através da pla-
taforma e-learning, com 
o objectivo de melhorar a 
saúde de toda a população, 
sublinhou. Maria Amélia 
Ferreira sustentou ainda 
que o mais importante é 
“garantir, em cada país, a 
auto-suficiência da forma-
ção de quadros, criar meca-
nismos de reforço dos sis-
temas de saúde, promover 
a educação médica, pro-
mover a criação de redes e 
equipas de trabalho e usar a 
inovação na formação”. 
Invocando o regulamento 
do Internato Médico, Car-
los Cortes, presidente da 
Secção Regional do Centro 
da OM, destacou que “cabe 
à Ordem dos Médicos tra-
tar da idoneidade dos servi-
ços”, referindo-se aos pro-
gramas de especialidade 
em Portugal. Por outro 
lado, e enquanto coordena-
dor do Conselho Nacional 
da Pós-Graduação da OM, 
considera os estímulos à 
mobilidade na formação 
“fundamentais”: “Os estu-
dantes portugueses podem 
e devem mobilizar-se pelas 
várias zonas de Portugal e, 
também, dos outros paí-
ses”, sublinhou, referindo-
-se ao países da CMLP. 

Ainda em relação aos estudantes de medicina, o 
presidente do Conselho Nacional do Médico In-
terno, Edson Oliveira, reconheceu a importância 
das experiências “lá fora”. Nos restantes países da 
CMLP há problemas que não existem no nosso 
país, que só poderão ser estudados pelos jovens 
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Marques de Vale Flor, levou ao Salão Nobre uma 
exposição dos avanços tecnológicos levados até aos 
países menos desenvolvidos da Comunidade pela 
sua instituição. Esta ONG apoia, há cerca de 30 
anos, a investigação científica, particularmente nos 
países da CMLP: “Já foram mais de 700 mil as pes-
soas beneficiadas com a prestação dos nossos cuida-
dos de saúde”, reitera. 
Ciente das dificuldades dos países africanos, Rui 
Capucho contou a sua experiência como colabora-
dor na missão bilateral de cooperação entre Portugal 
e a Guiné-Bissau. O vírus Ébola e as suas complica-

ções voltaram a debate. Na 
Guiné foi necessário “criar 
equipas de resposta rápida”, 
incluindo um médico e um 
enfermeiro. Foi através do 
estreitamento de laços en-
tre os países lusófonos que 
Rui Capucho, em conjunto 
com outros médicos, pôde 
dar o seu contributo para 
a melhoria das condições 
de saúde num país com 
tantas dificuldades como a 
Guiné-Bissau. 

“Defender a 
qualidade da 
saúde no espaço 
lusófono”
No último dia do congresso 
foram debatidos temas 
como a ligação entre Saúde 
e Economia, Literacia em 
Saúde e, por último, Lín-
gua e Pátria. O encontro 

“excedeu todas as expectativas”, segundo o basto-
nário português, pelas presenças importantes e, so-
bretudo, pela possibilidade de aprender e observar 
as perspectivas médicas de toda a Comunidade. No 
final dos trabalhos, José Manuel Silva concluiu que 
o principal objectivo foi “defender a qualidade da 
saúde no mundo lusófono em beneficio dos nossos 
doentes”. Adiantou ainda que a OM irá promover a 
criação de um fórum para a discussão de todos os 
problemas e, essencialmente, para fortificar o diá-
logo com vista à criação de sinergias.
Germano de Sousa, antigo bastonário da  OM, re-
cordou com emoção a criação da CMLP (em 2005) 
e destacou a importância destes encontros porque, 
acima de tudo, juntam médicos “que se preocupam 
com o bem-estar das pessoas a nível mundial” e que 
“acreditam nos seus códigos de ética”. 
O Ministro da Saúde angolano, Luís Sambo, re-
conheceu que foi possível definir “ideias comuns” 
para o interesse da população lusófona. E deixou 
como proposta final a sair deste congresso “tirar 
maior proveito da capacidade de investigação e me-
lhorar os indicadores de saúde”. 
O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, 
destacou que “são os atributos científicos, técnicos 
e humanos que ligam a comunidade”. Apesar das 
dificuldades que apontou a todos os países, mos-
trou a sua admiração “pela constante tentativa da 
Comunidade para a melhoria dos serviços de saúde 
em todos os seus países”.
Encarregue de representar a organização do evento, 
coube a Francisco Pavão proferir as últimas pala-
vras,  mostrando-se confiante em relação ao futuro 
da medicina em toda a Comunidade. O VII Con-
gresso da CMLP, que juntou numerosos médicos, 
professores universitários e vários dirigentes da área 
da saúde, encerrou com chave de ouro e com o 
convite para a 8.ª edição, que se realizará em 2017, 
desta feita no Brasil. n

Destaque: VII Congresso CMLP18
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A Galeria, situada junto ao Salão 

Nobre, é um espaço amplo, que 

beneficia de intensa luz natural 

e se debruça sobre o espelho de 

água exterior. Ideal para acolher 

exposições, é, simultaneamente, 

a área utilizada para apoio aos 

congressos na colocação de stands 

promocionais e/ou disponibilização 

de refeições.

CapaCidade: 200 pessoas

CaraCterístiCas: Área: 280 m2 | 

Climatização 

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial

Galeria

O Salão Nobre é o principal auditório do 

Centro de Cultura e Congressos. Com 

dimensões apropriadas para a realização 

de eventos de média e grande dimensão, 

está particularmente vocacionado para 

acolher conferências ou seminários das 

mais diversas entidades. 

O espaço assegura uma grande 

variedade de opções técnicas, desde 

o sistema de iluminação, à projeção 

audiovisual ou à configuração do palco. 

Dispõe ainda de um foyer para receção 

dos convidados e uma sala de apoio 

(Sala Porto), ideal para a colocação 

do secretariado. O palco tem acesso 

próprio.

CapaCidade: 300 pessoas (máx.) 

CaraCterístiCas: Área: 330 m2 | Área de 

palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 | 

Climatização | Cabine de audiovisuais 

(Régie)

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial | Tela de 

grande formato (4,80 largura) | Projetor 

multimédia | Sistema de som ambiente | 

Microfones de palco e de lapela | Mesa 

presidencial com 2 ou 5 módulos | 

Gravação de Vídeo e de Som | Computador 

| Relógio conta-minutos

Salão Nobre

Eventos
à medida

Espaços

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

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

Centro de Cultura e Congressos
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 poRTo
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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médicos internos PressionAdos PArA 
fAzerem horAs extrAordináriAs
ordem e SiNdiCatoS apelam à deNúNCia de CaSoS 

COMUNICADO CONJUNTO (SIM, FNAM e OM)
[11 JuLHO 2016]

Tendo chegado ao conhecimento da Ordem 
do Médicos, da FNAM e do SIM várias de-
núncias relativas à pressão sofrida pelos 

médicos internos para fazerem centenas de horas 
extraordinárias, todos os meses, no Serviço de Ur-
gência, as três organizações médicas recordam o 
seguinte:

1 – A lei prevê que o tempo afeto ao Serviço de 
Urgência (externa e interna, unidades de cuidados 
intensivos e unidades de cuidados intermédios), 
deve ser compatível com as atividades dos respe-
tivos programas de formação (Artº 21.º do DL n.º 
86/2015 – Referência A), estipulando estes, na sua 

maioria, um período normal de 12 horas 
semanais. O mesmo limite está contem-
plado no “Regulamento sobre internato 
médico e serviço de urgência” (Referên-
cia B);

2 – A lei prevê, igualmente, que um perí-
odo de trabalho em contexto de Serviço 
de Urgência tem a duração máxima de 
12 horas seguidas (Artº 15.º-A do DL n.º 
266-D/2012 – Referência C);

3 – Está contemplado ainda, para qual-
quer médico, um limite laboral máximo 
de 48 horas semanais, incluindo traba-
lho suplementar, num período de refe-
rência de 6 meses. Este cálculo equivale 
a cerca de 208 horas extraordinárias se-
mestrais, tendo em conta um horário de 
trabalho normal de 40 horas, podendo 
o médico interno recusar-se a prestar 
trabalho suplementar a partir desse li-
mite (Artº 15.º-A do DL n.º 266-D/2012 
– Referência C);

4 – Os Diretores de Serviço podem ser 
sujeitos a sanções disciplinares caso não 

cumpram com a legislação e com o “Regulamento 
sobre internato médico e serviço de urgência” (Re-
ferência B), podendo ainda os respetivos serviços 
estar sujeitos a perda de idoneidade.

Neste contexto, as três estruturas médicas sugerem 
que os internos se informem sobre o seu enquadra-
mento legal, se sindicalizem e denunciem todos os 

excessos e atropelos à lei, a bem da segurança dos 
doentes e da qualidade da formação, sempre tendo 
em consideração que qualquer notificação recebida 
será tratada de uma forma anónima.

Tanto a Ordem como os Sindicatos Médicos estão 
totalmente disponíveis para receberem as comu-
nicações dos colegas e prestar qualquer esclareci-
mento necessário. Apelam ainda à sua organização 
na reivindicação diária e generalizada pelos respe-
tivos direitos. Não devem ter receio de o fazer, num 
Estado livre e democrático, nem se devem deixar 
condicionar por hierarquias irresponsáveis.

Em função das situações identificadas, a Ordem e 
os Sindicatos Médicos assumem o compromisso de 
criar delegações conjuntas para se deslocarem aos 
locais onde se identifiquem estes problemas. Estas 
estruturas apelam ainda à ACSS e ao Ministério 
da Saúde para que não fiquem indiferentes a esta 
situação e que intervenham junto das instituições 
em causa.

Referências:

[A] DL n.º 86/2015 – Regime jurídico da formação médica 
especializada (http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/DL%20
n.%C2%BA%2086_2015.pdf)

B – Regulamento sobre internato médico e serviço de 
urgência (https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&op=
788d986905533aba051261497ecffcbb&id=fc8fdb29501a6289b7
bc8b0bdd8155df)

C – Organização do tempo de trabalho médico (DL n.º 
266-D/2012. D.R. n.º 252, 2.º Suplemento, Série I de 
2012-12-31)

Lisboa, 11 de Julho de 2016

O Secretário-Geral do SIM 
Jorge Roque da Cunha

A Presidente da FNAM 
Merlinde Madureira

O Bastonário da OM
José Manuel Silva

Os Diretores 
de Serviço 

podem ser 
sujeitos a sanções 
disciplinares caso 
não cumpram com 
a legislação e com o 
“Regulamento sobre 
internato médico e 
serviço de urgência”, 
podendo ainda os 
respetivos serviços 
estar sujeitos a 
perda de idoneidade.

Médicos Internos e Serviço de Urgência
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colocAção de recém-esPeciAlistAs de mGf
ordem doS médiCoS diSCorda daS regraS impoStaS pelo 
proCedimeNto CoNCurSal [aViSo Nº 7530-B/2016]

Comunicado do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
[13 JuLHO 2016]

Finalmente, quer as USF quer as UCSP têm neces-
sidade de verem as suas necessidades supridas de 
forma justa e equilibrada por concursos abertos e 
isentos, com os requisitos desejados e adequados e 
conforme escolha seriada e mérito dos candidatos.

Não queremos médicos de primeira e segunda ca-
tegoria. Na colocação dos jovens médicos exigimos 

justiça, imparcialidade 
e transparência, o que, 
de resto, deveria ser 
uma regra fundamen-
tal no acesso à Função 
Pública. Não é tolerável 
e nenhum argumento 
justifica continuar a 
insistir em convites 
pessoais para lugares 
do Estado, com todas 
as inquinações, nepo-
tismo e desigualdades 
que lhes são inerentes.

Ordem dos Médicos, 
13 de Julho de 2016

A Ordem dos Médicos discorda fron-
talmente das regras impostas pelo 
procedimento concursal simplifi-

cado de seleção para colocação de Médicos 
de Medicina Geral e Familiar, nomeada-
mente os que fizeram exame final de espe-
cialidade na época de Abril de 2016, aberto 
pelo Aviso nº 7530-B/2016, em Diário da 
República – Suplemento – 2ª Série, nº 113, 
de 15 de Junho.

Neste concurso, a opção é feita por Agrupa-
mentos de Centros de Saúde (ACES) que, 
sendo alguns tão extensos e tendo vagas em 
locais tão dispersos, não permite uma justa 
e ponderada decisão pela parte dos colegas, 
podendo levar a injustiças e descontenta-
mento com as colocações e desmotivação 
pela parte destes profissionais, que poderia 
ser evitada com uma transparente escolha 
por Unidade Funcional de Saúde. Recor-
damos que a revolta com as injustiças dos 
concursos são um factor de estímulo à emi-
gração dos jovens médicos especialistas.

Além disso, a forma como vai ser feita a co-
locação após a escolha por ACES é inaceitavelmente 
duvidosa em termos de justiça entre os candidatos, 
que já estão seriados segundo os critérios do con-
curso. Nas informações que chegaram no dia 8/7/16 
diz-se que após colocação no ACES será observada 
a recomendação da Coordenação Nacional para a 
Reforma do SNS, dos Cuidados de Saúde Primários, 
emitida a 27/06/16, que afirma que, a título de ex-
ceção este ano, primeiro serão supridas as carências 
nas USF por convite feito aos médicos e só depois 
serão feitas as restantes colocações, pelo director 
executivo do ACES, tendo em conta as escolhas 
feitas pelos concorrentes ao concurso.

Por favorecer as desigualdades e arbitrariedades e 
tornar o processo de concurso nada transparente, 
não é tolerável que o concurso seja feito desta forma.

Assim, exige-se à ACSS que faça a publicação das 
vagas efetivas a concurso, por unidade funcional, 
para serem escolhidas dessa forma pelos candida-
tos, por ordem decrescente, como tem sido feito em 
todos os concursos de médicos e até no próprio pro-
cesso e escolha de especialidade. Escolha apenas 
por ACES, não.

Neste concurso, 
a opção é feita 

por Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACES) 
que, sendo alguns tão 
extensos e tendo vagas 
em locais tão dispersos, 
não permite uma justa 
e ponderada decisão 
pela parte dos colegas, 
podendo levar a injustiças 
e descontentamento 
com as colocações e 
desmotivação pela parte 
destes profissionais, que 
poderia ser evitada com 
uma transparente escolha 
por Unidade Funcional de 
Saúde.

Não 
queremos 

médicos de primeira 
e segunda categoria. 
Na colocação dos 
jovens médicos 
exigimos justiça, 
imparcialidade 
e transparência, 
o que, de resto, 
deveria ser uma 
regra fundamental 
no acesso à Função 
Pública.
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Nota de imprensa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[26 JuLHO 2016]

«1441 vAGAs PArA os cursos de medicinA: mAis 
umA oPortunidAde desPerdiçAdA»
exCeSSo de VagaS “degrada” qualidade da formação

esperar que isso suceda quando temos Faculdades 
de Medicina com centenas de estudantes nas aulas 
teóricas no mesmo espaço, ou cerca de uma a duas 
dezenas nas aulas práticas em enfermarias e consul-
tas externas?”, questiona.
Num período em que se adensam as incertezas so-
bre a necessidade de aplicar novas medidas restri-
tivas da Despesa Pública para evitar a derrapagem 
das Contas Públicas, o presidente do CRNOM la-
menta ainda que “o Estado continue a desperdiçar 
milhões de euros na formação de médicos que de-
pois, por falta de vagas para aceder a uma especiali-
dade médica ou por falta de condições de trabalho, 
acabem por emigrar, muitas vezes com sacrifícios 
pessoais e familiares e prejuízo para o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS)”.
“Será uma boa política formar centenas de médi-
cos a mais para os exportar a custo zero para fora 
do país? E será que os responsáveis políticos não 
se preocupam com a qualidade da formação clí-
nica dos estudantes de Medicina?”, são algumas das 
questões colocadas pelo presidente do CRNOM.
Miguel Guimarães reitera ainda um desafio já feito 
ao Ministro em Março passado quando Manuel Hei-
tor admitiu em entrevista ao Expresso que prova-
velmente até era necessário abrir mais vagas para 
Medicina pois faltam médicos no SNS. “Lamenta-
velmente o Ministro Manuel Heitor ainda não com-
preendeu as razões que levam milhares de médicos 
a optarem por não ficar no sector público. De resto, 
continuo disponível para o acompanhar numa vi-
sita a um Hospital Escola e proporcionar-lhe a opor-
tunidade de conversar com os estudantes e com os 
médicos para perceber as dificuldades que uns e 
outros sentem na formação pré e pós-graduada, e 
entender o que realmente se passa no SNS”, frisa o 
presidente do CRNOM.
“Não é mantendo ou até aumentando o numerus 
clausus que se resolvem as insuficiências e defi-
ciências do SNS. É respeitando e dignificando os 
doentes e o trabalho dos profissionais de saúde, 
melhorando as condições de trabalho e centrando 
a Saúde nos doentes”, assevera Miguel Guimarães. 
“Um desígnio que o Ministro da Saúde defendeu 
para o seu mandato, mas que tarda em ser verdadei-
ramente cumprido”, acrescenta.

Apesar dos reiterados 
alertas feitos pela 

Ordem dos Médicos e pelas 
estruturas representativas 
quer dos jovens médicos, quer 
das associações de estudantes 
de Medicina, “o poder político 
prefere manter o número 
excessivo de vagas de anos 
anteriores sendo, por isso, o 
primeiro e único responsável 
pelo degradar das condições 
de formação nas academias 
portuguesas e pela criação 
de um grupo de médicos sem 
especialidade”,

O presidente do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM) la-

menta que “os responsáveis políticos, e 
nomeadamente o Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, conti-
nuem a não respeitar as capacidades 
formativas dos cursos de Medicina ao 
abrir 1441 vagas a que somarão mais 
de 15% de vagas específicas para li-
cenciados e outros casos especiais”. “A 
redução global do numerus clausus, 
nomeadamente através da extinção do 
contingente especial de 15% de vagas 
para licenciados, constitui um impe-
rativo moral para reduzir de forma 
significativa o número de jovens mé-
dicos que anualmente podem ficar sem 
acesso a uma vaga para formação espe-
cializada”. Apesar dos reiterados alertas 
feitos pela Ordem dos Médicos e pelas 
estruturas representativas quer dos jo-
vens médicos, quer das associações de 
estudantes de Medicina, “o poder polí-
tico prefere manter o número excessivo 
de vagas de anos anteriores sendo, por 

isso, o primeiro e único responsável pelo degradar 
das condições de formação nas academias portu-
guesas e pela criação de um grupo de médicos sem 
especialidade”, sublinha Miguel Guimarães.
O presidente do Conselho Regional do Norte co-
mentava assim o anúncio do número de vagas colo-
cadas a concurso para a primeira fase do acesso ao 
Ensino Superior, a decorrer até 10 de Agosto, e que 
estipula um total de 1441 vagas para os sete cursos 
de Medicina existentes em Portugal. “Todos os es-
tudos universitários realizados até ao momento são 
unânimes em afirmar que Portugal forma médicos 
em número claramente superior às necessidades 
do País e defendem que o numerus clausus global 
se deveria situar nas 1200 a 1300 vagas”, sustenta 
Miguel Guimarães.
Este responsável admite que “não cabe às Universi-
dades assegurar emprego, mas uma das suas prin-
cipais funções é garantir conhecimento e quali-
dade na formação pré-graduada”. “Como podemos 
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Processo de renovAção/ substituição de 
cédulAs ProfissionAis
SerViçoS da SrNom aSSumem proCedimeNto

A Ordem dos Médicos ini-
ciou em 2012, através de 
um protocolo celebrado 

com o banco Santander Totta, o 
processo de substituição e reno-
vação das cédulas profissionais.
Agora, que terminou o prazo de 
vigência do protocolo então ce-
lebrado, a Ordem dos Médicos 
decidiu não renovar este proto-
colo e assumir directamente o 
processo com as entidades emi-
tentes (SIBS e MULTICERT) para 
adequar melhor o modelo às dis-
ponibilidades dos médicos.
Por isso, a Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos as-
sume e garante o atendimento de 
todos os agendamentos efectua-
dos até 18.08.2016 no dia, hora 
e local escolhido. Após essa data, 
o procedimento de substituição 
e renovação das cédulas profis-
sionais passa a estar disponível 
no horário de expediente dos 
Serviços Administrativos da Secção Regional do 
Norte e nas respetivas Sub-regiões (Braga, Porto, 
Viana do Castelo e Vila Real). No caso de Bragança, 
como não existe sede atualmente e enquanto não 
for encontrada uma solução local, os médicos po-
dem optar por qualquer uma das outras sub-regiões 
ou, em alternativa contactar diretamente os servi-
ços administrativos da Secção Regional do Norte, 
para encontrar uma solução de agendamento mais 
apropriada.
A renovação da cédula profissional continua a não 
acarretar qualquer custo directo para os médi-
cos, sendo esta facultada com as funcionalidades 

disponíveis para ser utilizada, in-
cluindo o envio das credenciais 
de utilização do certificado digi-
tal, as quais deverão ser sempre 
guardadas pelo médico em local 
seguro. Todavia, e apesar dos es-
forços encetados e em curso, as 
situações de reenvio de creden-
ciais por perda ou extravio repre-
sentam um custo directo para o 
médico, pelo qual se está a estu-
dar formas alternativas e com-
plementares de envio das cre-
denciais, nomeadamente o envio 
das mesmas por carta, para além 
do atual SMS. Desta forma, pre-
tende-se vir a minimizar a neces-
sidade de reenvio de credenciais.
A captura da fotografia para a 
cédula profissional e recolha de 
assinatura continua a ser feita no 
momento do atendimento. No 
entanto, e se assim o desejar, o 
médico pode entregar em for-
mato físico ou digital uma foto-

grafia tipo passe a seu gosto.
Esperamos desta forma estar ainda mais perto, res-
pondendo às necessidades de cada um!

Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 8 de Agosto de 2016

O procedimento 
de substituição e 

renovação das cédulas 
profissionais passa a estar 
disponível no horário de 
expediente dos Serviços 
Administrativos da Secção 
Regional do Norte e nas 
respetivas Sub-regiões (Braga, 
Porto, Viana do Castelo e Vila 
Real). (…)
Esperamos desta forma 
estar ainda mais perto, 
respondendo às necessidades 
de cada um!
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Comunicado do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
[11 aGOstO 2016]

«reGrAs e trAnsPArÊnciA»
ordem doS médiCoS propõe SoluçõeS CoNCretaS para 
queStõeS reCorreNteS No SNS

Ora, se a segurança dos doentes e a Qualidade dos 
cuidados que lhes são prestados são obrigatoria-
mente garantidas pelos limites de tempos de tra-
balho dos profissionais, então esses limites têm de 
ser aplicados a todos os médicos que trabalhem 
no SNS, independentemente do vínculo jurídico, 
e a todos os médicos que trabalhem por conta de 
outrem.

- Sem qualquer prejuízo da legislação em vigor e 
dos acordos e direitos sindicais que se aplicam aos 
médicos que trabalham por conta de outrem, que 
seja fixado em 72h semanais o limite máximo de 
trabalho de urgência/consulta aberta prestado pelos 
médicos sem vínculo ao SNS em regime de presta-
ção de serviços – seja através de empresas ou em 
nome individual – estabelecendo igualmente uma 
pausa obrigatória mínima de 11h de descanso após 
cada período de 24h de trabalho seguidas, com pe-
nalizações severas para os prevaricadores.

- Em nome da segurança dos doentes e da capaci-
dade de trabalho dos profissionais, a Ordem dos 
Médicos defende o fim definitivo dos turnos de 24h 
de trabalho seguido em serviço de urgência. Esta 

proibição deve ser definitiva-
mente legislada pelo Governo 
no sentido de impedir a sua 
violação, excepto em situa-
ções excepcionais. Enquanto 
tal não acontecer, que seja 
obrigatório um período de 4 
horas de descanso nocturno 
em cada turno de urgên-
cia de 24h seguidas (outros 
profissionais têm descansos 
obrigatórios, para segurança 
de todos), devendo as escalas 
de urgência ser dimensiona-
das com os meios humanos 
necessários para a assistência 
aos doentes ser normalmente 
garantida.

- Que o Ministério da Saúde 
não lave as mãos como Pilatos 
e demonstre a coragem de pu-
blicar em circular normativa 
o Regulamento do Interno no 

 ProbLeMa 1  

Médicos que adormecem no Serviço de Urgência

 soLuções  

Criação de um Registo Nacional de Trabalho 
no Serviço de Urgência que permita controlar o 
número de horas semanais de urgência/consulta 
aberta realizadas por cada médico sem vínculo ao 
SNS em regime de prestação de serviços – seja atra-
vés de empresas ou em nome individual – pois, ao 
contrário do que acontece para os médicos com 
vínculo ao SNS, não há qualquer legislação que 
regule, registe e controle os seus tempos 
de trabalho.

Do ponto de vista jurídico há a re-
ferir que o Estatuto do SNS, no seu 
artigo 22.º B determina que: 1 - A 
realização de trabalho suplementar ou 
extraordinário no âmbito do SNS não 
está sujeita a limites máximos quando 
seja necessária ao funcionamento de 
serviços de urgência ou de atendi-
mento permanente, não podendo os 
trabalhadores realizar mais de 48 
horas por semana, incluindo trabalho 
suplementar ou extraordinário, num 
período de referência de seis meses. 
2 - A prestação de trabalho suplemen-
tar ou extraordinário e noturno deve, 
sem prejuízo do cumprimento do pe-
ríodo normal de trabalho, garantir o 
descanso entre jornadas de trabalho, 
de modo a proporcionar a necessária 
segurança do doente e do profissional 
na prestação de cuidados de saúde.

Muitos dos problemas que acontecem na Saúde 
devem-se à contínua falta de regras, de transpa-
rência, de vontade e de liderança, sem que o Mi-
nistério da Saúde possa alegar o desconhecimento 
dessas mesmas situações.
Duas questões são recorrentes, mas o Ministério da 
Saúde nada faz para as resolver, pelo que a Ordem 
dos Médicos vem propor soluções concretas. Como 
pode fazer em todos os dilemas da Saúde, porque 
para isso tem conhecimento e competência.
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Serviço de Urgência, ela-
borado em conjunto pela 
CNIM e pela Ordem dos 
Médicos, para colocar termo 
aos abusos e sobrecargas de 
trabalho que algumas ad-
ministrações continuam a 
impor aos médicos Internos 
e visando, entre outros ob-
jectivos, proibir definitiva-
mente os turnos de 24h, que 
a Lei nem sequer prevê.

- Que sejam severamente 
penalizadas as administra-
ções hospitalares que não 
cumpram os descansos 
compensatórios previstos 
na lei e nos acordos alcança-
dos com os Sindicatos.

 ProbLeMa 2  

Selva e injustiças na con-
tratação de médicos para 
o SNS

Continuam a verificar-se 
mudanças sucessivas e dife-
rentes regras nos concursos 
de médicos para o SNS e a 
contratação de médicos sem 
qualquer concurso, mesmo 
com concursos a decorrer, 
permitindo os mais desca-

rados favorecimentos e injustiças, que levam muitos 
médicos à emigração, por se sentirem completa-
mente injustiçados.

 soLuções  

- Que os concursos para o SNS sejam abertos e 
institucionais, com a justa valorização curricular e 
júris de composição eclética, como sempre foram 
antes da Troika.

- Que sejam proibidas as contratações directas sem 
concurso, excepto no prazo de um ano a contar a 
partir do momento em que um concurso entretanto 
aberto tenha ficado deserto.

Está nas mãos do Ministério da Saúde resolver os 
problemas da Saúde em Portugal. Todas as respon-
sabilidades pelas circunstâncias que entretanto 
aconteçam devem ser assacadas ao Ministério da 
Saúde.

A Ordem dos Médicos recorda que continua a rece-
ber queixas provenientes de vários hospitais refe-
rentes a escalas de urgência com um número insufi-
ciente de profissionais, médicos e não médicos, não 
por falta desses mesmos profissionais no ‘mercado 
português’ mas porque não são recrutados ou jus-
tamente remunerados devido aos exagerados cortes 
financeiros na Saúde, consequência de um financia-
mento insuficiente do SNS, que o actual Governo 
teima em não resolver.

Finalmente, a Ordem dos Médicos sublinha que há 
cerca de uma década foi um Governo que proibiu os 
médicos de se dedicarem em exclusividade ao SNS 
e que desde então nenhum Ministro da Saúde quis 
voltar a implementar, por métodos a discutir com os 
Sindicatos Médicos e a Ordem dos Médicos, a de-
dicação exclusiva/plena ao SNS. Os sucessivos Mi-
nistros têm abordado o assunto somente de forma 
demagógica e/ou hipócrita.

Ordem dos Médicos, Lisboa, 
11 de Agosto de 2016
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«síndrome de burnout: que fAzer PArA evitAr o 
esGotAmento dos médicos?»

Artigo de opinião do Presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, no jornal «Observador»
[12 aGOstO 2016]

A exaustão potencia o erro médico 
e, no limite, um profissional em 
situação de burnout será obrigado 
a suspender a actividade clínica. 
Num sistema como o SNS a inacção 
política será então desastrosa.

A temática da síndrome de burnout 
está cada vez mais presente no 
contexto laboral dos médicos 

portugueses. Os motivos para esta cres-
cente preocupação da Ordem dos Médi-
cos com este assunto são vários, sobeja-
mente conhecidos e acentuam-se quando 
nos deparamos com notícias que dão conta de mais 
um médico que foi “apanhado” a dormir no Serviço 
de Urgência durante a madrugada. Abstenho-me 
de comentar o gesto ilegal de quem preferiu filmar 
de forma abusiva este acto e divulgar pela comuni-
cação social a “exaustão” do médico, sem qualquer 
respeito pela sua reserva de intimidade e dignidade.

Os médicos trabalham cada vez mais submetidos 
a uma burocracia informática que os leva a perder 
demasiado tempo com a utilização de aplicações 
que, não raras vezes, funcionam mal ou nem sequer 
funcionam. A isto juntam-se os reduzidos tempos 
de consulta, as extensas listas de utentes no caso da 
Medicina Geral e Familiar, os cortes salariais sofri-
dos nos últimos anos, as tremendamente injustas 
remunerações das horas extraordinários, o atraso 
absurdo e falta de concursos para progressão na 
carreira médica, o incumprimento reiterado na apli-
cação prática dos descansos compensatórios obri-
gatórios, as dificuldades em optimizar os tempos de 
blocos operatórios por falta de recursos humanos 
ou de condições físicas adequadas. E por aí fora.

A escassez de capital humano no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) associado a uma exigência de res-
posta cada vez maior para garantir o acesso a cui-
dados de saúde, é o mais grave dos problemas com 
que os profissionais de saúde e o SNS se debatem 
no momento atual. Faltam médicos, enfermeiros, 

assistentes operacionais, admi-
nistrativos e técnicos. E outros 
profissionais de saúde.

A realidade é que muitos médi-
cos têm dificuldade em supor-
tar as exigências excessivas e a 
elevada pressão dos números 
impostos pelas administrações 
que, em muitos casos, não res-
peitam a sua dignidade e os seus 
direitos, e trabalham diaria-
mente desmotivados e com ris-
cos reais de esgotamento.

Na dissertação de candidatura 
ao grau de Mestre em Medicina 
realizada em 2013, a investiga-
dora Cátia Leitão verificou que 
nos hospitais de Santo António 
e de São João no Porto, 21% dos 
médicos obtiveram um nível alto 

de exaustão emocional, 8% um nível alto de des-
personalização e 19% um nível baixo de realização 
pessoal. A prevalência de burnout encontrada foi 
de 22%, enquanto 8% revelaram vulnerabilidade 
aumentada ao stress.

Como características sócio demográficas que, de 
acordo com este estudo, tendem a estar associadas 
a níveis mais elevados dos componentes do burnout, 
a investigadora referiu o ser homem, ser interno de 
especialidade, ter vínculo laboral precário, a ausên-
cia de filhos e de passatempos e ter menos de 6 anos 
de profissão.

Num trabalho recente da Secção Regional do Cen-
tro da Ordem dos Médicos constatou-se que, entre 
a classe médica da região Centro, 40,5% revelou 
sinais de exaustão emocional, 17,1% apresentou 
despersonalização e 25,4% referiu não realização 
profissional. Sete em cada cem dos inquiridos apre-
sentaram sinais de burnout elevado, com especial 
incidência na faixa etária dos 26 aos 35 anos.

Os resultados destes trabalhos são claros e ine-
quívocos. E em breve deverão ser reforçados com 
as conclusões do Estudo Nacional do Burnout na 
Classe Médica que a Ordem dos Médicos está a pro-
mover, em colaboração com o Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa.

Mas há algo que estes dados permitem desde já 
inferir. Se nada for feito, os níveis de exaustão 

A escassez 
de capital 

humano no Serviço 
Nacional de Saúde 
(SNS) associado 
a uma exigência 
de resposta cada 
vez maior para 
garantir o acesso a 
cuidados de saúde, 
é o mais grave dos 
problemas com 
que os profissionais 
de saúde e o SNS 
se debatem no 
momento atual.



Num mundo 
cada vez 

mais conectado 
em formato virtual 
e informático, é 
emergente voltar à 
essência da profissão, 
humanizar a 
Medicina, dar mais 
tempo aos médicos 
para fazerem 
aquilo que sabem e 
aquilo para o qual 
estudaram mais de 
uma década: escutar, 
olhar, conhecer e 
falar com os doentes, 
entender as várias 
dimensões da 
saúde e da doença, 
para diagnosticar 
correctamente e 
definir a terapêutica 
adequada.

emocional e de baixa reali-
zação pessoal vão continuar a 
aumentar com prejuízos cla-
ros, desde logo, para os pró-
prios médicos e, em última 
análise, para os doentes.

Uma crescente desmotiva-
ção para o trabalho tende a 
dificultar as relações com os 
doentes e com os outros pro-
fissionais de Saúde, a torná-
-las mais tensas. A exaustão 
potencia o erro médico e, 
no limite, um profissional 
em situação de burnout será 
mesmo obrigado a suspender 
a sua actividade clínica. Num 
sistema de Saúde, como é o 
caso do SNS, que tem de li-
dar diariamente com a falta 
de clínicos, as consequên-
cias de ausência de acção dos 
responsáveis políticos serão 
desastrosas.

É vital que o ministro da 
Saúde reforce o capital hu-
mano do SNS, contratando 
não só mais médicos, mas 
também mais enfermeiros, 
assistentes técnicos e assistentes operacionais. É 
urgente alterar as condições de trabalho no SNS 
para impedir o agravamento da situação, recupe-
rar as pessoas com sinais de burnout e evitar uma 
desgraça maior para os profissionais de saúde e os 
doentes. É preciso reduzir as listas de utentes que 
cada médico de família tem a seu cargo. É essen-
cial que os médicos tenham mais tempo para os 
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doentes e possam participar na promoção da saúde 
e prevenção da doença. É obrigatório reduzir a pres-
são sobre os profissionais de saúde. É imperioso 
investir na melhoria e integração das aplicações e 
equipamentos informáticos, para diminuir o peso 
que a burocracia informática tem neste momento 
na assistência médica. É fulcral investir na moder-
nização dos meios e equipamentos de diagnóstico 
e terapêutica. É mandatório retribuir os médicos 
de acordo com o elevado nível de responsabilidade 

que têm na sociedade civil, remunerar o tra-
balho extraordinário a 100%, assegurar o 
justo cumprimento dos descansos compen-
satórios obrigatórios por lei. Estas e outras 
medidas, são fundamentais para melhorar o 
grau de motivação, satisfação, desempenho 
e segurança dos profissionais, e contribuir 
para diminuir o erro em saúde. Recuperar 
e valorizar as pessoas é a melhor forma de 
garantir a qualidade da medicina e diminuir 
a síndrome de burnout.

Num mundo cada vez mais conectado em 
formato virtual e informático, é emergente 
voltar à essência da profissão, humanizar a 
Medicina, dar mais tempo aos médicos para 
fazerem aquilo que sabem e aquilo para o 
qual estudaram mais de uma década: escu-
tar, olhar, conhecer e falar com os doentes, 
entender as várias dimensões da saúde e da 
doença, para diagnosticar correctamente e 
definir a terapêutica adequada.

Este será também um passo decisivo para 
evitar que os médicos se sintam cada vez 
mais esgotados e desmotivados. Os doentes, 
e o país, só têm a ganhar com isso. E talvez 
assim, num episódio futuro, o cidadão-jor-
nalista opte por acordar o médico em vez de 
o filmar a dormir.

Presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos
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Comunicado do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
[16 aGOstO 2016]

«desPesAs PúblicAs em sAúde e orçAmento 
do estAdo PArA 2017»
VerBa CorreSpoNdeNte a 6,5% do piB para a Saúde

contemple uma verba para o SNS inferior àquele 
valor, estará a contribuir para a fragilização do SNS 
e para agravar as condições de assistência em saúde 
à população e incumprirá a Constituição, pelo que 
não poderá nunca afirmar que defende o SNS e que 
se preocupa com a saúde dos portugueses, particu-
larmente dos cidadãos mais desfavorecidos.

Ordem dos Médicos, Lisboa, 
16 de Agosto de 2016

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem 
vindo a ser progressivamente destruído 
devido à contínua redução do seu finan-

ciamento, o que implica uma inevitável perda de 
Qualidade e capacidade de resposta e um conse-
quente aumento das despesas privadas em saúde, 
agravando o já elevado esforço das famílias com este 
sector. Enquanto na média dos países da OCDE as 
despesas privadas em Saúde representam 27,1% 
do total das despesas em Saúde, em Portugal esse 
valor já vai em 34%, traduzindo um 
esforço acrescido para os empobre-
cidos portugueses.
Assim, em nome da defesa da Qua-
lidade do SNS, em representação 
dos cidadãos portugueses e como 
Provedora dos Doentes, particular-
mente dos mais pobres, e em res-
peito pelo artº 64º da Constituição 
Portuguesa, a Ordem dos Médicos 
vem apelar a todos os partidos re-
presentados na Assembleia da 
República e desafiá-los para que 
exijam que o Orçamento Geral 
do Estado (OGE) para 2017 des-
tine para as despesas públicas em 
Saúde uma verba correspondente 
a 6,5% do PIB, um valor sobrepo-
nível à média dos países da OCDE. 
Recorde-se que se prevê que em 
2015 este valor tenha sido apenas 
de 5,8% do PIB, mantendo-se se-
melhante em 2016, o que é tremen-
damente insuficiente.
Que fique absolutamente claro que 
sem um financiamento correspon-
dente à média dos países da OCDE, 
em percentagem do PIB, não é pos-
sível prestar cuidados de saúde de 
qualidade aos portugueses. Mesmo 
assim, em valores absolutos e por-
que o PIB português é muito baixo, 
a despesa per capita em saúde con-
tinuará muito inferior à média da OCDE, pelo que 
o SNS continuará a ser um sistema de saúde extre-
mamente barato.
Se algum partido aprovar um OGE para 2017 que 

A Ordem dos 
Médicos vem 

apelar a todos os 
partidos representados 
na Assembleia da 
República e desafiá-los 
para que exijam que 
o Orçamento Geral do 
Estado (OGE) para 2017 
destine para as despesas 
públicas em Saúde uma 
verba correspondente 
a 6,5% do PIB, um valor 
sobreponível à média dos 
países da OCDE.

Se algum partido 
aprovar um OGE 

para 2017 que contemple 
uma verba para o SNS 
inferior àquele valor, 
estará a contribuir 
para a fragilização do 
SNS (…), pelo que não 
poderá nunca afirmar 
que defende o SNS e 
que se preocupa com a 
saúde dos portugueses, 
particularmente 
dos cidadãos mais 
desfavorecidos
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«estão A imPor um número de consultAs que 
os médicos tÊm dificuldAde em cumPrir»

Entrevista ao Presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, no «Diário de Notícias»
[20 aGOstO 2016]

O relatório anual do acessos 
aos cuidados de saúde no 
SNS relativo a 2015 refere 

que houve um aumento de gastos 
com os privados, com as análises a 
assumirem a maior expressão, se-
guida da radiologia mas também 
com um grande crescimento nas 
colonoscopias. É possível o SNS 
poder assumir parte desta tarefa 
e reduzir os pedidos aos privados?

Aumentar a capacidade do SNS nos 
meios complementares de diagnós-
tico, incluindo exames radiológicos 
e análises, só é possível aumentando 
o capital humano. Existem equipa-
mentos - alguns desatualizados - mas 

ou há pessoas para os usar todo o dia ou fins de 
semana ou não havendo é preciso pagar horas ex-
traordinárias. Não consigo dizer se aumentar o nú-
mero de pessoas versus pagar fora é mais vantajoso 
financeiramente, mas o ideal para o doente é tra-
tassem tudo dentro do SNS. A questão que deve ser 
avaliada é que o setor privado sempre foi 
considerado complementar. Desde que o 
Estado não seja prejudicado, não penso 
que haja mal em recorrer a ele.

Quantos às consultas, elas subiram en-
tre 2014 e o ano passado, mas em oftal-
mologia e dermatologia quase metade 
dos doentes não teve resposta dentro do 
tempo recomendado.

Neste momento, os médicos que traba-
lham nos hospitais estão a ver mais do-
entes do que deviam. Os tempos de con-
sulta estão muito curtos e o sistema está 
no limite. Estão a impor um número de 
consultas que os médicos têm muita di-
ficuldade em cumprir, o que também au-
menta possibilidade de erro. A exploração 

do trabalho médico, a que a Ordem já alertou, está 
a colocar demasiados em cima dos clínicos, que 
tentam dar a resposta possível. A maioria das quei-
xas que têm chegado à secção norte da Ordem está 
relacionada com isto, com trabalhar acima do limite 
de capacidade. O Ministério da Saúde tem de ter a 
preocupação com a qualidade de produção.

Voltamos à questão da necessidade de mais re-
cursos humanos no SNS, sobretudo em algumas 
áreas?

Na radiologia seria benéfico que o SNS aumente os 
recursos humanos e os equipamentos. Mais de 50% 
dos radiologistas trabalham no privado. Tem a ver 
com as condições de trabalho e de remuneração. 
Quando não são boas optam pelo privado ou pela 
emigração. É preciso pensar e haver uma reforma 
do sistema. A Ordem está disponível para trabalhar 
com o Ministério da Saúde. Tem de se melhorar o 
serviço que o Estado e o privado prestam, com uma 
relação custo-eficácia boa mas em que o fator prin-
cipal seja a qualidade.

E quanto aos resultados das cirurgias? Subiram, 
quer nos hospitais do SNS quer nos privados 
através dos cheques-cirurgia.

Quando se fala do número de cirurgias nunca fico 
satisfeito. Prefiro falar em número de doentes ope-
rados. Pode corresponder a um melhor aproveita-
mento do bloco operatório ou uma maior eficácia 
na discriminação dos atos e dos registos. O SNS 
precisa de uma gestão diferente dos blocos operató-
rios. Existem várias formas de o fazer. Por exemplo, 

a parceria público-privada de 
Braga faz uma gestão diferentes, 
que é contratualizar com os ser-
viços um determinado número 
de cirurgias. O que vai além dos 
valores acordados é dado um in-
centivo por produção acrescida. 
Pode ter um efeito positivo. Nos 
hospitais com estatuto empresa-
rial, contratualizam por deter-
minado período e a produção 
acrescida é feita fora do horário 
de trabalho. Estes são resultados 
que devem ser estudados para 
perceber a eficácia.

É preciso 
pensar e 

haver uma reforma 
do sistema. A Ordem 
está disponível para 
trabalhar com o 
Ministério da Saúde. 
Tem de se melhorar o 
serviço que o Estado 
e o privado prestam, 
com uma relação 
custo-eficácia boa 
mas em que o fator 
principal seja a 
qualidade.

Em entrevista ao DN, Miguel 
Guimarães, presidente da 
secção norte da Ordem dos 
Médicos, afirma que é preciso 
haver maior preocupação com 
a qualidade.
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Artigo de opinião de Dalila Veiga, membro do CRNOM, no jornal «Porto 24»
[09 setembrO 2016]

Um serviço de saúde arquitetado 
para e ao serviço de todos os Por-
tugueses. Um Serviço com mais 

de 30 décadas de história e importantes 
conquistas que permitiram elevar Portu-
gal no panorama internacional. Um Ser-
viço cuja qualidade e excelência é, indu-
bitavelmente, reconhecido pelos números 
alcançados em indicadores e coberturas 
de saúde que revolucionaram a realidade 
deste país. No entanto este é, igualmente, 
um serviço com as suas inerentes defici-
ências e lacunas acentuadas pelos impe-
rativos económicos que assolam o país há 
alguns anos.

A análise dos principais problemas do 
SNS, no que concerne à sua sustentabili-
dade não pode ser alheia à evolução demo-
gráfica e alteração do paradigma social e 
económico registado nos últimos anos. Pa-
ralelamente ao envelhecimento da popula-
ção e aumento da prevalência da patologia 
crónica específica desta faixa etária, tem-
-se registado que uma acentuada queda 
dos índices de natalidade face à deterio-
ração das condições socioeconómicas das 
famílias portuguesas, à ausência de uma 
verdadeira política de apoio à natalidade, 
ao aumento do desemprego, bem como, 
a uma marcada emigração da população 
jovem ativa. Por outro lado, não podemos 
ficar indiferentes ao incremento registado 
do absentismo de consultas e taxas de não 

adesão terapêutica por motivos de escassez 
de recursos económicos dos doentes para 
pagamento de medicamentos, taxas mo-
deradoras ou transportes. De uma forma 
inevitável, isto repercute-se na deteriora-
ção dos indicadores de saúde nomeada-
mente diagnósticos tardios, agudização 
de patologias crónicas e sub-tratamento. 
Os recursos em saúde 
são também escassos 
para dar resposta ao 
cada vez maior número 
de casos sociais e de 
abandono que diaria-
mente povoam as suas 
instituições.

Na Saúde as exigências 
são maiores, as falhas 
são indesculpáveis, as 
críticas soberanas e os 
serviços são um bem 
adquirido sobretudo 
para aqueles que nunca 
conheceram outro mo-
dus operandi do sistema 
de saúde. O percurso 
iniciado por Portugal 
há mais de 30 anos 
eleva as responsabilida-
des de todos nós nome-
adamente dos mais jovens: a responsabi-
lidade de vencer a inércia da crítica sem 
consequências, da elevação do país através 
de novas ideias e projetos e da constru-
ção de uma sociedade futura mais justa e 
equilibrada. Os períodos de crise podem e 
devem servir como momentos de recons-
trução e renovação. Assim, também o mo-
mento atual pode servir para a reedifica-
ção e reafirmação futura do nosso país. A 
nossa cidadania, enquanto pleno exercício 
dos nossos direitos e deveres num estado 
democrático, assim nos exige. A promoção 
do direito e acesso universais à Saúde, con-
sagrado como um direito constitucional, 
deve ser uma bandeira inabalável de qual-
quer governação política.

A Saúde é um dos pilares sociais de 
qualquer estado de direito. Como tal, 

A análise dos 
principais 

problemas do SNS, 
no que concerne à 
sua sustentabilidade 
não pode ser 
alheia à evolução 
demográfica 
e alteração do 
paradigma social e 
económico registado 
nos últimos anos.

Portugal, um país que 
emergiu do marasmo de 
anos de ditadura e edificou 
no seio da sua democracia 
um sistema de saúde 
inovador e exemplar.

representa um importante fator de coesão 
social. Os profissionais de saúde e os seus 
utentes devem em cooperação trabalhar 
para permitir colmatar as deficiências e 
lacunas vigentes, bem como, reivindicar 
o seu direito constitucional da preserva-
ção deste legado democrático. Os jovens 
portugueses poderão ter um papel deter-

minante neste processo. Mas, 
para que tal seja possível, é 
necessário que o seu país lhes 
proporcione as condições e as 
oportunidades para que pos-
sam dar o seu contributo.

O SNS é uma herança consti-
tucional de todos os cidadãos 
e, como tal, todos devem ser 
ativamente envolvidos na de-
fesa do seu futuro. Através de 
políticas de promoção e pro-
teção da Saúde, estaremos não 
só a defender a nossa consti-
tuição, bem como, estaremos 
a contribuir para uma melhor 
economia através da redução 
de custos em saúde e do au-
mento de uma população ativa 
saudável. A integração, res-
ponsabilização e sensibilização 
dos cidadãos para a importân-

cia do seu papel ativo no exercício da sua 
cidadania é um componente indissociável 
da sociedade do futuro, nomeadamente 
no âmbito do Estado Social de que são 
exemplo a Saúde e Escola Pública. Como 
Portugueses e como cidadãos europeus é 
fundamental refletirmos nesta realidade e 
participarmos em todas as ações que pos-
sam contribuir para a defesa dos direitos 
dos doentes enquanto cidadãos e do dever 
constitucional de zelarmos pela qualidade 
e universalidade da Saúde em Portugal.

Dalila Veiga é médica e investigadora clínica na Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto. É membro do 
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

«os jovens, A cidAdAniA e A sAúde»
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«rAzões PArA comemorAr o sns»

Se existe opinião consensual na 
sociedade portuguesa, a ideia 
que é na saúde que existe o me-

lhor serviço público do país será, se-
guramente, uma das mais frequentes. 
Para muitos, pode não passar de um 
lugar-comum, debitado consoante os 
ventos políticos que sopram no mo-

mento. Mas, para os profissionais que nele traba-
lham, é, além de uma constatação justa, o reco-
nhecimento mínimo perante a complexidade do 
trabalho que desenvolvem. 

Diga-se o que se disser, são eles que cons-
tituem, de facto, o maior activo do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). São protagonistas 
e embaixadores em simultâneo. Vestem a 
camisola da causa pública. Compreendem 
a importância e dimensão do seu trabalho, 
que garante um acesso justo e equitativo à 
Saúde. Que providencia bem-estar e quali-
dade de vida a uma população que não tem 
oportunidade de recorrer a outros cuidados. 
E que assegura a manutenção de um serviço 
público que, pela sua natureza e definição, irá 
sempre garantir o que o sector privado não 
terá interesse em oferecer. 

Olhando o exemplo dos médicos, vejo na 
esmagadora maioria dos 26 mil colegas que 
trabalham no SNS extraordinários exemplos de 
competência, idoneidade e dedicação. São públi-
cos os nossos motivos de descontentamento: não 
existimos em número suficiente para as necessi-
dades hospitalares e nos cuidados de saúde primá-
rios; trabalhamos com meios escassos e estruturas 
subfinanciadas; estamos constrangidos no acesso a 
meios de diagnóstico e terapêutica; penamos numa 
arquitectura informática pesada, burocrática e ine-
ficiente; somos efectivamente mal pagos para o nível 
de qualificação técnica e de responsabilidade que a 
profissão exige. 

É indesmentível que as condições são precárias. 
Poderia citar inúmeros exemplos concretos que tive 
oportunidade de constatar nos anos em que exerço 
funções dirigentes na Ordem dos Médicos. Cito 
dois em particular e dos mais recentes, o Hospital 
de Vila Real e o Centro de Saúde Fernão de Maga-
lhães, em Coimbra. O primeiro é um verdadeiro 
estudo de caso: uma unidade que é sede de um 
Centro Hospitalar – Trás-os-Montes e Alto Douro 
– com mais de 450 mil utentes na sua área de inter-
venção, que é classificada pelo Ministério da Saúde 
como um hospital polivalente, mas cujos serviços 
estão de tal forma carenciados em termos de médi-
cos que, na realidade, a prestação de cuidados está 
mais próxima de um hospital menos qualificado. O 
segundo exemplo, que pude testemunhar há pou-
cos meses atrás, é possivelmente das unidades de 
saúde com condições físicas mais precárias e inse-
guras que já vi. Um espaço assustador, que desafia 
a integridade física dos profissionais e utentes, e 

que envergonha um país do 
mundo civilizado. 

Os dois casos que refiro têm 
um aspecto comum: o exem-
plar sentido de compromisso 
dos seus médicos e restantes 
profissionais. O testemunho 
que recolhi em ambas as 
instituições - replicável em 
muitas outras - é de resiliên-
cia face às dificuldades e de 
uma grande dedicação aos 
respectivos serviços, que co-
loca os doentes e a ética pro-
fissional acima dos interesses 
individuais. 

Esta é, felizmente, a regra 
e não a excepção. Os médicos não são privilegia-
dos de coisa nenhuma. São servidores públicos de 
excelência e representam o que de melhor o país 
consegue produzir em termos académicos, técnicos 
e científicos. De resto, se o SNS consegue compa-
rar, muitas vezes favoravelmente, com sistemas de 
saúde em países mais desenvolvidos, em muito se 
deve à competência e qualidade dos seus quadros. 

Haja também consenso político nesta matéria. No 
dia em que se assinalam os 37 anos do Serviço Na-
cional de Saúde, reconheça-se e valorize-se o traba-
lho daqueles que o constroem diariamente.

Os médicos 
não são 

privilegiados de 
coisa nenhuma. São 
servidores públicos 
de excelência e 
representam o 
que de melhor 
o país consegue 
produzir em termos 
académicos, técnicos 
e científicos.

Artigo de opinião do Presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, no jornal «Público»
[15 setembrO 2016]

No dia em que se assinalam 
os 37 anos do Serviço Nacional 
de Saúde, reconheça-se 
e valorize-se o trabalho 
daqueles que o constroem 
diariamente.



É de perder completamente a paciência.
A SPMS refere que são as “dores de cres-

cimento” do sistema de prescrição electrónica de 
medicamentos (PEM) com a desmaterialização do 
receituário. Falácia, porque quem sofre as dores são 
os médicos e os doentes e não a SPMS!
As sucessivas falhas e erros da PEM colocam em 
causa a segurança dos doentes no acto da emissão 
e renovação de receituário e, muitas vezes, impe-

dem a sua dispensa na farmácia, obri-
gando os doentes ou os seus familiares a 
efectuarem mais deslocações e a perder 
tempo e dinheiro.
A Ordem dos Médicos exige saber quem 
foi o responsável pelo acelerar da des-
materialização da prescrição médica, 
sem as adequadas condições estarem 
reunidas, com todo o cortejo de conse-
quências negativas e intensas ‘dores de 
crescimento’ que daí advieram. É altura 
de dizer basta!
É inacreditável o número de dias em 
que a PEM não funciona conveniente-
mente, provocando enormes perdas de 
tempo e contribuindo para a desmotiva-
ção e o desnecessário cansaço dos mé-
dicos. São inaceitáveis as permanentes 
alterações da PEM, sem pré-aviso e sem 
informação nem formação dos profis-
sionais. Cada alegada melhoria da PEM 
é precedida de um tremendo calvário. 
Os Médicos voltaram a ter de prescre-
ver à mão, sem acesso ao histórico do 
doente e sem acesso a receitas triplas, 
agravando o trabalho e aumentado a 
possibilidade de erro! Por favor, não in-
ventem mais funcionalidades, ponham 
apenas a PEM a trabalhar normalmente, 
ou então vão para casa e não inferni-
zem mais a vida de quem quer cumprir 
a sua missão e ter tempo para os seus 
doentes!
Recentemente, um jovem especialista 
de Medicina Geral e Familiar que recu-
sou concorrer a um lugar no SNS, op-

tando por outra via profissional, afirmou que a ra-
zão residia na sua vontade em “não estar para aturar 
aqueles ‘palermas’”. Referia-se a todos aqueles que, 

no SNS e nas estruturas do Ministério da Saúde, 
têm transformado o dia a dia médico num inferno 
de burocracias, desmoralização, desumanização, 
falhas informáticas, perdas de tempo, faltas de 
material, obsessão de indicadores estatísticos sem 
quaisquer ganhos em Saúde, indefinição quanto ao 
futuro, pressões de redução de tempos de consulta, 
falta de tempo para os doentes, persistência de pro-
blemas da rede informática da saúde em muitos 
locais (como a Unidade de Alcoologia de Coimbra, 
por exemplo, que tem uma situação dramática), 
trabalho extra sem remuneração, etc., etc..
Repare-se que os médicos apoiam a informatiza-
ção da saúde, mas exigem que seja feita por gente 
competente e empenhada! Que facilite em vez de 
complicar! Que não dê passos maiores do que a 
perna! Que vise melhorar a resposta e a segurança 
do SNS e não apenas produzir estatísticas, policiar o 
trabalho dos médicos e bombardeá-los com janelas 
de pop-up a que já ninguém liga. Depois querem 
objetivos? Contratualização? Cumprimento no ho-
rário de consultas agendadas? Como?!
Ontem mesmo os médicos receberam esta mensa-
gem: “Desativação da funcionalidade de consulta 
das ‘Prescrições Anteriores’; - Impossibilidade de 
envio de SMS aquando a emissão de uma Receita 
Sem Papel, tendo obrigatoriamente de ser dispo-
nibilizado o Guia de Tratamento ao utente. O Guia 
de Tratamento será disponibilizado sob a forma 
impressa ou através do envio de e-mail. Mais infor-
mamos que as funcionalidades supra identificadas 
serão repostas mal nos seja possível garantir a to-
talidade da estabilidade dos serviços centrais. La-
mentamos todos os incómodos causados e encon-
tramo-nos ao dispor para qualquer esclarecimento 
adicional.”. A SPMS não faz a mínima ideia do de-
sastre que representa para uma consulta médica 
não ter acesso à informação anterior do doente?! É 
impossível trabalhar assim!
Esgotada a paciência, a Ordem dos Médicos reclama 
respeito pelos médicos e pelos doentes.
Senhor Ministro da Saúde, basta! Exigimos que 
alguma coisa aconteça!
Aguardamos com (muita) impaciência.

Ordem dos Médicos
Lisboa, 21 de Setembro de 2016
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Comunicado do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
[21 setembrO 2016]

«Podemos trAbAlhAr?»

É inacreditável o 
número de dias em 

que a PEM não funciona 
convenientemente, 
provocando enormes 
perdas de tempo e 
contribuindo para 
a desmotivação 
e o desnecessário 
cansaço dos médicos. 
São inaceitáveis as 
permanentes alterações 
da PEM, sem pré-aviso 
e sem informação 
nem formação dos 
profissionais. Cada 
alegada melhoria da 
PEM é precedida de um 
tremendo calvário. 
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Artigo de opinião de Rui Capucho, membro do CRNOM, no jornal «Porto 24»
[23 setembrO 2016]

O Ministério da Saúde também 
tem inovado e introduzido no-
vas ferramentas de TI no SNS de 

forma estrondosa.
Têm sido dados passos gigantescos.
Novas ferramentas de prescrição; novas 
funcionalidades de consulta cruzada de 
processos clínicos e meios complementa-
res de diagnóstico entre unidades do SNS; 
a certificação dos óbitos de forma electró-
nica é exemplo para múltiplos países; a vi-
gilância das doenças transmissíveis é feita 
de forma electrónica.
Mas como é habitual em Portugal, o que 
nos orgulha em inovação, envergonha-nos 
em planeamento e implementação.
Quem pensa e produz estes produtos 
informáticos, fá-lo no cantinho do seu 
gabinete, sem conhecer as condições de 
trabalho no terreno. Faz programas ma-
ravilhosos, aplicáveis a uma start-up, mas 
impossíveis de implementar na generali-
dade dos locais de trabalho…

De nada serve sermos bons em filmes 3D 
se os portugueses só tivessem televisões 
a preto e branco em casa. E é esta a rea-
lidade do nosso SNS. A generalidade dos 
computadores de serviço não corre os 
sistemas operativos actuais, ‘aguentando’ 
apenas versões já descontinuadas e onde 
não funcionam (ou funcionam mal) os 
programas desenvolvi-
dos. E com a disfuncio-
nalidade do sector pú-
blico, entre o processo de 
lançamento de concurso 
para novos equipamentos 
e a sua efectiva instalação, 
os equipamentos ficam 
obsoletos.
Na cegueira de moder-
nização, a instalação 
destes programas des-
continuam os processos 
antigos de partilha de 
informação, mais len-
tos, mas funcionantes. 
Peguemos na PEM, que 
tanta dor de cabeça tem 
dado. O programa, con-
ceptualmente, é bom! 
Mas como interage com 
múltiplas plataformas (a 
autenticação do médico, a 
autenticação do doente, a 
emissão da receita, a con-
sulta da farmácia, etc.), 
se qualquer uma falha, o 
sistema para. E ao parar 
há a possibilidade (ainda) 
de, como plano de contingência, emitir 
a receita em papel. Mas como o histórico 
das prescrições saiu do ficheiro clínico do 
utente no centro de saúde e migrou para a 
PEM (conceptualmente correcto, mas sem 
plano de contingência), sem esta não se 
pode consultar os medicamentos habitu-
ais. Não fosse as falhas serem diárias, não 
haveria problema…
O mesmo acontece com os exames ima-
giológicos. Na era digital faz todo o sentido 
que as imagens de TAC, ressonância e RX 

De nada serve 
sermos bons 

em filmes 3D se 
os portugueses só 
tivessem televisões 
a preto e branco 
em casa. E é esta a 
realidade do nosso 
SNS. A generalidade 
dos computadores 
de serviço não 
corre os sistemas 
operativos actuais, 
‘aguentando’ 
apenas versões já 
descontinuadas e 
onde não funcionam 
(ou funcionam 
mal) os programas 
desenvolvidos.

Portugal tem sido 
distinguido, a nível 
internacional, em 
áreas de inovação e 
empreendedorismo, 
inúmeras vezes. Temos 
muito bons profissionais 
nas áreas das tecnologias 
da informação (TI) a fazer 
coisas fantásticas.

não sejam impressas em película. A pe-
gada ecológica destas impressões é monu-
mental. Criaram-se portanto mecanismos 
que impeçam a impressão das imagens e 
que seja possível o envio dos dados por via 
electrónica. Só que cada marca de equipa-
mento tem o seu software para leitura dos 
dados, não havendo ainda nenhum stan-

dard, o que faz com que seja 
difícil, trabalhoso e moroso 
a leitura das imagens em ou-
tros locais diferentes de onde 
o exame foi efectuado. Solu-
ção? Um doente que faz uma 
TAC numa clínica, prescrito 
pelo seu médico de família 
e seja referenciado para um 
hospital, volta a repetir os 
exames. E se for transferido 
deste hospital para um mais 
diferenciado, repete de novo. 
A pegada ecológica e os efei-
tos na saúde do utente são 
bem maiores.
No SNS têm sido dados pas-
sos gigantescos, mas muito 
maiores que as pernas!

Rui Capucho é médico especialista em 
Saúde Pública e membro do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos.

«informAtizAção do sns:  
PAssos mAiores que As PernAs»
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«A ditAdurA informáticA no sns»

Artigo de opinião do Presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, no jornal «Observador»
[30 setembrO 2016]

Os médicos estão sujeitos a 
uma pressão inaceitável para 
produzirem mais consultas, mais 
procedimentos, mais cirurgias 
e ainda são bombardeados com 
programas e aplicações informáticas 
disfuncionais.

Os médicos portugueses estão ‘in-
dignados’. Vivem diariamente 
o drama da ditadura informá-

tica que invadiu o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). Uma ditadura sem regras, 
intolerante, desesperante, disfuncional e 
excessivamente burocrática. Em que a instabili-
dade dos programas e aplicações informáticas é 
desastrosa e o estado obsoleto em que se encontram 
muitos equipamentos (computadores) é sinistro. E 
esta situação provoca um sentimento de desalento 
e revolta nos profissionais de saúde e um enorme 
sentido de injustiça e ansiedade nos doentes. O que 
está a contribuir para agravar a relação médico-
-doente e a própria qualidade da medicina.

No momento em que os médicos estão sujeitos a 
uma pressão excessiva e inaceitável para produzi-
rem mais números, mais consultas, mais procedi-
mentos, mais cirurgias, sem qualquer respeito pelo 
tempo e pela qualidade, os Serviços Partilhados do 
Ministério da saúde (SPMS) e o Ministério da Saúde 
(MS) continuam a bombardear os médicos com 
programas e aplicações informáticas disfuncionais 
para tudo e mais alguma coisa. Os médicos querem 
trabalhar e muitas vezes não conseguem rentabili-
zar o tempo. E a sua relação com o doente vai-se de-
teriorando. Perdem muitos minutos preciosos para 
abrir programas, para “saltar” de aplicações em apli-
cações, para ultrapassarem “janelas” desnecessá-
rias, para tentarem prescrever medicamentos atra-
vés da receita médica desmaterializada (utilizando 
a já famosa Prescrição Electrónica Médica – PEM), 
para ligarem e desligarem o computador na espe-
rança de ultrapassarem os problemas informáticos. 

Numa parte significativa dos ca-
sos sem sucesso.

Esta ditadura informática é um 
dos primeiros e principais obs-
táculos a um atendimento ver-
dadeiramente focado no doente. 
É tempo de dizer basta! Não po-
demos continuar a aceitar pro-
messas que não são cumpridas. 
Sempre que contestamos o “cor-
tejo” de disparates informáticos 
que se vão sucedendo, alguém 
nos diz que tudo se vai resolver 
rapidamente. Falso. A situação 
em vez de melhorar, agrava-se. 
E a probabilidade de erro em 
saúde aumenta. Para desespero 
dos médicos e dos doentes.

É urgente e obrigatório reduzir a 
complexidade e o peso excessivo 

dos sistemas informáticos na medicina. Exigindo ao 
Ministério da Saúde a integração das várias aplica-
ções informáticas, a simplificação de processos de 
identificação e o investimento em equipamentos e 
hardware. E responsabilizando as instituições de-
pendentes do MS e o próprio MS pelas disfunções 
graves das aplicações e sistemas informáticos que 
tenham consequências negativas para os doentes 
e para os médicos. Não podemos continuar a ser 
responsáveis pela irresponsabilidade de outros. De 
resto, os SPMS já demonstraram, durante dema-
siado tempo, a sua incapacidade para resolver o 
problema.

Os sistemas informáticos devem ser concebidos 
para ajudar a melhorar a qualidade da medicina. 
Para simplificar processos e procedimentos. Para 
garantir informação fiável e acessível aos médicos 
dos doentes. Para preservar a confidencialidade 
dos dados pessoais. E não o contrário, como está a 
acontecer desde há alguns anos.

É preciso acabar com esta ditadura informática no 
SNS e devolver a Medicina à sua faceta mais hu-
mana, mais próxima do doente.

Os médicos e os doentes agradecem.

Presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos

Sempre que 
contestamos 

o “cortejo” de 
disparates 
informáticos que 
se vão sucedendo, 
alguém nos diz que 
tudo se vai resolver 
rapidamente. Falso. 
A situação em 
vez de melhorar, 
agrava-se. E a 
probabilidade de erro 
em saúde aumenta. 
Para desespero 
dos médicos e dos 
doentes.



o theatro circo de braga 
acolhe pela segunda 
vez a cerimónia do 
Juramento de hipócrates, 
um evento especialmente 
dedicado aos médicos 
formados na escola 
superior de ciências da 
saúde  da universidade 
do minho

a cerimónia do 
Juramento de hipócrates 
é um evento de particular 
simbolismo para todos 
os Jovens médicos 
que concluíram a sua 
formação académica. 
à semelhança do que tem 
vindo a acontecer nos 
últimos anos, a cerimónia 
realiza-se na casa da 
música
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PresençA dA srnom nA comunicAção sociAl
deStaqueS de outraS iNterVeNçõeS SoBre temaS da 
aCtualidade

FALTA DE MéDICOS NO 
NORTE

 rtP [13/07/2016]
«Estão a ser 
deslocados 
ortopedistas de 

Trás-os-Montes para o Algarve 
para evitar transferência de 
doentes para Lisboa. Casos 
tão comuns como braços ou 
pernas partidas estavam a ser 
encaminhados para a capital 
por falta de especialistas. Os 
autarcas algarvios falam de 
uma situação escandalosa. Já 
a Ordem dos Médicos diz que é 
uma solução absurda».
https://vimeo.com/174539139 

 Porto canal 
[13/07/2016]
«Há hospitais 
que ao abrigo do 

regime de mobilidade especial 
estão a perder especialistas 
para outras unidades de 
saúde. É caso dos hospitais do 
nordeste transmontano que 
emprestaram por três meses 
dois ortopedistas e um médico 
anestesista apesar da falta 
de médicos». O presidente 
do CRNOM, em declarações 
ao Porto Canal, questiona 
porque não é de “hospitais que 
eventualmente têm uma folga 
maior para poderem ajudar a 
resolver esta situação que são 
mobilizados estes médicos”.  
Miguel Guimarães afirmou 
ainda que “esta situação da 
mobilidade parcial só pode 
ser considerada a título 
verdadeiramente excepcional”
https://vimeo.com/174639524 

FALSAS URGêNCIAS 
NOS HOSPITAIS

 Porto canal 
[18/08/2016]
«Mais de 3 milhões 
de portugueses 

foram ao hospital nos primeiros 
6 meses do ano com falsas 
urgências. Em doze unidades 
de saúde, casos não urgentes 
representam 40% das idas à 
urgência. O Centro Hospitalar 
da Póvoa de Varzim tem a 
percentagem mais elevada de 
todo o país».
https://vimeo.com/179431867

REVISTA DE IMPRENSA 
COM ANTóNIO 
ARAúJO

 rtP 3 [21/08/2016]
O vice-presidente 
do CRNOM, António 
Araújo, foi o 

convidado do programa “Bom 
Dia Portugal” da RTP 3 para fazer 
a Revista de Imprensa. Os Jogos 
Olímpicos Rio 2016, os incêndios 
na Madeira e o Serviço Nacional 
de Saúde, foram alguns dos 
temas abordados pelo médico 
pneumologista. O também 
Presidente da Pulmonale-
LPCC, aproveitou ainda a 
oportunidade para  realçar 
o facto de Portugal ter sido 
apontado como um dos países 
europeus com melhor acesso 
às terapêuticas inovadoras 
para o tratamento do cancro 
do pulmão num relatório do 
Institute of Health Economics.
https://vimeo.com/179727426

INTERNOS 
ABANDONADOS

 rtP [14/07/2016]
«Dezenas de médicos 
internos avançaram 
para tribunal para 

impugnar o concurso de vagas 
da especialidade. Os 114 que 
não conseguiram colocação 
no ano passado, acabaram 
por ficar nos hospitais, mas 
a cláusula de formação está 
a ser violada e muitos falam 
mesmo em bullying no interior 
das instituições. A Ordem 
dos Médicos não aceita abrir 
mais vagas mas admite que 
estes médicos podem ajudar a 
combater a falta de profissionais 
em várias regiões do país».
https://vimeo.com/174690284

ALUNOS DE  
MEDICINA A MAIS

 rtP [28/07/2016]
«Há médicos que 
estão a ficar sem 
especialidade 

devido ao excesso de vagas 
nas faculdades de Medicina. 
Este ano foram mais de 150 
os que não conseguiram esse 
ingresso na especialidade. A 
denúncia está feita pela Ordem 
dos Médicos do Norte, que diz 
também que o Governo tem de 
cortar urgentemente no número 
de acesso ao curso de Medicina».
Amélia Ferreira, directora da 
FMUP apontou a importância de 
“fazer um estudo de projecção 
e saber quais são as nossas 
capacidades formativas e as 
necessidades, de facto, do país”.  
https://vimeo.com/176596797

PATROCíNIOS 
DA INDúSTRIA 
FARMACêUTICA

 Porto canal 
[03/08/2016]
«Estão a aumentar 
os patrocínios da 

indústria farmacêutica aos 
profissionais de saúde. Só nos 
primeiros 6 meses, foram 36 
milhões de euros. Os dados 
são do Infarmed e mostram 
que as sociedades médicas e 
investigação científica, mas 
também os médicos, são 
os mais financiados pelas 
farmacêuticas».  “O estado 
português, numa matéria que 
é absolutamente fundamental 
para a economia do país – que 
é o desenvolvimento técnico e 
científico – está a ser substituído 
pela indústria farmacêutica no 
apoio à investigação clínica”, 
afirmou Miguel Guimarães. 
https://vimeo.com/177556492

ORDEM DOS MéDICOS 
ExIGE MAIS VERBAS 
PARA O SNS

 Porto canal 
[16/08/2016]
«A Ordem dos 
Médicos desafia os 

partidos políticos a exigirem 
ao Governo que o Orçamento 
do Estado destine mais verbas 
para as despesas públicas em 
saúde». Miguel  Guimarães 
defendeu que “mesmo com 6,5% 
do PIB estaremos, mesmo assim, 
individualmente por cada 
português, a investir menos 
na saúde do que outros países 
da OCDE”. «De acordo com o 
Presidente do CRNOM, caso a 
medida não venha a ser aceite 
o SNS irá piorar ainda mais 
a qualidade e capacidade de 
resposta».
https://vimeo.com/179161971
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PRIVACIDADE DOS 
DOENTES NO REGISTO 
NACIONAL DE 
CANCROS

 sIc [18/08/2016]
«No “Opinião 
Pública” desta 
tarde vamos falar 

do registo nacional de cancro: 
considera importante que o 
sistema elimine completamente 
o risco de entidades, como 
bancos e seguradoras terem 
acesso a informação clínica 
dos doentes oncológicos?» O 
vice-presidente do CRNOM, 
António Araújo foi o convidado 
do programa onde se debateu 
por um lado a utilidade desta 
“base de dados” no combate 
ao cancro e, por outro os riscos 
que este pode representar sobre 
os direitos fundamentais dos 
doentes.
https://vimeo.com/179881250

GOVERNO LIMITA 
CONTRATAçãO DE 
‘TAREFEIROS’ NO SNS

 Porto canal 
[24/08/2016]
«O Governo vai 
limitar, no próximo 

Orçamento do Estado, a 
contratação de médicos com 
recurso a empresas de trabalho 
temporário.» “Se associarmos 
a isto o facto do governo 
continuar a pagar as horas 
extraordinárias (…) a 50% 
daquilo que seria o seu valor, 
não há estímulo nenhum para 
que os profissionais que estão no 
SNS façam um esforço adicional 
para tentar assegurar serviços 
básicos”, defendeu o presidente 
do CRNOM.
https://vimeo.com/180163824

“OPINIãO 3” COM 
MIGUEL GUIMARãES

 Porto canal 
[24/08/2016]
O presidente do 
CRNOM esteve no 

programa noticioso 18/20 da 
RTP3 onde, no espaço de opinião, 
abordou alguns temas da 
actualidade como a agressão 
do jovem em Gondomar: “O 
facto inédito no caso da notícia 
do rapaz que ‘teria falecido’, 
levam-me a pensar que , se 
calhar, tem de se mudar a 
forma como a informação sai 
dos hospitais cá para fora”. A 
destituição de Dilma Rousseff e 
a realização do VII Congresso da 
Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa no Porto, foram os 
outros temas que o convidado 
comentou.
https://vimeo.com/180704419

MORTES ARqUIVADAS

 rtP 1 [04/09/2016]
«Foram arquivados 
praticamente todos 
os casos mediáticos 

de alegadas falhas no setor da 
Saúde, ou seja, não foi apurado 
nenhum culpado nem imputada 
qualquer responsabilidade. 
A Ordem dos Médicos aponta 
o dedo às administrações 
hospitalares e diz que é 
imperativo criar uma inspeção 
independente do Ministério 
da Saúde». Miguel Guimarães 
defendeu que a IGAS “é uma 
entidade nomeada pelo Estado 
que em casos semelhantes 
a estes que acontecem no 
SNS, obviamente tem muita 
dificuldade em apurar 
responsabilidades ao próprio 
estado português.» 
https://vimeo.com/181463499

 rtP 3 [04/09/2016]
O Residente do 
CRNOM, Miguel 
Guimarães, esteve no 

programa “Bom Dia Portugal” 
da RTP 3 para comentar o 
arquivamento de processos de  
mortes por suspeita de erros 
na assistência em hospitais. 
“Nunca ninguém procura 
apurar responsabilidades junto 
de quem tem a obrigação de 
coordenar a organização nas 
unidades hospitalares, ou seja, 
os conselhos de administração 
e até, se quiser, nalguns casos 
os directores clínicos, e também  
não é atribuída nenhuma 
responsabilidade aquilo que 
é a decisão do poder político», 
apontou  Miguel Guimarães.
https://vimeo.com/181463785

RECEITAS 
ELETRóNICAS 
– FALHAS

 tvI [21/09/2016]
«O sistema de 
receitas eletrónicas 
esteve em baixo 

durante 4 dias, a Ordem dos 
Médicos faz duras críticas 
e garante que os problemas 
são recorrentes. As farmácias 
dizem que o sistema tem 
facilitado os utentes a gerirem 
as prescrições». “Os serviços 
partilhados do Ministério 
da Saúde estão a introduzir 
novas funcionalidades na 
chamada PEM e essas novas 
funcionalidades não estão a 
funcionar (…) os centros de 
saúde e até os hospitais de 
pequena e média dimensão 
têm imensos problemas com 
os sistemas informáticos e 
particularmente com o sistema 
de prescrição electrónica”, 
denunciou Miguel Guimarães.
https://vimeo.com/183817099

REVISTA DE IMPRENSA 
COM MIGUEL 
GUIMARãES

 rtP3 [22/09/2016]
O presidente do 
CRNOM, Miguel 
Guimarães, esteve 

no programa “Manchetes3” da 
RTP 3 para comentar a revista de 
imprensa. Na sua participação, 
de entre os vários assuntos que 
faziam manchete nos jornais, o 
convidado destacou a questão 
das infecções multirresistentes 
relacionada com o abuso de 
antibióticos, sublinhando a 
importância do investimento 
em novas terapêuticas. A 
obesidade infantil e o combate 
ao alcoolismo foi outro tema 
que desenvolveu. Ainda nessa 
ocasião, o Presidente do CRNOM 
teve a oportunidade de anunciar 
a atribuição, nesse mesmo dia,  
do Prémio Banco Carregosa/
SRNOM. 
https://vimeo.com/183834789

CONFERêNCIA DA ONU 
SOBRE A RESISTêNCIA 
AOS ANTIBIóTICOS

 rtP1 [22/09/2016]
«A ONU declarou 
guerra ao consumo 
excessivo de 

antibióticos e às infeções 
multirresistentes. Se nada for 
feito até lá, em 2050 poderiam 
morrer 10 milhões de pessoas 
por ano em resultado daquilo 
a que a Organização Mundial 
de Saúde chama um “tsunami 
em câmara lenta”» “É evidente 
que é muito importante que 
as condições higiénicas de 
todos os locais onde se faz 
saúde (…) sejam rapidamente 
melhoradas”, defendeu o 
Presidente do CRNOM . 
https://vimeo.com/183835794
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um desabafo...

Segundo Sócrates, 
“Sábio é aquele que 
conhece os limites da 
própria ignorância...”. 

fazendo a analogia com a 
investigação, é este o sentido 
do ato de investigar, o ato 
constante de descobrir o 
que existe para além do 
conhecido.

Todos os profissionais, em 
alguma fase da sua vida ne-
cessitam de desenvolver ou 
participar em estudos de in-
vestigação, pois é inerente ao 
crescimento formativo de cada 
um de nós.
O nosso dia-a-dia, principal-
mente no exercício da Medi-
cina, encontra-se repleto de 
questões, muitas das quais 
sem resposta evidente. É a 
partir destas dúvidas que se 
inicia o caminho da investiga-
ção, etapa a etapa, sem saltar 
nenhum passo.
No final devem encontrar-se 
respostas para as questões pertinentes, as 
quais servirão de suporte para as diversas 
atividades do Médico.

Contudo, a Investigação é um processo mo-
roso, o qual para além de motivação, rigor, 
método e persistência exige também recur-
sos e financiamentos específicos.
É a este nível que surgem os impedimentos/
obstáculos para levar a cabo o estudo preten-
dido. Estes são múltiplos, desde os aspetos 
burocráticos para obter a aceitação do tra-
balho, as questões financeiras para por em 
campo o estudo, entre outros.
Como já referido, o pretendido é dar resposta 
às dúvidas de cada profissional, com a conse-
quente partilha da informação com todos os 
profissionais.
Apesar de todas estas vantagens, mais um 
obstáculo se levanta, a dificuldade em pu-
blicar em revistas/jornais com relevância 
científica. Nesta fase, em que o trabalho cien-
tífico já está escrito, começam a surgir novas 
dúvidas: em que revista publico, devo dar 
importância ao fator de impacto da revista, 
o que são as taxas de processamento de um 
artigo, quanto tempo demoro até obter uma 

resposta?
O fator de impacto (FI) de 
uma revista reflete o nú-
mero médio anual de cita-
ções de artigos publicados 
nessa revista nos dois anos 
anteriores. É utilizado fre-
quentemente para avaliar 
a importância deste tipo 
de publicações na sua área, 
sendo aquelas com maior 
FI as mais importantes e 
relevantes nos respetivos 
domínios científicos. 
Foi criado por Eugene Gar-
field, fundador do Institute 
for Scientific Information 
(ISI), hoje parte da Thom-
son Reuters Corporation. 
A este método são apon-
tadas várias críticas, entre 
as quais o facto de não 
discriminar as citações 
dos próprios autores, que 
frequentemente represen-
tam cerca de 1/3 de todas 
as citações; o facto dos arti-
gos de revisão serem mais 
frequentemente citados 

que os artigos originais, o que poderá favore-
cer as revistas que optam preferencialmente 
por este tipo de publicações. Além disto, as-
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sumir que existe uma conetividade positiva 
entre as citações e o artigo é equivocado, isto 
é, a citação não é garantia da qualidade do 
artigo. Apesar de tudo isto, o FI continua a ser 
uma ferramenta útil e, isoladamente, a única 
existente para avaliar as revistas científicas e 
a produtividade intelectual.
A publicação em revistas científicas com 
maior FI é mais difícil, apresentando algu-
mas revistas taxas de aceitação inferiores a 
10%, como é o caso do British Medical Journal 
(BMJ).
O objetivo da publicação é divulgar infor-
mações tão livremente quanto possível. No 
entanto, muitos jornais/revistas restringem 
o acesso aos artigos que publicam. Assim, a 
menos que se seja um subscritor do jornal/
revista, para ter acesso a um determinado ar-
tigo, é necessário que se pague uma quantia, 
por vezes considerável.
Com vista a contornar este problema, atu-
almente a maioria das editoras de renome 
são de acesso aberto, isto é, permitem acesso 
completo aos artigos publicados, sem qual-
quer tipo de restrição ou custo. Contudo, há 
um senão, o autor deve pagar à revista/jornal 
as taxas de processamento do artigo (APC), 
que diferem conforme o jornal. Na maioria 
das revistas médicas internacionais variam 
desde os 1000 euros, como no European Jour-
nal of General Practice, e os 3000 euros no 
caso do British Medical Journal, chegando em 
algumas revistas a ter valores que rondam os 
5000 euros como é o caso do The Lancet.
Para além destes aspetos, apesar da maioria 
das revistas referir uma resposta inicial em 
algumas semanas, na prática, tal não se ve-
rifica. Em várias revistas médicas o período 
compreendido entre a submissão e a publi-
cação do artigo pode demorar até dois anos. 
Se por um lado nos estimulam durante a 
nossa formação pós-graduada a realizar es-
tudos deste nível, por outro, deparamo-nos 
com estes obstáculos que de certa forma 
desmotivam em continuar o caminho tra-
çado. Não obstante, devemos sempre pensar 
no resultado final, e no quão enriquecedor 
poderá ser a nossa investigação para a prá-
tica médica. Assim, não devemos permitir 
que estes obstáculos impeçam a partilha de 
informação e o nosso enriquecimento curri-
cular, o que por vezes não é fácil... n

O nosso 
dia-a-dia, 
principalmente 
no exercício 
da Medicina, 
encontra-se 
repleto de 
questões, muitas 
das quais 
sem resposta 
evidente. É a 
partir destas 
dúvidas que se 
inicia o caminho 
da investigação, 
etapa a etapa, 
sem saltar 
nenhum passo.

A InvestIgAção  
em medIcInA: 

AnA Couto
Interna do 4.º ano de 
Formação Específica 
em MGF, USF S. 
Miguel-o-Anjo

susAnA rebelo
Interna do 3.º ano de 
Formação Específica 
em MGF, USF S. 
Miguel-o-Anjo
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crnom e 
sim-norte 
reGressArAm 
A vilA reAl
O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
e o Sindicato Independente 
dos Médicos-Norte (SIM-Norte) 
voltaram, no passado dia 2 de 
Agosto, ao Hospital de Vila Real 
– sede do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD) – para conferir a 
grave carência de profissionais 
que afecta aquela unidade. Um 
ano depois da última visita, o 
cenário piorou: 30% das cirurgias 
estão a ser adiadas por falta de 
anestesiologistas e há fortes 
constrangimentos em áreas 
como a Urologia e a Medicina 
Interna. 
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Em Julho de 2015 o quadro clínico do 
CHTMAD era já gravemente deficitário. A 
situação motivou, na altura, uma visita do 

CRNOM e dos dois sindicatos médicos à principal 
unidade daquele Centro Hospitalar, ficando claro 

que era necessária uma res-
posta urgente por parte do 
Ministério da Saúde. Um 
ano depois, o CRNOM e o 
SIM-Norte constataram in 
loco que nada mudou. Ou 
mudou para pior. 
Essa foi a ideia que os vá-
rios serviços transmiti-
ram na visita que as duas 
estruturas promoveram 
a 2 de Agosto último. A 
anestesiologia era apon-
tada como a especialidade 
mais problemática, mas 
percebeu-se rapidamente 
que não era caso único: 
logo no primeiro serviço 
visitado – Urologia – o di-
rector recordou que, desde 
2010, perdeu cerca de 50% 
dos especialistas e viu for-
temente diminuída a ca-
pacidade de prestar apoio 
permanente ao serviço 
urgência. De acordo com 
Filipe Rodrigues, seria ne-
cessário contratar oito no-
vos urologistas para que o 
serviço cumprisse com as 
exigências que se colocam 
a uma unidade hospitalar 
polivalente como é Vila 
Real e que serve uma po-
pulação superior a 400 mil 
pessoas. 

Seguiu-se o caso crítico da anestesiologia. Marga-
rida Faria, a directora de serviço, confirmou aos 
representantes do CRNOM e do SIM-Norte que, 
em média, nos últimos quatro meses, 30% das ci-
rurgias programadas foram adiadas por falta de 
médicos disponíveis. Os 18 especialistas que neste 

Realidade do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro agravou-se em 2016

momento compõem o quadro clínico de todo o 
CHTMAD – 13 dos quais em Vila Real – são ma-
nifestamente insuficientes para responder a toda a 
actividade cirúrgica. De acordo com a responsável 
e também presidente do Distrito Médico, seriam 
necessários, de imediato, 14 novos anestesiologistas 
para que a instituição voltasse a responder com 
normalidade.  
Nos restantes serviços visitados, as condições que 
os respectivos directores reportaram não se dis-
tanciavam muito dos anteriores. No caso da Medi-
cina Interna, a responsável pelo serviço, Paula Vaz 
Marques, assumiu precisar entre oito a 10 novos 
especialistas para preencher uma escala que só fica 
completa devido à “boa vontade” dos colegas. No 
caso da Cirurgia Geral, o CHTMAD precisa de 11 
profissionais, de acordo com a direcção clínica. 

realIdade “Insustentável”
Concluído o encontro com os colegas, o presi-
dente do CRNOM considerou “absolutamente in-
sustentável” a realidade que os diversos serviços 
do CHTMAD têm de enfrentar. Em declarações 
à comunicação social, Miguel Guimarães colocou 
ênfase nos números da anestesiologia, assumindo a 
preocupação por ver “uma parte muito significativa 
dos tempos operatórios ser assegurada por médicos 
tarefeiros”, que não garantem “continuidade no tra-
balho desenvolvido”. 
Um ano depois de ter visitado o CHTMAD e ao 
constatar que a maior parte dos problemas estão 
por resolver, Miguel Guimarães considerou que 
os utentes da instituição estão a ser “considerados 
como uma população de segunda categoria”. Na 
opinião do dirigente, só a disponibilidade e o pro-
fissionalismo dos médicos tem mantido alguma 
capacidade de resposta no Hospital de Vila Real. 
“Se, porventura, os colegas que aqui trabalham res-
peitassem a lei em absoluto – designadamente em 
termos de trabalho extraordinário – o hospital en-
trava de imediato em colapso e os doentes deixavam 
de ter acesso a cuidados de saúde”, garantiu. 
O CHTMAD teve direito a 37 vagas no último 
concurso para recrutamento médico, mas Miguel 
Guimarães entende que isso não vai beneficiar a 
instituição quando, ao mesmo tempo, decor-
rem contratações internas nos grandes hospitais 
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Nota de Imprensa do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos

Cerca de 30% das cirurgias programadas 
no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (CHTMAD) estão a ser adiadas 

todas as semanas por falta de anestesiologistas. 
Uma situação que só não é mais dramática graças 
ao espírito de sacrifício, competência e dedicação 
dos profissionais de saúde que “têm impedido este 
Centro Hospitalar (CH) de colapsar, pois continuam 
a cumprir mais horas de serviço, algumas graciosa-
mente, do que aquelas que são legalmente aplicá-
veis”. A denúncia partiu do presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
após uma visita ao CHTMAD, e durante a qual apro-
veitou para alertar para o risco da perda de quali-
dade na formação especializada em Anestesiologia 
se a situação actual não for rapidamente revertida.
“A ACSS e o Ministério da Saúde têm de olhar para 
esta região do País, para as suas debilidades e refor-
çar o seu capital humano. No SNS não devem existir 
utentes de primeira e segunda categoria, como está 
a acontecer, e isso só poderá ser resolvido com a 
contratação de mais profissionais de Saúde. A equi-
dade no acesso aos serviços de saúde deve também 
incluir as áreas mais desfavorecidas. É uma questão 
de prioridades e de escolhas por parte dos respon-
sáveis políticos”, asseverou Miguel Guimarães.
Com base em denúncias informais, o CRNOM e o 
Sindicato Independente dos Médicos Norte (SIM) 
visitaram na manhã de 2 de Agosto o Hospital de 
São Pedro (Vila Real), com o intuito de reavaliar as 
insuficiências e deficiências desta unidade de saúde 
face às queixas que têm chegado às duas estruturas 
representativas dos médicos. “Estivemos aqui há 
cerca de um ano e já nessa altura alertámos para 
os sucessivos adiamentos de cirurgias por falta de 
anestesiologistas. Na semana seguinte à visita do 
CRNOM e dos Sindicatos Médicos, e apesar das ga-
rantias da administração de que não havia quais-
quer limitações ao nível do funcionamento do bloco 
operatório, foi anunciada a contratação de nove 
anestesiologistas, em tempo parcial e em regime de 
prestação de serviços “, recorda Miguel Guimarães.
Passado um ano, diz o presidente do CRNOM, “a 

Hospital 
obrigado a adiar 
semanalmente cerca 
de 30% das cirurgias 
programadas 
por falta de 
anestesiologistas

[05 aGOstO 2016]

centrais. “Tem de haver prioridades. 
É altura dos nossos responsáveis po-
líticos pensarem seriamente no que 
querem para o SNS, de forma a que 
haja mais equidade no acesso aos cui-
dados de saúde”, conclui o presidente 
do CRNOM. 

“um fIo estIcadInho”
A representar o SIM-Norte nesta vi-
sita, Manuela Dias sublinhou o “grito 
de desespero” que testemunhou em 
serviços como o de Urologia e Aneste-
siologia, deixando um elogio público 
aos colegas: “Não posso deixar de su-
blinhar o enorme esforço que eles têm 
feito; não sabem quanto mais tempo 
é que vão conseguir aguentar esta 
situação e há uma angústia enorme 
no seu dia-a-dia de trabalho”. A diri-
gente recordou que a “maior parte dos 
médicos trabalha muitíssimas horas 
para lá do seu horário”, muitas vezes 
fazem-no “de forma graciosa” e “só 
assim é que se consegue que isto con-
tinue com o tal fio esticadinho, esti-
cadinho e ainda não tenha colapsado 
de vez”. Pedindo respostas céleres à 
ARS Norte e à tutela, Manuela Dias 
considerou que “algum dia [aquela 
situação] vai acontecer”.

admInIstração Procura 
resolver 
O Conselho de Administração (CA), 
representado nesta visita pelo direc-
tor clínico, Fernando Próspero, rea-
giu em comunicado às notícias trans-

mitidas pela comunicação social. Os responsáveis 
reconheceram existir “alguma carência a nível de 
recursos humanos” no CHTMAD, sobretudo em 
especialidades como “anestesiologia, urologia e 
ortopedia”. “Tem sido, no entanto, realizado um 
esforço adicional conducente à contratação de 
profissionais de saúde(…), com a respetiva anuên-
cia da tutela”, esclareceu o CA. 
A administração explicou também que “o can-
celamento de algumas cirurgias” resulta da “di-
ficuldade em contratar médicos anestesistas”, 
acrescentando que essa é uma realidade que “já 
se tinha verificado” em anos anteriores. “Efectiva-
mente a dificuldade de atracção de profissionais 
para a região é uma realidade, devendo-se salien-
tar o esforço efectuado por todos os profissionais 
do CHTMAD que salvaguardam a contínua pres-
tação de cuidados de saúde de qualidade”, subli-
nharam. Finalmente, o CA reconheceu estar a 
desenvolver “todos os esforços no sentido de se 
conseguir inverter estas situações”, dando como 
exemplo a recente abertura do concurso para 37 
novos especialistas. n
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situação tende a agravar-se já que existem 
dificuldades notórias ao nível da actividade 
em serviço de urgência e no bloco operatório, 
em média, nos últimos quatro meses, foram 
adiadas mais de 30% das cirurgias”. E explica 
porquê. “O CH têm nos seus quadros 18 anes-
tesiologistas, dos quais apenas 11 estão efecti-
vamente ao serviço, já que sete têm limitações 
várias, como licenças de maternidade e baixas 
por doença”, adverte Miguel Guimarães. que 
acrescenta que “a directora do serviço de Anes-
tesiologia já sabe que no final de Setembro irá 
perder mais um especialista”. A situação só não 
é mais caótica, garante, porque “o CH tem ao 
serviço 14 médicos tarefeiros de anestesiologia, 
que não sendo de todo a solução preferencial 
já que não estão incluídos na massa crítica do 
serviço, permitem equilibrar um pouco o seu 
funcionamento”.
Em resumo, assevera o responsável da Ordem 
dos Médicos, “não dispondo o serviço de Anes-
tesiologia de recursos humanos suficientes, 
mesmo incluindo a colaboração dos 14 médicos 
tarefeiros, o CHTMAD vê-se forçado a cancela-
mentos adicionais de actividade semanal, no-
meadamente de tempos operatórios”.
Segundo Miguel Guimarães, “para que o ser-
viço funcione com um mínimo de condições é 
necessário contratar de imediato 14 especia-
listas de Anestesiologia”. “Ide-
almente seriam necessários 
mais 32 anestesiologistas para 
assegurar o normal funciona-
mento do serviço, mas para 
não encerrar ou adiar ainda 
mais actividades, são necessá-
rios mais 14 especialistas”.
Face a todas as limitações exis-

tentes no serviço de Anestesiologia e ao 
tempo disponível que os especialistas têm 
para dar formação aos internos de espe-
cialidade, Miguel Guimarães defende que 
“é fundamental corrigir de imediato a si-
tuação para que não possa ser posta em 
causa a idoneidade e capacidade forma-
tiva do serviço” e lembra que “não podem 
ser os tarefeiros a assegurar a formação 
dos internos”. “Vamos comunicar as situa-
ções aqui detectadas ao Colégio de Anes-
tesiologia, para que o mesmo proceda a 
uma visita ao CH e analise se estão cum-
pridos os requisitos para a manutenção da 
idoneidade formativa”, admitiu. “A Ordem 
dos Médicos tem o dever ético e deontoló-
gico de zelar por uma formação médica de 
qualidade e, por isso, não pode fechar os 
olhos ao que se está a passar em Vila Real”.
De resto, as insuficiências existem a vários 
níveis, envolvendo muitas das especialida-
des do CHTMAD como por exemplo Urolo-
gia, Ortopedia, Medicina Interna e Cirurgia 
Geral, entre outras, que neste momento 
estão a ser analisadas. Por exemplo, a si-
tuação que existe actualmente na Urolo-
gia é crítica e não permite uma resposta 
adequada às necessidades da população. 
Num quadro que deveria incluir pelo me-

nos 8 urologistas existem actualmente apenas 3, o que 
resulta na impossibilidade de participar no serviço de ur-
gência e num aumento das listas de espera para consulta 
e cirurgia. Na Medicina Interna, Ortopedia e Cirurgia Geral 
faltam vários especialistas, o que está a ter reflexos direc-
tos nos cuidados assistenciais prestados, nomeadamente 
ao nível do serviço de urgência.
Este responsável salientou ainda o esforço que o Conselho 
da Administração do CHTMAD e a ARS Norte têm feito no 
sentido de tentarem resolver as deficiências e insuficiên-
cias existentes (conseguiram que este ano fossem abertas 
37 vagas para este CH), mas defende que “quando se trata 
de fazer contratações dos vários profissionais de Saúde, e 
neste caso dos médicos que vão trabalhar no SNS, o Mi-
nistério da Saúde tem de definir prioridades”. “É imperioso 
olhar com atenção para as carências identificadas e criar 
condições que permitam decisões e soluções fundamen-
tadas”.
“É fulcral criar uma rede de verdadeiros incentivos que per-
mitam atrair e fixar pessoas nas áreas mais desfavoreci-
das”, refere o presidente do CRNOM, exemplificando com 
“a criação de deduções fiscais significativas em sede de 
IRS”. De resto, acrescenta, “é essencial que as horas extra-
ordinárias sejam remuneradas a 100%, que os descansos 
compensatórios com prejuízo de horário sejam aplicados 
na prática, que seja possível a jornada de trabalho con-
tínua e que seja preservada a idoneidade e capacidade 
para a formação médica especializada”. “A existência de 
internos em formação é essencial para a matriz nuclear e 

desenvolvimento técnico e científico 
dos serviços. E uma forma de assegu-
rar a continuidade do capital humano”, 
remata o presidente do CRNOM.
Miguel Guimarães defende também a 
necessidade de criar condições de con-
corrência leal entre os vários hospitais, 
sem prejuízo das opções individuais e 
das necessidades dos diferentes ser-
viços. “É preciso regras transparentes 
e equidade nos concursos para preen-
chimento de vagas nos hospitais”. “A 
existência de diferentes tipos de con-
tratações a decorrer em paralelo não 
favorece as unidades de saúde mais 
carenciadas”, sustenta o presidente do 
Conselho Regional do Norte. “Os res-
ponsáveis políticos pela área da Saúde 
têm de decidir o que é que querem 
para o SNS, de modo a que exista mais 
equidade entre as várias unidades do 
SNS”, conclui Miguel Guimarães.

A ACSS e o 
Ministério da 

Saúde têm de olhar 
para esta região do 
País, para as suas 
debilidades e reforçar 
o seu capital humano. 
No SNS não devem 
existir utentes de 
primeira e segunda 
categoria, como está 
a acontecer, e isso só 
poderá ser resolvido 
com a contratação de 
mais profissionais de 
Saúde. A equidade no 
acesso aos serviços de 
saúde deve também 
incluir as áreas mais 
desfavorecidas. É uma 
questão de prioridades 
e de escolhas por parte 
dos responsáveis 
políticos Face a todas 

as limitações 
existentes no serviço 
de Anestesiologia e ao 
tempo disponível que 
os especialistas têm 
para dar formação 
aos internos de 
especialidade, ‘é 
fundamental corrigir 
de imediato a situação 
para que não possa 
ser posta em causa 
a idoneidade e 
capacidade formativa 
do serviço’
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Comunicado conjunto do 
Conselho Regional do Norte da 
OM e do Sindicato independente 
dos Médicos (SIM Norte)

No dia 2 de Agosto o Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos e o Sindicato 
Independente dos Médicos (Norte) visi-

taram o hospital de Vila Real, hospital principal do 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD).
O grito de alerta sobre a situação preocupante 
vivida naquele Centro Hospitalar (CH) motivou a 
intervenção das duas estruturas representativas 
dos médicos. Em causa estava o acesso a cuidados 
de saúde, a segurança clínica dos doentes e dos 
profissionais e os direitos de doentes e médicos. E 
o denominador comum o capital humano. Faltam 
médicos. Muitos médicos. E de várias especialida-
des, com incidência especial na Anestesiologia, que 
condiciona todo o movimento cirúrgico do CHT-
MAD. 
As queixas e denúncias foram muitas. 
Na Urologia a situação é crítica. Os três urologistas 
do serviço, com mais de 50 anos e milhares de doen-
tes, começam a não acreditar que é possível mudar. 
Na Medicina Interna, especialidade nuclear de qual-
quer hospital, o desalento é imenso, a resposta in-
suficiente, a carga de trabalho excessiva, nomeada-
mente no serviço de urgência, e pode levar à saída 
de vários jovens especialistas. Na Cirurgia Geral e na 
Ortopedia vivem-se momentos difíceis, nada ani-
madores, e contra-producentes. Na Anestesiologia 
a situação é dramática e dependente de médicos 
tarefeiros para assegurar apenas cerca de 65% da 
sua actividade. Dezenas de doentes programados 
para cirurgia são mensalmente adiados. As consul-
tas atrasadas. O serviço de urgência dificultado. E 
muitas outras especialidades poderiam ser citadas. 
A situação só não é mais grave devido à enorme ca-
pacidade de trabalho e de sacrifício pessoal dos pro-
fissionais de saúde que teimam em tentar manter 
a prestação, a todo o custo, de cuidados de saúde à 
sua população. 
Uma crise no hospital de referência para a região 
de Trás-os-Montes e Alto Douro. E uma vergonha 
nacional que nos deixa indignados. Mas que parece 
deixar indiferente o poder político e a massa crítica 
da sociedade portuguesa. Tal como acontece no 
Algarve e noutras regiões.
E, entretanto, perante esta situação desastrosa de 
insuficiência de capital humano, o que fazem, a di-
ferentes níveis, os responsáveis políticos pela Saúde 
em Portugal? 
Exploração, concursos, contratações e empresas. 
Tudo ao mesmo tempo. Para estimular a concor-
rência e liberdade de escolha. liberdade de esco-
lha para as contratações directas. Sem concursos. 
Para os hospitais principais. Dos grandes centros 

O SNS e o capital 
humano

[16 aGOstO 2016]
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urbanos. Concursos públicos para os outros. 
E até fazem um brilharete. Abrem mais vagas 
para os locais mais carenciados. Mas já não há 
médicos suficientes, muito por causa das ditas 
contratações directas. A responsabilidade não 
é dos médicos que são contratados. É do poder 
politico. De quem vai governando o país. De 
quem proclama a equidade e transparência, 
mas depois não a consegue aplicar. 
No entretanto, e para evitar o colapso no SNS, é 
explorado o trabalho dos médicos da Carreira. 
Tal como está a acontecer no CHTMAD. E em 
muitas outras Unidades de Saúde. 
Determinando horários de trabalho ilegais, no-
meadamente no SU, com turnos de 24 horas 
ou superiores, em clara violação da legislação 
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
(CTFP) e do Código do Trabalho, já para não fa-
lar dos Acordos Colectivos de Trabalho (ACTs). 
Impondo inconstitucional e maliciosamente, 
via leis dos Orçamentos de Estado, a ausência 
de limites semanais e anuais ao trabalho su-
plementar (ultrapassando largamente as 150 
horas anuais a que estão obrigados os outros 
trabalhadores da função pública), e mantendo 
a redução a 50% do valor desse trabalho, ape-
sar de ter terminado há muito o Programa de 
Assistência Económica e Financeira (PAEF).
Negação dos descansos compensatórios obri-
gatórios com prejuízo de horário. Em claro 
incumprimento da lei. De resto, a recente cla-
rificação legislativa desta questão nos ACTs au-

menta, de forma directa, a responsabilidade dos Directores 
Clínicos e Directores de Serviço na aplicação obrigatória 
dos descansos compensatórios, como um dever e um di-
reito dos profissionais médicos, no sentido de aumentar 
a segurança de médicos e doentes e diminuir o erro em 
saúde. Nesta medida, incitamos a que defendam e façam 
cumprir o respeito pelas boas práticas médicas, honrando 
a legislação em vigor relativa aos descansos compensa-
tórios. 
Forçando a sobreposição de tarefas e encurtamento ina-
ceitável dos tempos de consultas, o que ofende o patrimó-
nio da relação médico-doente. Impondo listas de utentes 
que ultrapassam o limite do razoável. E por aí fora. 
A exploração violenta do trabalho dos médicos, para tentar 
manter as aparências de um SNS em crise, roça o limite 
da “escravatura”. A “nova escravatura” do século XXI. Em 
plena Europa, em democracia, no país da liberdade.
Mas, para reparar as feridas abertas pela insuficiência do 
sistema, o Ministério da Saúde (MS) tem sempre uma so-
lução de recurso, embora mais onerosa. Entram em campo 
as empresas prestadoras de serviços médicos. Nada está 
perdido. E então, questões como transparência, equidade, 
concursos, júris de exames, critérios de avaliação, Carreira 
Médica, passam imediatamente para segundo plano. O 
campeonato agora é diferente. Vale quase tudo. As regras 
são mínimas. Os acordos são para cumprir quando é possí-
vel. A qualidade não é assegurada nem exigida. A respon-
sabilidade não tem face. O incumprimento quase nunca 
é punido. As remunerações variam entre as duas e várias 
dezenas de euros por hora, em contraponto aos miseráveis 
8,32 euros pagos, por horas extraordinárias obrigatórias, 
aos médicos especialistas de Carreira. Depende das em-
presas e dos médicos. Umas empresas contratam médicos 
aos “lotes”.  Outras contratam médicos indiferenciados 
para exercer funções de especialistas. Ilegal, mas que tem 
sido possível na prática! Outras ainda contratam médicos 

internos em formação. Para fazer qualquer coisa. A sua es-
pecialidade ou outra. Na consulta, no bloco operatório, nas 
unidades de cuidados intensivos, no serviço de urgência. 
Para tapar buracos. Sem respeito pelos médicos e pelos 
doentes. Uma vergonha que não dignifica nada nem nin-
guém. Nem a Medicina, nem o SNS, nem os doentes, nem 
os médicos, nem o poder político. 
A persistência em contratar, com transparência duvidosa, 
médicos através de empresas continua a ser uma opção 
estranha do MS, em detrimento da contratação dos médi-
cos necessários e com as competências específicas através 
de concursos públicos ou, em alternativa, a contratualiza-
ção de trabalho suplementar devidamente remunerado 
aos médicos de Carreira. 
Uma opção estranha que aumenta a despesa pública, já 
que a contratação de serviços médicos através de empre-
sas fica claramente mais cara ao Estado Português. Cons-
titui na prática uma violação do tão propalado interesse 
público, mas geradora de lucro para essas empresas, ao 
mesmo tempo que o recurso a médicos indiferenciados 
diminui a qualidade da Medicina. 
Será que existe vontade de mudar? De acabar com o clima 
de ambiguidade no SNS? De planear e organizar o capital 
humano em Saúde? De ter a coragem de definir um plano 
que permita encontrar soluções para as insuficiências 
mais graves? De tratar com equidade as diferentes regiões 
do país?
A solução, para evitar contratar serviços médicos a retalho 
através de empresas, centra-se nas questões habituais. 
Dignificar e respeitar os profissionais de saúde. Melhorar 
as condições de trabalho. Valorizar o trabalho médico de 
acordo com o nível de responsabilidade na sociedade civil. 
Revitalizar a Carreira Médica. Apostar seriamente no SNS.
Uma fórmula simples que pode evitar que milhares de 
médicos optem por emigrar ou trabalhar apenas no sector 
privado. E que não se aposentem de forma antecipada. E 
optem por ficar no SNS.
Um círculo vicioso que é urgente quebrar.

Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Sindicato Independente dos Médicos (SIM Norte)
Porto, 16 de Agosto de 2016

Mas, para 
reparar as 

feridas abertas pela 
insuficiência do 
sistema, o Ministério 
da Saúde (MS) tem 
sempre uma solução 
de recurso, embora 
mais onerosa. 
Entram em campo as 
empresas prestadoras 
de serviços médicos. 
Nada está perdido. 
E então, questões 
como transparência, 
equidade, concursos, 
júris de exames, 
critérios de 
avaliação, Carreira 
Médica, passam 
imediatamente para 
segundo plano.

Repercussão na Comunicação Social

Porto Canal. 02/08/2016
https://vimeo.com/177381311

RTP. 02/08/2016
https://vimeo.com/177226923

TVI. 02/08/2016
https://vimeo.com/177363618
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Entre os dias 3 e 4 de Setembro, dezenas 
de médicos nacionais e estrangeiros 
marcaram presença na SRNOM para 
debater questões emergentes à escala 
global e recentes avanços da medicina, 
com o primeiro dia dedicado às doenças 
gástricas. O fórum conta já com 33 edições, 
porém esta foi a primeira vez que se 
realizou em Portugal.
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“Resolving Emerging Global Healthcare 
Problems and Advances in Medicine”

33rd International 
Medical Forum
SIno-LuSo

A cerimónia de abertura do 33.ª edição do 
International Medical Forum Sino-Luso foi 
dirigida por Manson Fok, seu presidente, 

que partilhou a mesa com o Bastonário da Or-
dem dos Médicos, José Manuel Silva e José Manuel 
Morais, representante da Fundação Prof. Ernesto 
Morais.
Manson Fok confessou ter “grandes expectativas 
para esta cooperação” e, sobretudo, “muita espe-
rança” nos avanços na saúde de todas as populações 
representadas no encontro.
Para o Bastonário da Ordem dos Médicos, este fó-
rum “é uma oportunidade para reunir contactos, 
debater tecnologia científica e falar dos problemas 
e possíveis avanços na Medicina”. José Manuel Silva 

Texto Maria Martins › Fotografia Digireport



não quis ainda deixar 
de realçar a “ajuda da 
China” na investigação 
de tratamentos oncoló-
gicos, nomeadamente 
do cancro gástrico, hoje 
em dia utilizados em 
Portugal. 
A organização do en-

contro internacional esteve a cargo da Fundação 
Prof. Ernesto Morais, representada pelo seu insti-
tuidor, José Manuel Morais, que agradeceu todo o 
apoio dado pelas escolas médicas do Porto e, princi-
palmente, pela Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos. O médico, especialista em Patologia 
Clínica, aproveitou a ocasião para “prestar uma pe-
quena mas sentida homenagem” a Ernesto Morais, 
enquanto “médico, professor e homem bom”. 
O evento, que teve como principal objectivo debater 
a promoção da saúde a nível global, incluiu no seu 
programa palestras de profissionais reputados. Das 
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doenças gástricas, às doenças cardiovasculares e 
infecciosas, com o confronto entre as perspectivas 
orientais e ocidentais e testemunhos sobre os siste-
mas de Saúde dos países envolvidos, foram dezenas 

as comunicações apresentadas no 
Salão Nobre da SRNOM. No se-
gundo e último dia, foram ainda 
debatidos os maiores desafios em 
termos de saúde que se perspec-
tivam neste início do século XXI. 
Foi neste contexto que se inse-
riu a palestra proferida por Paulo 
Ferrinho, diretor do Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical, inti-
tulada “Premature Death, Quality 
of Life and Health Care indica-
tors relevant to Global Health”, e 
que serviu de mote à Conferência 
de encerramento dos trabalhos, 
proferida pelo ministro da saúde 
angolano, Luís Sambo. “Global 
Health – Society, Economy and 
Solidarity” foi então o tema que 
concluiu os dois dias de debate. 
Luís Sambo utilizou os problemas 
africanos, e as repercussões que 
estes têm mundialmente, para ex-
plicar aos presentes os desafios da 
promoção da saúde global. 
A palestra, que começou com uma 
pequena definição de “Saúde Glo-
bal”, centrou-se na “ligação directa 
entre saúde global, sociedade, eco-
nomia, tecnologia e ambiente”, ex-
plicada por Luís Sambo. 
O ministro falou da sua experi-
ência com vírus como o Ébola, e 
explicou que para os “controlar” 
é necessário “olhar aspectos de-
mográficos e políticos” e incluir 
nas preocupações mundiais temas 

tão abrangentes como a saúde, a educação, a prote-
ção social ou os sistemas de saúde. Os problemas 
dos países subdesenvolvidos – no caso, Angola – 
afectam toda a população mundial: “Há pessoas a 
morrer, familiares que perdem os entes queridos, a 
comunidade fica aterrorizada e toda a nação sofre 
consequências com este problema”, reiterou. 
Embora as doenças transmissíveis sejam as que 
normalmente fazem com que o mundo fique “ater-
rorizado”, Luís Sambo alertou para os problemas 
de saúde causados pelo sedentarismo, pelo tabaco 
e pelo consumo excessivo de álcool, que são, de 
facto, as principais causas de morte nas sociedades 
desenvolvidas. 
O congresso terminou com uma mensagem do mi-
nistro angolano: “A saúde não conhece fronteiras 
num mundo interconectado”. Esta é a mensagem 
que motiva fóruns e debates internacionais, uma 
vez que, para os países presentes, estes eventos te-
rão sempre como principal objectivo a promoção da 
saúde a nível mundial. n

“A saúde 
não conhece 
fronteiras 
num mundo 
interconectado”
Luís Sambo



PRoGRAMA 
DouToRAL EM 
BIoÉTICA
FMuP/CFM
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A Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP) e 
o Conselho Federal de Medicina 
do Brasil (CFM) promoveram 
no dia 11 de julho, em Brasília, 
a sessão solene de entrega dos 
certificados aos estudantes 
brasileiros do Programa 
Doutoral em Bioética. 

SESSÃo SoLEnE 
DE EnTREGA DoS 
CERTIFICADoS AoS 
ESTuDAnTES BRASILEIRoS

Texto e Fotos Fonte: CFM (http://portal.cfm.org.br)

Neste evento estiveram presentes o Dr. Mi-
guel Guimarães, em representação do 
Bastonário da Ordem dos Médicos, Prof. 

José Manuel Silva, a Profª Fátima Marinho, Vice-
-reitora, em representação do Reitor da Universi-
dade do Porto, Prof. Sebastião Feyo de Azevedo, a 
Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto, Profª Amélia Ferreira, e o Diretor do Pro-
grama Doutoral em Bioética, Prof. Rui Nunes. 
A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
efetuou um protocolo em 2007 com o Conselho 
Federal de Medicina do Brasil, entidade que tutela 
cerca de 400 mil médicos brasileiros, com o obje-
tivo de desenvolver um programa de intercâmbio 

técnico e científico na área 
da Bioética. Este programa 
encontra-se já na sua 6ª edi-
ção e conta com cerca de 170 
estudantes de doutoramento 
inscritos. 
O Presidente do Conselho Fe-
deral de Medicina – Dr. Carlos 
Vital – classificou o momento 
como histórico, pois é absolu-
tamente decisivo para a imple-
mentação da bioética no Bra-

sil. Já para o Prof. Rui Nunes, “Este projeto está 
carregado de enorme ambição e esperança dado 
que sendo já um dos maiores programas de dou-
toramento em bioética à escala internacional tem o 
potencial de contribuir para a criação de uma ver-
dadeira Bioética Lusófona e assim ajudar a afirmar 
Portugal e o Brasil no panorama global da Ciência e 
das Humanidades”.  
Também o papel da Ordem dos Médicos foi es-
pecialmente reconhecido neste evento através da 
atribuição ao Dr. Miguel Guimarães da medalha 
Institucional do Conselho Federal de Medicina à 
semelhança do sucedido no ano transato com a atri-
buição deste galardão ao Prof. José Manuel Silva. n



O HEBIPA 2016 juntou i lustres f i-
guras da medicina nacional e in-
ternacional, tendo contado com 

palestras de renomados especialistas portu-
gueses, brasileiros e de vários países europeus.
A cerimónia de abertura foi presidida por José Da-
vide, director da Unidade Hepatobiliopancreática 

do Centro Hospitalar do Porto, que 
afirmou ter grandes expectativas para 
o evento. O responsável garantiu que 
“mais do que um líder poderoso”, é im-
portante valorizar o trabalho de equipa, 
na procura constante do conhecimento. 
Pedro Coito, na qualidade de presidente 
do Colégio da Especialidade de Cirur-
gia Geral, afirmou que “a importância 
do tema e a qualidade dos palestrantes 
envolvidos” iria permitir, a todos os pre-
sentes, um conjunto de aprendizagens 
enriquecedoras. No final da sua inter-
venção, deixou o repto para que, nos 
próximos anos, todos os internos parti-
cipem em iniciativas como esta.
Cirurgião hepático, distinguido com 
a Medalha de Ouro do Ministério da 
Saúde, Eduardo Barroso foi um dos pre-
sentes na mesa, na cerimónia de aber-
tura. Durante a sua apresentação, des-
tacou a importância da participação de 
todos os médicos neste tipo de reuniões, 
com vista à melhoria da qualidade da 
medicina. 

Após a intervenção da vice-presidente 
da Câmara Municipal do Porto, Guilher-
mina Rego, que destacou a preocupação 
do município com a promoção da ci-
ência e da investigação, a cerimónia de 
abertura foi encerrada pelo presidente 
da Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, Miguel Guimarães, 
que realçou a importância da relação 
médico-doente. 
Numa altura em que se avizinham di-
ficuldades para a medicina portuguesa 
devido à excessiva carga horária e à 
grande pressão com que todos os pro-
fissionais de saúde se confrontam no seu 
dia-a-dia, o dirigente reiterou a impor-
tância de uma “formação médica con-
tínua de qualidade”. “É necessário fazer 
algumas alterações que são importantes 
para não perdermos este fio da relação 
médico-doente, e para que os cuidados 
de saúde não continuem naquela ten-

dência de desumanização, que se tem agravado nos 
últimos tempos”, concluiu o presidente da SRNOM. 
A cerimónia terminou com uma surpresa musical. 
A Tuna de Medicina do Porto brindou todos os 
presentes com uma actuação que lhes serviu de 
ânimo, antes de prosseguirem para as muitas horas 
de trabalho que se haveriam de seguir. n

A cidade do Porto recebeu, 
entre os dias 1 e 2 de Julho, 
no Porto Palácio Hotel, o 
congresso anual organizado 
pela unidade HEBIPA (Hepa-
tobiliopancreatic) do Centro 
Hospitalar do Porto. O evento 
contou com um notável 
painel de palestrantes e a 
presença de centenas de mé-
dicos, principalmente jovens.

Centenas de médicos 
reúnem-se no Porto para 
debater problemas hepato-
bilio-pancreáticos

HEBIPA 2016
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“Em vez de um 
líder poderoso, 
prefiro uma equipa 
invencível”
José Davide



P rimeiro interveniente na 
mesa moderada por Júlio 
Magalhães, director do Porto 

Canal, o presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) separou dois 
universos distintos na comunicação 
em saúde: primeiro, a que é produ-
zida pelos meios de informação; se-
gundo, a que é da responsabilidade 
dos profissionais e dirigida aos do-
entes. Sobre este último ponto, Mi-
guel Guimarães considerou que a 
relação entre médico e doente “não 
vive um período saudável” e é afec-
tada por “algumas ameaças sérias”, 
designadamente a “falta de tempo” 
para criar uma “comunicação em-
pática”. Quanto ao primeiro ponto, 

o dirigente sublinhou a preocupação por ver que 
a “grande quantidade de informação disponível” 
hoje em dia não representa um ganho em termos de 
literacia em saúde. “Muita informação não é fiável. 
Diria até que a maior parte não é fiável”, justificou, 
dando o exemplo da oncologia como uma área “par-
ticularmente grave” nesta matéria. “Há muita desin-
formação, que pode induzir em erro e colocar falsas 
expectativas no doente. Isso pode ter consequências 
devastadoras para a relação com os médicos”. 

Notícias50

i conGresso dA 
euroPAcolon 
PortuGAl

Desafios da 
comunicação em 
debate

“Desafios da Comunicação” 
foi uma das muitas reflexões 
que compuseram o programa 
do I Congresso da Europacolon 
Portugal em Oncologia 
Digestiva, um evento que 
decorreu no Porto, entre 8 e 9 
de Julho. Miguel Guimarães, 
presidente do CRNOM e um 
dos convidados deste painel, 
destacou a importância 
da boa comunicação entre 
médico e doente e criticou 
a desinformação que existe 
na Saúde, especialmente 
quando se trata de doenças 
oncológicas. 
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Precisamente uma especialista 
na área da Oncologia, Maria He-
lena Gervásio, confirmou este 
ponto de vista transmitido pelo 
presidente do CRNOM. A pre-
sidente do Colégio da Especia-
lidade assumiu que a internet 
é hoje “um ponto crucial” para 
os doentes com patologia on-
cológica, uma vez que chegam 
à consulta “já com várias hipó-
teses de tratamento”. “Acontece 
que muitas vezes não são as 

mais correctas. As notícias, em si, não estão incor-
rectas, mas muitas vezes o doente não tem o espírito 
crítico necessário para interpretar essa informação”, 
acrescentou a médica do Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra (CHUC). Na opinião de Ma-
ria Helena Gervásio, as sociedades científicas e as 
associações de doentes desempenham, a este nível, 
“um papel importantíssimo” no esclarecimento dos 
doentes, dando como exemplo o trabalho que a Eu-
ropacolon Portugal desenvolveu nos últimos anos. 

Quanto à relação médico-doente, a 
convidada concordou que o aspecto 
comunicacional é “indissociável”. Uma 
boa comunicação é “fundamental”, 
porque “permite ao doente ter maior 
conhecimento sobre a sua doença e 
aderir mais facilmente ao tratamento”. 

juízos de valor na 
comunIcação
Rui Machado Vieira, um ex-doente 
oncológico, identificou algumas com-
plexidades que existem no acesso à in-
formação sobre cancro. Na opinião do 
associado da Europacolon, a doença 
“é tratada de uma forma muito melin-
drosa” pelos media e a sociedade deve 
procurar “educar-se para enfrentar a 
palavra ‘cancro’”. “Enquanto existirem 
estes receios à volta da palavra não va-
mos evoluir”, concluiu. 
Para Rui Cernadas, um dos principais 
constrangimentos que existe nesta ma-
téria é a “confusão” de três conceitos 
diferentes: “comunicação, informação 
e educação”. Na opinião do vogal da 
ARS Norte trata-se de aspectos “com-
pletamente distintos” e que, acres-
centou, “são muitas vezes atirados 
injustamente para a esfera dos meios 
de comunicação”. Ainda sobre esta 
matéria, o dirigente considerou que é 
“essencial apelar e envolver os órgãos 
de comunicação social para o grande 
esforço de educação para a saúde”, es-
pecialmente quando estão em causa as 
doenças crónicas, hoje de maior preva-
lência na sociedade portuguesa. 
O dirigente fez ainda uma alusão 

curiosa sobre a informação que se produz sobre 
saúde em Portugal. Para Rui Cernadas existe “uma 
associação directa entre a comunicação e a culpa”, 
uma vez que muitas notícias que abrem os telejor-
nais “são, mais do que notícias, juízos de valor sobre 
o que se passou”. 
A profissional de comunicação presente no painel, 
Sofia Coelho da Silva, considerou ser necessário 
quebrar alguns tabus sobre as matérias relativas à 
Oncologia. “É uma doença muito estigmatizante e 
não é fácil colocar alguém a falar sobre o assunto”, 
aludiu a actual directora de comunicação das Far-
mácias Holon, explicando à assistência que “os jor-
nalistas precisam de um rosto para falar” e que se 
esse rosto não está disponível, então “fica mais di-
fícil comunicar”. Contrariando algumas opiniões 
que vêem no trabalho de comunicação um “apro-
veitamento” da imagem dos doentes, a especialista 
sublinhou que o objectivo dos profissionais é “fazer 
passar uma imagem positiva e, ao mesmo tempo, 
transmitir esperança a quem está na mesma situa-
ção”. n



Seminário 
“Capital 
Humano 
e Sistema 
nacional 
de Saúde” e 
“Políticas da 
Saúde e do 
Medicamento”

No dia 9 de Setembro, o 
presidente do CRNOM, 
Miguel Guimarães, 
conduziu, em conjunto 
com Eurico Castro Alves, 
director do departamento 
de Cirurgia do Centro 
Hospitalar do Porto, 
o seminário “Capital 
Humano e Sistema 
Nacional de Saúde” e 
“Políticas da Saúde e 
do Medicamento”. O 
encontro juntou dezenas 
de participantes na 
Universidade Fernando 
Pessoa e ficou marcado 
pelo destaque dado pelos 
oradores à importância da 
relação médico-doente.

Salvato Trigo deu iní-
cio ao Seminário 
com uma mensagem 

de boas-vindas. O Reitor 
da Universidade Fernando 
Pessoa (UFP) escolheu o 
momento para falar do que 
deve ser a missão das uni-
versidades, afirmando que 
as academias têm o dever de 
“formar pessoas e não ape-
nas profissionais”. Salvato 
Trigo, mostrou ainda a sua 
preocupação com a desva-
lorização de mulheres e de 
jovens em Portugal, garan-
tindo que, desde os anos 80, 
há uma incompatibilidade 
“muito grande” entre a ma-
ternidade e a profissão e, por 
consequência, “um enorme 
défice demográfico”, salien-
tou. Relativamente à situa-
ção dos jovens em início de 
carreira, o reitor garante que 
“exportamos mais de 25% 
dos nossos jovens”.

“PolítIcas da saúde e 
do medIcamento”
Após a nota introdutória do 
reitor da UFP, Eurico Castro 
Alves deu início às apresen-
tações com o tema “Políti-
cas da Saúde e do Medica-
mento”. O médico mostrou 
alguns dados que mostram 

que Portugal “tem um dos melhores SNS do mundo”, 
chamando no entanto à atenção dos presentes para 
a importância de valores éticos como a comunicação 
ou a cidadania. 
Um dos principais problemas que o SNS actual-
mente enfrenta é a falta de financiamento por parte 
do Estado. Eurico Castro Alves considera-se um im-
pulsionador da inovação e da tecnologia, principal-
mente no que toca a tratamentos que permitam uma 
melhor qualidade de vida aos doentes, no entanto, 
estes melhoramentos na saúde também representam 
acréscimos significativos na despesa. 
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passando pelo aumento da percentagem do PIB de-
dicado à saúde, Eurico Castro Alves deixou claras as 
suas ideias para um serviço de saúde mais sustentá-
vel e eficiente.

“caPItal humano e sIstema 
nacIonal de saúde”
“Capital Humano e Sistema Nacional de Saúde” foi 
o tema desenvolvido pelo presidente da SRNOM, 
numa apresentação em que levantou questões e 
lançou desafios para um melhor SNS. Miguel Gui-
marães acredita que é mais importante apostar “na 
prevenção do que no tratamento”, uma vez que Por-
tugal é um país com uma enorme “carga de doença 
crónica”. 
Segundo o dirigente, vivemos num país com uma 
“péssima qualidade de vida após os 65 anos” e, em-
bora haja uma grande necessidade de mudança, “os 
profissionais de saúde não conseguem fazer mais”, 
afirma.

Com um número crescente 
de estudantes de medicina, 
Portugal continua a ter falta 
de médicos no SNS. Dados da 
OCDE apontam para um total 
de 4,3 médicos por mil habi-
tantes, porém, afirma o diri-
gente, os números do SNS são 
bastante diferentes e há dados 
que apontam para “apenas 
2,5 médicos por mil habitan-
tes”. Segundo o presidente da 
SRNOM, Portugal tem vindo 
a presenciar inovação na ciên-
cia e na medicina, no entanto, 
“há inovação mas não há ca-
pital humano”, salienta Miguel 
Guimarães. 
A terminar o seminário, o di-
rigente abordou a questão das 
idas “desnecessárias” às urgên-
cias nos hospitais: “É preciso 
mais meios para os cuidados 
de saúde primários para que 
as pessoas não recorram às ur-
gências”, sublinha. 
O seminário que abordou di-
versos temas relativos à saúde 
em Portugal, terminou com 
um espaço para debate e com 
os desafios dos palestrantes 
para um melhor SNS. Miguel 
Guimarães e Eurico Castro Al-
ves apontaram para a falta de 
financiamento como o princi-
pal problema que tem levado 
à falta de capital humano e à 
insustentabilidade do SNS. Os 

dois oradores acreditam que um acréscimo na per-
centagem do PIB destinada à saúde poderia resolver 
muitos dos problemas do SNS. n
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Nos últimos anos houve uma 
grande evolução em tratamentos, 
principalmente das doenças on-
cológicas e da Hepatite C e, em 
2014, foi introduzido “o maior 
número de sempre de novos 
medicamentos”. Apesar de estes 
serem dados animadores no que 
toca à promoção da saúde, Eu-
rico Castro Alves lamenta que 
“o SNS tenha passado a linha da 
sustentabilidade”.
A apresentação do director do departamento de Ci-
rurgia do Centro Hospitalar do Porto terminou com 
algumas propostas. Desde a promoção da cidadania 
na medicina, à importância das equipas integradas, 

“Há 
inovação 
mas não 
há capital 
humano”
Miguel Guimarães
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«cerimóniA dA 
bAtA brAncA»
nA fmuP e no 
icbAs

A arte de 
cuidar
Nos dias 12 e 14 de Setembro, 
celebrou-se, na Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto e no Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar, 
respectivamente, a passagem 
de centenas de jovens do ciclo 
básico para o ciclo clínico. A 
“Cerimónia da Bata Branca” é um 
marco importante no percurso 
académico de todos os estudantes 
de medicina. Esta solenidade 
é a comemoração de um novo 
ciclo mas, ao mesmo tempo, um 
marco de novos compromissos, 
nomeadamente com os doentes.
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Amélia Ferreira, directora da FMUP, dei-
xou algumas mensagens aos cerca de 300 
alunos que chegaram este ano “a meio do 

percurso para a obtenção do grau de mestre em me-
dicina”. Aos presentes na Aula Magna, a directora 
da faculdade lançou o repto da exigência, “princi-
palmente nos próximos dois anos” onde, “a par da 
vivência clínica, terão também formação teórica”. 
“A cerimónia de hoje é uma cerimónia muito espe-
cial”, salienta Maria Amélia Ferreira, antes de expli-
car as reformas curriculares que irão proporcionar, 
pela primeira vez, aos alunos do 4.º ano, “uma for-
mação muito diferenciada”, garante. “Podem contar 
connosco, assim como nós contamos com o vosso 
empenho”, terminou a directora.

“PrátIca clínIca maIs humanIzada”
Do Gabinete de Apoio ao Estudante da FMUP, Eli-
sabete Loureiro explicou aos futuros médicos como 
será “passar para o terreno”, desde as enfermarias às 
salas de consulta. “É hora de começarem a fazer o 
que vos trouxe aqui: tornarem-se médicos”, salienta 
a psicóloga. Os estudantes não devem esquecer os 
últimos três anos, porém devem preparar-se “para 
uma fase de transição de algum stress”: “Está na al-
tura de saírem da vossa zona de conforto”, explicou 
Elisabete Loureiro.
Ao alertar para as possíveis dificuldades, a psicóloga 
aconselhou os estudantes a terem mais responsabili-
dade, auto-regulação, vontade de participar, humil-
dade e exigência. “Acima de tudo não se esqueçam 
da importância de uma prática clínica mais huma-
nizada”, concluiu.
A decana da FMUP, Prof.ª Isabel Ramos, docente 
do Mestrado Integrado em Medicina, apresentou 
aos jovens clínicos  cinco mandamentos “essenciais 
para este novo ano”. Isabel Ramos não quis deixar de 
transmitir aos alunos uma mensagem de humani-
zação. A partir de agora, os futuros médicos devem 
ter cuidado com os pacientes, “saber ouvi-los e saber 
respeitá-los”, reiterou a decana.
Francisco Vieira, presidente da AEFMUP, contou 
aos colegas como foi “vestir a bata” e explicou-lhes, 
mais uma vez, a importância da relação entre mé-
dico e doente: “Este é o branco da responsabilidade, 
é o branco da exigência, do compromisso, da com-
paixão e da sensibilidade”, afirma.
O presidente do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar S. João, António Oliveira e Silva, 
o vice-presidente da SRNOM, António Araújo e o 
médico Filipe Almeida terminaram as apresentações 
da FMUP, todos com mensagens de esperança e exi-
gência. Filipe Almeida terminou a primeira parte da 
cerimónia com uma mensagem para os estudantes: 
“Este é o primeiro patamar para exercerem uma me-
dicina de qualidade”.

desafIos Para o futuro
No Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS), as mensagens de apelo à humanização, 
responsabilidade e esperança marcaram igualmente 
os discursos da cerimónia. 
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O primeiro orador foi o 
Bastonário da Ordem 
dos Médicos, José Ma-
nuel Silva. Convidado a 
falar das vagas de espe-
cialidade e dos impac-
tos destes números, o 
dirigente da Ordem dos 
Médicos garantiu que 
as vagas de especiali-
dade “estão puxadas ao 
limite” e, para uma for-
mação de qualidade, é 
impossível aumentá-las 
ainda mais. 
Entre conselhos e frases 
de esperança, José Ma-
nuel Silva não deixou 
de alertar os estudantes 
para as complicações 
futuras, devido ao ex-
cedente de médicos. Há 
estudantes a mais nas 
faculdades portuguesas 
e isso terá, para o bas-
tonário, consequências 
como “a desqualificação 
médica, a emigração (...) 
a perda da qualidade 
global dos cuidados de 
saúde”.
A terminar a sua apre-
sentação, chamou mais 
uma vez a atenção  dos 
futuros médicos para 
a importância da rela-
ção médico-doente: “A 
relação médico-doente 
está num elevadíssimo 
risco de se despersona-
lizar. E isso seria o fim 
da medicina”.
O director do Mestrado 
Integrado em Medicina 
do ICBAS, Henrique 
Cyrne de Carvalho, fa-
lou da evolução do en-
sino naquela instituição 
que, à semelhança de 
outras escolas de medi-

cina, tenta melhorar a qualidade da formação todos 
os anos. Alertou, ainda, para o “peso da responsabi-
lidade” que, agora que os estudantes vão para o ciclo 
clínico, “é cada vez maior.”
Idalina Beirão, directora do Departamento de En-
sino Pré-graduado, ficou encarregue de explicar aos 
estudantes como serem “médicos mais humanos”: 
“Para serem médicos mais humanos têm que dar a 
devida importância à humanização dos cuidados de 
saúde, na relação médico-doente”, afirmou.
Para a docente, ser médico é, principalmente, “mos-
trar respeito, compaixão e integridade”. 

O presidente da AEICBAS, João Nunes e a “ex-co-
lega” e jovem médica Joana Moreno falaram das suas 
experiências e da importância de saber ouvir os pa-
cientes, para uma prática médica mais competente 
neste início de ciclo.

um desafIo de humIldade e exIgêncIa
António Araújo, vice-presidente da SRNOM, e José 
Chen, Coordenador Nacional do Departamento de 
Direitos Humanos e Paz da ANEM (Associação Na-
cional de Estudantes de Medicina), participaram 
nas duas cerimónias – na FMUP e no ICBAS – e, em 
ambas, deixaram os conselhos da humildade e da 
humanização para uma boa prática médica. 
O vice-presidente da SRNOM, António Araújo, fa-
lou para os cerca de 400 alunos, das duas institui-
ções, com o intuito de lhes mostrar alguma da sua 
experiência. Para o dirigente, os futuros médicos 
devem obedecer aos códigos de ética, não devem 
deixar de os ler e de tentar melhorar. António Araújo 
transmitiu ainda, a todos os jovens, a importância 
de serem “humildes na profissão, mas também exi-
gentes”. Antes de terminar, aos que entram agora no 
ciclo clínico, enquanto representante da SRNOM, 
convidou-os a “participar nas actividades da Or-
dem desde estudantes”: “Só uma Ordem forte pode 
representar-vos”, reiterou.
Do projecto “+Humanos”, José Chen – jovem es-
tudante de medicina – chamou a atenção para o 
grande valor de uma medicina mais humanizada, 
com respeito pelos códigos de ética e com um maior 
esforço, da parte dos jovens e de todos os médicos, 
para uma melhor comunicação nos hospitais. 
Terminadas as duas cerimónias, agora já com as 
batas brancas vestidas, os estudantes levaram para 
casa muitas lições de profissionais e colegas com 
experiência naquele que é o ciclo clínico. Humani-
zação, comunicação e humildade foram palavras de 
ordem, tal como a importância da relação médico-
-doente. As cerimónias da Bata Branca de 2016, na 
FMUP e no ICBAS, ficaram marcadas por palavras 
de esperança para o futuro da medicina e pelos de-
safios próximos que prometem ser muitos para to-
dos os profissionais de saúde. n



11.º YES 
MEETInG

Encontro dedicado à 
Investigação Científica 
na área da Biomedicina 
é um sucesso a nível 
mundial 

Como já vem sendo habitual, 
realizou-se no Porto mais 
uma edição do YES MEETING. 
O encontro é promovido por 
um grupo de estudantes da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto e é 
especialmente dedicado aos 
jovens que cursam medicina. 
Na edição deste ano, a 11.ª, a 
SRNOM foi palco de uma das 
sessões, cujo tema, “Gender 
Dysphoria”, foi muito elo-
giado, pela sua actualidade, 
pelo professor Fernandes Es-
teves, convidado a apresentar 
os dois palestrantes: Paris 
Lees, activista LGBT, e o psi-
quiatra Domenico di Ceglie.
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C om um programa científico de extrema 
qualidade, o YES (Young European 
Scientist) Meeting reuniu, nos quatro 
dias de trabalhos, dois vencedores do 

Prémio Nobel da Medicina, um vencedor do Pré-
mio Lasker e quatro especialistas da Organização 
Mundial da Saúde, entre outras personalidades im-
portantes no campo da investigação científica. O 
encontro, destinado a estudantes universitários, 
portugueses e estrangeiros, impulsionadores e in-
teressados em investigação biomédica, tratou vários 
temas actuais da saúde mundial. 
As instalações da SRNOM foram o local escolhido 
para debater o tema “Gender Dysphoria”, uma ses-
são que contou com o psiquiatra da infância e da 
adolescência, especializado em disforia de género, 
Domenico Di Ceglie, e com a activista LGBT e escri-
tora Paris Lees.
A perspectiva médica foi dada pelo psiquiatra que 
começou por fazer uma abordagem histórica da 

evolução da transsexualidade. Se 
hoje em dia é considerada uma 
questão delicada, médica e so-
cialmente, há 10 ou mais anos 
era algo muito difícil de compre-
ender e aceitar pela sociedade 
em geral. Para Domenico Di Ce-
glie, este é o principal problema 
que, ainda hoje, um transsexual 
enfrenta: “É uma decisão muito 
difícil porque é necessário con-
vencer muita gente a aceitar”, 
afirmou o psiquiatra.
Embora reconheça que os adul-
tos têm mais certezas na hora 
de tomar a decisão da mudança 
de sexo, o psiquiatra, que tem 
estudado as crianças e os ado-
lescentes, garante que, cada vez 
mais, há certezas nas idades 
mais jovens. As questões de gé-
nero são, para muitas crianças, 
um problema. Ainda assim, a 
idade da puberdade é “a mais 
complicada” e a altura em que os 
jovens “sofrem mais com o pre-
conceito”, considera o psiquiatra. 
Paris Lees, activista LGBT e 
transsexual, viveu bem de perto 
os problemas referidos pelo pa-
lestrante anterior. A activista concordou 

com o psiquiatra e explicou, às dezenas de jovens 
presentes, “as complicações da puberdade”. “A ajuda 
médica, principalmente psiquiátrica, foi fundamen-
tal na minha transformação”, afirmou, após expli-
car que “não há compreensão da sociedade”. 
Antes de se tornar activista, Paris Lees admite que 
tentava esconder a sua mudança de sexo. No en-
tanto, quando percebeu que um transsexual “só 
quer ser uma pessoa normal, e tem esse direito”, 
decidiu fundar “a primeira revista trans” do Reino 
Unido – META – entre muitos outros projectos e 

lutas que tem vindo a travar ao longo da sua carreira 
como jornalista e escritora. Conhecendo a realidade 
transsexual na primeira pessoa, Paris Lees, garante: 
“A forma como eu me vejo não é, necessariamente, a 
forma como os outros me veem”.

11 anos “de muIta qualIdade”
A Aula Magna da FMUP, palco de muitas das pa-
lestras do encontro, foi, igualmente, palco da ceri-
mónia de encerramento, iniciada com a entrega de 
prémios aos jovens investigadores da área da biome-
dicina que mais se destacaram nos 4 dias. 
Amélia Ferreira, directora da FMUP, Francisco 
Vieira, presidente da AEFMUP, Sobrinho Simões, 
médico e investigador, e o presidente do CRNOM, 
Miguel Guimarães, foram os convidados para, em 
conjunto com a presidente da organização do 11.º 
YES Meeting, Ana Vaz, proferirem os discursos de 
encerramento desta edição. 
Feliz e orgulhosa pela organização de mais um 

evento “de dimensão única em Portugal”, 
Amélia Ferreira parabenizou os jovens es-
tudantes da FMUP que, cuidadosamente, 
organizaram um evento desta dimensão: 
“Isto deixa a nossa instituição e os nossos 
estudantes honrados”, garantiu.
O presidente da Associação de Estudantes 
deixou “uma simples e genuína palavra à 
organização: parabéns”. Adiantou ainda que 
fins-de-semana como o do YES Meeting 
deviam acontecer em “slow motion”, uma 
vez que promovem “a visão e a ambição” de 
jovens “pelo mundo fora”.  Sobrinho Simões 
é, há muitos anos, um dos maiores apoian-
tes desta organização, e não quis deixar de 
realçar que em Portugal “é muito raro acon-
tecerem coisas destas, durante onze anos e 
de muita qualidade”. Com entusiasmo con-
tou ainda que enquanto desenvolveu um 
projecto em Cracóvia, conheceu jovens que, 
quando se falava em Portugal, lembravam o 
YES Meeting.
A representar a Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães garantiu que encarou o convite 
para participar neste evento como “uma 
honra”. O dirigente deixou o convite para a 
cerimónia de entrega do Prémio Banco Car-
regosa/SRNOM, “a primeira parceria da SR-
NOM para premiar a investigação científica” 
em Portugal. Antes de terminar, desafiou 

todos os jovens cientistas a não esquecerem a im-
portância de “humanizar” a medicina. Orgulhoso 
do trabalho destes futuros profissionais da saúde 
aconselhou ainda: “abracem a mudança”.
Os quatro dias de trabalhos foram encerrados com 
os discursos da actual presidente da comissão orga-
nizadora do evento, Ana Vaz, que considerou “um 
privilégio organizar esta experiência científica es-
pantosa”, e da futura presidente, a da 12ª edição do 
YES Meeting, Catarina Coimbra que, perante cente-
nas de jovens, deixou o convite para 2017.  No final 
ouviu-se o fado pela Tuna de Medicina do Porto. n
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A Academia CUF, além da 
organização de eventos 
científicos, é responsável 

pela atividade formativa e cien-
tífica em todas as unidades de 
saúde CUF, incluindo o Hospi-
tal de Braga e o Hospital de Vila 
Franca de Xira. Para o presidente 
da SRNOM, Miguel Guimarães, 
a Academia CUF tem dado “um 
contributo precioso para o avanço 

da medicina”, além do “contributo muito impor-
tante para a formação contínua” dos médicos. 
“Multidisciplinary Anesthesiology Conferences” 
foi uma iniciativa creditada com “6 créditos” pelo 

“Multidisciplinary 
Anaesthesiology Conferences” 
é mais uma iniciativa da 
Academia CUF que no dia 24 
de Setembro juntou dezenas 
de especialistas no hotel 
Sheraton, no Porto, para debater 
algumas questões relevantes 
na prática da anestesiologia. Na 
cerimónia de abertura, Rosário 
órfão, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia, 
Miguel Guimarães, presidente 
da SRNOM, Alexandre 
Figueiredo, coordenador da 
Unidade de Anestesiologia do 
Hospital CUF Porto, e Victor 
Correia da Silva, director clínico 
desse mesmo hospital, foram os 
convidados.

«Desenvolver a 
educação médica 
e a investigação 
científica»

ACADEMIA CUF

Multidisciplinary 
Anaesthesiology 
Conferences

“Esta é a 
forma de 
preservar a 
qualidade 
na nossa 
especialidade”
Rosário Órfão

“European Acreditation Council for Continuing 
Medical Education”, e trouxe a debate temas relati-
vos à anestesia cirúrgica, principalmente em cirur-
gia neurológica e cardíaca. 
Alexandre Figueiredo, promotor do evento, inau-
gurou a sessão de abertura com palavras de boas-
-vindas e manifestando a esperança que o encontro 
conseguisse cumprir o objectivo de “desenvolver a 
educação médica e a investigação científica”. O co-
ordenador da unidade de Anestesiologia do Hospi-
tal CUF Porto antecipou que o dia de trabalhos iria 
servir, essencialmente, para “revistar e olhar para os 
problemas de forma multidisciplinar”, sublinhando 
ainda que seguramente todos os presentes iriam 
ficar satisfeitos com a qualidade dos intervenientes 
(“ notáveis”) convidados para o encontro.
Director Clínico do mesmo hospital, Correia da 
Silva, “médico há mais de 40 anos”, confessou que, 
“quando começou no Hospital CUF”, havia um 
certo medo da mudança, no entanto, actualmente, 
este é um hospital “com uma qualidade de trabalho 
excelente”. Eventos como este são, para aquele res-
ponsável, uma forma de partilhar o conhecimento 
entre os especialistas – neste caso da anestesiologia 

– e, à semelhança de outros 
encontros, Correia da Silva 
vê estas actividades como 
“iniciativas de sucesso”. 
A presidente da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiolo-
gia, Rosário Órfão, agrade-
ceu à “rede” de Hospitais 
CUF por “elevarem o nível 
de cuidados nos hospitais 
privados”. Na qualidade de 
docente da matéria, elogiou 
a organização do evento: 
“Esta é a forma de melhorar 
a qualidade na nossa espe-
cialidade”, concluiu.
A encerrar a cerimónia de 
abertura, o presidente da 
SRNOM parabenizou todas 
as sociedades científicas 
médicas pelo seu papel na 
formação contínua especia-
lizada. Miguel Guimarães 

destacou ainda o facto de a iniciativa ser “validada 
a nível internacional” e elogiou a Academia CUF 
pela “excelente actividade formativa” que tem vindo 
a desenvolver. “Acções de formação como esta (...) 
garantem à sociedade civil a qualidade dos médicos 
que trabalham em Portugal”, acrescentou.
Depois, ao longo do dia, reputados especialistas 
nacionais e estrangeiros, da área da Anestesiologia, 
da Neurologia, da Cardiologia e da Medicina Trans-
fusional, entre outras, dedicaram-se a debater os 
temas: “Anaesthesia, pain and oncologic recurrence”, 
“Management of aneurysmal subarachnoid haemor-
rhage”, “Perioperative management of dysrhythmias” e 
“Perioperative blood loss management”. n
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Pepe Cardoso, presi-
dente da Sociedade 
Portuguesa de An-
drologia, Medicina 
Sexual e Reprodução, 
também marcou pre-
sença na cerimónia de 
abertura do evento. 
O especialista subli-
nhou a importância 
de olhar para a me-
dicina sexual como 
“uma parte da saúde 
global” e lamentou o 
facto de esta “ser uma 
realidade muitas vezes 
esquecida”. 
O presidente da Sec-
ção Regional do Norte 
da Ordem dos Médi-
cos, Miguel Guima-
rães, também con-
vidado a participar 
nesta sessão de aber-
tura, garantiu que “a 
formação médica con-
tínua é uma área de 
grande importância 
para a Ordem dos Mé-
dicos”. O dirigente su-

blinhou ainda a importância de o Estado promover 
mais iniciativas “para a formação no SNS”, à seme-
lhança das organizadas pelas entidades privadas.
Pedro Vendeira, um dos urologistas portugueses 
mais reconhecidos internacionalmente, apontado 
por Miguel Guimarães como “uma das pessoas com 
mais prestígio na área da medicina sexual no nosso 
país”, encerrou a sessão de abertura e deu início às 
jornadas de trabalho. O especialista definiu como 
um dos seus principais objectivos e, ao mesmo 
tempo, como grande objectivo desta sessão, “dar 
a conhecer a medicina sexual e mostrar como é 
que, não sendo uma especialidade ou subespecia-
lidade, pode ajudar e ser muito importante para a 
população”. 
A medicina sexual ganhou um crescente relevo com 
o aumento da esperança média de vida, nos últimos 
anos. Neste contexto, é cada vez mais urgente des-
construir mitos e aprofundar mais os conhecimen-
tos entre os médicos do nosso país. 
As 1.ªs Jornadas de Medicina Sexual promovidas 
pelo grupo Luz Saúde contaram depois com a con-
tribuição de vários especialistas da área para de-
bater problemas como as disfunções sexuais, fe-
mininas e masculinas, e as doenças sexualmente 
transmissíveis, entre outros assuntos emergentes na 
área da saúde sexual. 
Desde psiquiatras, a urologistas e ginecologistas, 
muitos foram os médicos que se juntaram na Fun-
dação Dr. António Cupertino de Miranda para ga-
rantir o sucesso de umas jornadas que contaram 
com mais de 200 inscritos. n

jornAdAs 
de medicinA 
sexuAl
O grupo Luz Saúde promoveu, no passado 
dia 1 de Outubro, as suas 1.ªs Jornadas de 
Medicina Sexual. A Fundação Dr. António 
Cupertino de Miranda, no Porto, foi palco 
do encontro promovido pelas Unidades Luz 
Saúde da Arrábida (Porto), Póvoa de Varzim 
e Guimarães.
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síntese do programa
Medicina sexual 1 
• Existe um check-up em 

Medicina sexual? 
• Tratamento médico da 

disfunção eréctil - Update 
• Função e (dis)função 

sexual após cirurgia 
prostática 

• Doença de la Peyronie: 
diagnóstico e tratamento

Medicina sexual 2 
• Disfunção sexual 

feminina em 2016: o que 
há de novo? 

• Andropausa/Menopausa: 
duas faces da mesma 
moeda?

• Tratamento hormonal de 
substituição 

• Mindfulness nas 
disfunções sexuais. Como 
eu faço! 

Medicina sexual 3 
• Tratamento das 

disfunções ejaculatórias
• Update em doenças 

sexualmente 
transmissíveis 

• Sexualidade e 
infertilidade 

• Neoplasias “sexuais”
• Traumatismos sexuais e 

priapismo
Conferência de 
encerramento 
• O tamanho do pénis – 

Mito ou realidade...

Para dar as boas-vindas aos participantes na 
iniciativa, estiveram presentes, na sessão 
de abertura, António Lima Cardoso, admi-

nistrador do grupo Luz Saúde, Manuel Guerreiro, 
Jorge Pinheiro e Fausto Fernandes, directores clí-
nicos dos Hospitais da Arrábida, Póvoa de Varzim e 
Guimarães, respectivamente. 



No dia 8 de Julho, Maria João 
Cascais, médica do Comité 
Olímpico Português, conduziu 
o 55.º Convívio Científico 
promovido pela SRNOM e pela 
CMEP. A palestra incidiu sobre 
“A preparação da Comissão 
Médica para os Jogos Olímpicos 
Rio 2016”, trazendo a debate os 
principais desafios médicos 
associados a um evento desta 
dimensão.

O papel da 
cOmissãO médica 
nOs JOgOs 
OlímpicOs 
MARIA JOãO CASCAIS

55.º CONVÍVIO 
CIENTÍFICO DA 
CMEP

O 55.º Convívio Científico organizado pela 
Clínica Médica do Exercício do Porto 
(CMEP) não podia ter sido sobre um tema 

mais atual: os cuidados médicos aos atletas olímpi-
cos portugueses.
Maria João Cascais, que conta já com cinco partici-
pações em Jogos Olímpicos, começou por esclarecer 
que “a preparação da missão” se faz durante cerca 
de 4 anos e é preciso estudar, além do perfil mé-
dico dos atletas, o “perfil de hábitos”, explicando a 
importância de se perceber todas as suas caracterís-

ticas, desde os seus hábitos alimenta-
res às principais fobias. 
Para além da preparação específica 
dos atletas e das provas, Maria João 
Cascais abordou outras necessidades 
dos participantes nos Jogos Olímpi-
cos, referindo que contam, em todas 
as edições, com médicos, fisiotera-
peutas e centenas de voluntários – 
“de todas as idades e condições so-
ciais”, como destacou a palestrante. 
Apesar da preparação para os Jogos 
ser feita ao longo de 4 anos, cabe 
também à Comissão Médica assegu-
rar boas condições físicas e psicoló-
gicas aos atletas no local. Os médicos 
são os responsáveis pela assistência, 
pelo controlo anti-doping, pela ali-
mentação e pelo bem-estar psicoló-
gico de todos os participantes.
Antes da partida é necessário estu-
dar o clima do país, a poluição da 
cidade, os alojamentos, a alimenta-
ção indicada para cada atleta e, prin-
cipalmente, garantir medicamentos, 
vitaminas, materiais de imobilização 
e demais dispositivos médicos neces-
sários ao bem-estar dos atletas. 
Embora a presença de médicos nos 
Jogos seja indispensável, a pales-
trante explicou que “é necessário 
haver uma autorização [local] para 
o exercício da Medicina”. Sendo 
um evento de grande dimensão, a 
médica lamenta que por vezes haja 
falta de verbas para assegurar um 
serviço de saúde com os profissio-
nais necessários. Esta carência leva, 
muitas vezes, à exaustão dos médi-
cos, enfermeiros e fisioterapeutas no 
local. “Temos que rodar e distribuir  
os profissionais de saúde todos os 
dias, infelizmente é esta a nossa re-
alidade”, reitera.
A palestra terminou com uma refe-

rência à questão do vírus Zika. Maria João Cascais 
recordou que o problema foi efectivamente bastante 
debatido por toda a comunidade olímpica, mas que 
em todos os países há problemas específicos e que 
o importante é a preparação que é feita antes e du-
rante as competições. n
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Miguel Guimarães
(PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS)

Caro(a) Colega,

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos tem o 
prazer de anunciar que, à semelhança de outros anos, irá organizar a já 

habitual Festa de Natal na Casa do Médico. 

O dia 10 de Dezembro promete muita alegria, entre amigos e familiares. 
Dedicada especialmente às crianças, a Festa de Natal da SRNOM será um momento mágico 
para filhos e netos dos médicos inscritos nesta Secção Regional, até aos 12 anos (inclusivé).

Para participar só tem que preencher a ficha de inscrição disponível em www.nortemedico.pt e 
devolvê-la à SRNOM até ao dia 28 de Novembro.

Sendo previsível a necessidade de se realizar mais do que uma sessão da 
festa nesse mesmo dia 10 de Dezembro, agradecemos que a partir do dia 05 de Dezembro 

nos contacte (225070100 / TM 935040015 / e-mail: centroculturacongressos@nortemedico.pt) 
para saber em que sessão ficou efectivamente inscrito.

Como sempre, esperamos pelas crianças para mais um dia de alegria, 
com a magia do Natal!

Um abraço,

SRNOM
10 Dezembro
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CONCERTO DE VERãO

SRNOM [22 JULHO 2016] 
PROGRAMA:

Alexander Borodin  
Nas Estepes da Ásia Central

Nikolai Rimsky-Korsakov  
Scheherazade › O mar e o navio de Simbad

Jean Sibelius  
Valsa Triste

Antonin Dvorak  
Dança Eslava, Op. 46, nº 8

Wolfgang Amadeus Mozart  
A Flauta Mágica › Dër Vogelfängerbin ich ja

Wolfgang Amadeus Mozart 
Don Giovanni › La Ci Darem la Mano

Franz Liszt  
Rapsódia Húngara, nº 2

Georges Bizet 
L’Arlésienne › Adagietto e Farandole

Georges Bizet  
Carmen › Toreador

Jules Massenet  
Werther › Va! Laisse Couler mes Larmes

Otto Nicolai 
As Alegres Comadres de Windsor › Abertura 

 
Picky Resende › soprano 
Pedro Cardoso › barítono 
Orquestra do Norte 
José Ferreira Lobo › direcção
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A Orquestra do Norte, dirigida pelo presti-
giado maestro Luís Ferreira Lobo, presen-
teou as mais de 3 centenas de pessoas com 

temas de famosos compositores como Dvorak, Liszt 
ou Beethoven. O tema do Oriente ao Ocidente foi, 
no fundo, “um pretexto para visitar algumas peças 
que são muito conhecidas e muito importantes des-
ses autores”, explica o promotor do evento.

“O maior evento cultural da SR-
NOM”, segundo Ferraz de Oli-
veira, proporciona aos presentes 
muito mais do que boa música de 
câmara. Todos os anos, no mês 
de Julho, os Jardins da SRNOM 
são o palco perfeito para patro-
cinar o encontro com velhos e 
novos amigos e proporcionar a 
“miúdos e graúdos” momentos 
de alegria e descontração. Maria 
João Araújo, jovem médica, assis-
tiu pela primeira vez ao concerto 
de Verão e confessou-se “extre-
mamente feliz e surpreendida”.
A noite mais longa na Casa do 
Médico trouxe, além da Orques-
tra do Norte, dois médicos canto-
res muito queridos pelo público. 
Picky Resende, soprano, e, pela 
primeira vez, o barítono Pedro 
Cardoso, ofereceram aos presen-
tes um dueto “impressionante”, 
descreve a estreante Isabel Frei-
tas. Nas palavras do promotor do 
evento, “fez todo o sentido dar 
esta oportunidade a dois colegas 
com tanto talento”.
O Concerto de Verão conta 
com muitas presenças assíduas, 
como Filomena Campos, que, 
enquanto apreciadora do espaço 
e de boa música, asseverou que 
tudo “foi muito bom”, garantindo 
que gostou “imenso”.
Noite já cerrada, terminou ao 
som da já tradicional música “Da-
núbio Azul” a edição de 2016 do 
concerto de Verão. À semelhança 
de outros anos, a SRNOM, que 
“muito valoriza a cultura” não 

desiludiu quem já “criou o hábito” de reencontrar 
amigos ao som de grandes músicas, concluiu Ferraz 
de Oliveira. n

“Do Oriente ao Ocidente” foi o 
tema da 7.ª edição do espectá-
culo que, todos os anos, leva 
aos Jardins da Casa do Médico 
centenas de pessoas. Na noite 
de 22 de Julho, esteve represen-
tado “pela música de festa” o 
país natal de todos os músicos 
presentes, explicou Ferraz de 
Oliveira.

“O maior 
evento 
cultural da 
srnom”
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A Orquestra do Norte é um pro-
jecto da Associação Norte Cul-
tural que já venceu grandes pré-
mios. Foi pioneira na vitória do 

concurso nacional para a criação de orquestra regionais, 
criado pelo Estado português, no ano de 1992.
Na música erudita é reconhecida nacional e internacio-
nalmente. O seu maestro titular é José Ferreira Lobo.



Foi no dia 16 de Julho que, num evento pro-
movido por Mónica Pais, uma das alunas do 
Masterclass de Elisabete de Matos, se reali-

zou no Salão Nobre da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos o concerto que encerrou 
uma semana de trabalhos com a mais prestigiada e 
reconhecida soprano portuguesa. 

Passava pouco das 21horas 
quando “a belíssima sala”, 
segundo a mestra, come-
çou a parecer pequena 
para todos os que não qui-
seram perder a oportuni-
dade de assistir à gala.
Durante cinco intensos 
dias de trabalho, Elisabete 
Matos preparou vozes de 
todas as tonalidades – mais 
líricas ou mais dramáticas 
– com a sua vasta experi-
ência musical. Para a so-
prano, o mais importante 
de todo este trabalho é sa-
ber compreender e sentir a 
música: “Hoje celebramos a 
música, partilhamos a mú-
sica (...) e fazemos aquilo 
que realmente nos faz feli-
zes”, afirmou, antes de dar 
início ao espectáculo. 
Após fazer o “merecido re-
conhecimento” à Ordem 
dos Médicos por todo o 
apoio “sempre prestado”, 
Elisabete Matos quis dei-
xar um repto para que “as 
grandes esferas que estão 
ligadas à cultura” o façam 
da mesma forma. A so-
prano considera eventos 
como este “um verdadeiro 
incentivo” à cultura musi-
cal portuguesa.
Num espectáculo de “sen-
sações”, onde, segundo 
a soprano, se celebrou a 
“música e a alegria”, mui-
tas foram as surpresas que 
deram origem a ovações 
com a plateia de pé. Com 
alguma emoção, Elisabete 
Matos reconheceu “as be-

líssimas vozes” que levou ao Salão Nobre, e garantiu 
que estas vozes “serão o nosso futuro”. 
Terminado o concerto – que encerrou muitas horas 
“de trabalho e de partilha” – foi a vez de todas as 
alunas deste Master se juntarem para prestar uma 
merecida homenagem a Elisabete Matos: a cantora, 
reconhecida em todo o mundo, dedica todos os 
anos muito do seu tempo a ensinar e partilhar a sua 
experiência com dezenas de jovens artistas. n

Concerto na 
SRNOM encerra 
masterclass com 
sucesso

VI Masterclass de 
Elisabete Matos

O Master de Canto de Elisabete Matos voltou à 
Casa do Médico onde, com casa cheia, mais de 
uma dezena de cantoras líricas de todo o país 
mostraram o seu talento. 

Texto Maria Martins › Fotografia Digireport
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RECITAl DE PIANO

SonA Duo 
UNDULATIONS

Mota Cardoso, o médico 
convidado para apre-
sentar os dois jovens 

à audiência, conta, através das 
palavras dos pianistas, que este 
projecto “procura estimular a re-
ceptividade do público para com 
o trabalho daqueles que procuram 
adquirir mais experiência na área 
das artes”. 
Embora ambos os músicos este-
jam ainda a terminar os seus es-
tudos de piano, mostram já uma 
grande maturidade artística. Ga-
briela Caldeira é natural do Porto 
e toca piano desde os 10 anos de 
idade. E apesar de academica-
mente estudar piano, a jovem tem 
outros talentos, desde cantar a to-
car violino.
Este é já o segundo projecto mu-
sical que desenvolve em parceria 
com outro músico. No entanto, 
Sona Duo  representa, além da 
amizade com Eoin Smiddy, um 
soar do piano muito feliz. “Sona” 
é, simultaneamente, uma palavra 
latina e gaélica, que deu origem 
em português à palavra “soar” e, 
em irlandês, à palavra “felicidade”. 
O músico irlandês, embora ainda 
muito jovem, é já um pianista com 
alguma experiência musical, uma 
vez que começou os seus estudos 
de piano com apenas seis anos de 
idade, explica Mota Cardoso. O 
músico, que estuda na sua cidade 
natal, Cork, pretende terminar os 
seus estudos em Portugal. À se-
melhança de Gabriela Caldeira, já 
recebeu vários prémios, distinções 
que atestam o talento de ambos. 
Após dar início ao concerto com 
duas sonatas de Carlos Seixas, Ga-
briela Caldeira não quis deixar de 
agradecer a presença de todos os 
que contribuíram, naquela noite, 
para encher o Salão Nobre da Casa 
do Médico. Chamou ao palco o 
colega e amigo Eoin Smiddy que, 
tal como Gabriela, quis apresen-

tar compositores do seu país. O fecho do concerto 
fez-se com duas peças para piano a quatro mãos, 
onde os dois músicos presentearam a plateia com o 
verdadeiro espírito “Sona Duo”. n

“Nós temos muita 
riqueza no nosso país e 
a música erudita é uma 
dessas áreas”
Gabriela Caldeira

Irlanda e Portugal 
uniram-se ao piano, no 
dia 26 de Julho, na Casa 
do Médico. Eoin Smiddy 
e Gabriela Caldeira, dois 
jovens estudantes de 
música, conheceram-se, 
em 2015, na Irlanda, 
através do programa 
Erasmus. Juntos 
formaram o dueto “Sona 
Duo”, e desde então têm 
apresentado o projecto 
“Undulations” em 
dezenas de concertos.
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Felicidade»
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Passava pouco das 10 
horas da manhã e a 
belíssima costa de 

Leça da Palmeira permanecia 
quase invisível, tal era a ne-
blina a pintar todo o areal de 
cinzento turvo. Mas apesar de 
S. Pedro não ter contribuído, o 
passeio não foi adiado e, com 
muito divertimento, nenhuma 
história ficou por contar. 
A viagem pelas histórias dos 
piratas, das conquistas e da-

quele mar começou junto à capela da Boa Nova 
e à Casa de Chá, arquitectada pelas mãos de Siza 
Vieira. A capela, apesar de datar o século XVIII, 
enquadra-se perfeitamente na paisagem moderna, 
tal como a Casa de Chá, construída há mais de 50 
anos e classificada como monumento nacional em 
2015, “graças ao que representou e representa para 
a arquitectura portuguesa”, afirma Joel Cleto.
Já no “miradouro” da capela da Boa Nova, com vista 
privilegiada para o mar e para a Casa de Chá, Cleto 
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Joel Cleto conduziu 
um grupo de quase 30 
médicos “da Boa Nova 
à Memória”. No dia 11 
de Setembro, Leça da 
Palmeira foi o palco 
de mais um “Porto 
Revisitado”. Foram 
cerca de quatro os 
quilómetros percorridos 
nos passadiços ao longo 
da costa de Leça, ao som 
de histórias, lendas e 
mitos relativos a este 
local do Grande Porto. 

Da Boa nova 
à Memória
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aproveita para con-
tar a história desta 
obra de Siza Vieira. 
Encomendada, na 
altura, a Távora, fa-

moso arquitecto e orientador de jovens estagiários, 
a Casa de Chá seria um pouco diferente. Siza Vieira, 
“um brilhante aluno” foi ousado e fez um projecto 
diferente para aquele “salão construído em cima dos 
rochedos” e, graças à confiança de Távora e à sua 
“intervenção” junto da Câmara Municipal de Ma-
tosinhos, hoje “temos um monumento mesmo em 
cima do mar”, conta com entusiasmo o historiador.

PIratas, naufrágIos e o fIm  
da 2ª guerra mundIal 
Centenas de metros já percorridos pelos pas-
sadiços sobre o extenso areal, os cerca de 30 
médicos passeantes chegam à Praia da Boa 
Nova. A segunda paragem fica marcada pela 
história do famoso naufrágio do paquete Ve-
ronese, em 1913. Com o objectivo de chegar a 
Buenos Aires, o paquete trazia a bordo quase 
300 pessoas, “se contarmos com os clandes-
tinos”. Este acidente fez dezenas de mortos 
e representa “uma das grandes tragédias da 
costa portuguesa”, garante Cleto. 
Foi numa tarde de tempestade que, passados 
já dois dias, um salva-vidas da Póvoa de Var-
zim, cujo patrão era Manuel António Ferreira 
(Patrão Lagoa) arriscou a sua vida para res-
gatar mais de 100 pessoas – feito mais tarde 
reconhecido com uma pequena estátua em 
Leça. Após a nobre atitude “deste mestre”, Por-
tugal utilizou pela primeira vez uma moderna 
técnica de salvamento, através de foguetes 
com o objectivo de levar cabos de vai-vem lan-
çados desde a costa e, ainda hoje, guardados 
em museus.
Já contadas as histórias do nome da Praia do 
Aterro e de Leixões, é altura de sentar nos 
bancos dispostos ao longo dos passadiços para 
ouvir a história de um submarino alemão que 
se rendeu na praia de Angeiras.  
Quando a Alemanha Nazi perde a guerra, “to-
dos os barcos e submarinos recebem informa-
ções para regressar ao porto de origem”, conta 
o historiador. Muitos barcos e submarinos 
conseguiram, na altura, escapar, porém o sub-
marino 1277 não regressa. Sem combustível e 
com o porto de origem “tomado pelos russos”, 
vai simular um naufrágio nesta costa. Apesar 
da esperança de o plano resultar, os alemães 
foram “apanhados pelo povo português” e en-
tregues às forças inglesas e americanas. Muitas 
recordações ficaram para os pescadores de 
Angeiras após os alemães se terem rendido. 
Com entusiasmo, o historiador conta que, 
ainda hoje, há famílias com partes de um bote, 
com remos e armas que simbolizam o final 
desta grande guerra.
Andados mais alguns quilómetros, a cami-
nhada termina na Praia da Memória, também 

conhecida como “praia dos ladrões”, devido aos 
piratas que entravam pela costa. Com o nevoeiro 
serrado a levantar é possível observar perfeitamente 
o Obelisco da Praia da Memória, um monumento 
que marca “o início da passagem do absolutismo 
para o liberalismo”, com referências à data de um 
desembarque conhecido como “o desembarque do 
Exército Libertador”, a 8 de Julho de 1832, afirma 
Joel Cleto.
Já com o sol a iluminar a longa costa de Leça da Pal-
meira e após uma caminhada repleta de histórias e 
curiosidades, o passeio termina com a história feliz 
do triunfo do liberalismo. n
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No dia 5 de Julho, foi com 
sala cheia que Manuel 
quintas foi recebido na 
Cassa dos Médicos para 
“Um Serão com...”. O mé-
dico, que se confessou emo-
cionado por voltar à SRNOM, levou ao Salão 
Nobre o filme “The quiet Man”, de John Ford.

Manuel Quintas é, segundo palavras do 
organizador dos Serões de Cinema da 
SRNOM, António Vieira Lopes, “um ho-

mem afectivo, que gosta 
de ensinar e aprender”. Na 
Casa do Médico, onde não 
voltava há três anos, agra-
deceu os elogios do amigo 
e prometeu, aos presentes, 
um grande filme. 
Protagonizado por John 
Wayne, “The Quiet Man” 
relata um regresso à Ir-
landa de Sean Thornton, 
um pugilista que esteve no 
continente americano mas 
regressa à Europa, onde é 
surpreendido pelo amor. O 
filme indicado para apre-
sentar aos “velhos amigos”, 
considerou o convidado.
Neste dia de reencontros, 
Manuel Quintas recordou 
três grandes “inspirações”, 
Maria Helena Rocha Pe-
reira, Amílcar Ribeiro e 
Vasco Graça Moura, perso-
nalidades que marcaram a 
sua vida e, segundo desta-
cou, estariam muito felizes 
se presentes naquele local 
tão familiar.
Manuel Quintas considera 
que este é um filme como 
tantos outros, sobre um ro-
mance “como outro qual-
quer”, com a particularidade 
de ser um filme que nunca 
mais esquecerá, essencial-
mente por estar “muitíssimo 
bem realizado”. “É um filme 
que já vi mais de uma dúzia 
de vezes. É um obra total”, 
garante.
“Homem Tranquilo”, em 
português, é um filme que 
chega ao público em 1952 e 
retrata, além de um regresso 
às origens”, as magníficas 
paisagens irlandesas. Foi, 
em 1953, vencedor de dois 
Óscares: nas categorias de 

melhor director e de melhor fotografia, e esteve no-
meado para outros tantos. As dezenas de pessoas 
que compareceram a esta sessão dos Serões de Ci-
nema puderam assim contar com um noite bem 
passada, na companhia de um bom filme e, princi-
palmente, na companhia de um excelente amigo. n
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sua formação académica a 
pensar na pintura, o que 
mostra que a paixão pelos 
quadros nasceu muito cedo 
na sua vida. Na altura em 
que ingressou na Escola 
de Belas Artes do Porto, 
os cursos ligados às artes 
eram considerados “cur-
sos médios, e não cursos 
superiores”, no entanto, “a 
arquitectura, a pintura e 
a escultura funcionavam 
em uníssono”, sublinha. 
Foi assim que se tornou 
arquitecto – para ter um 
curso superior – e é esta a 
profissão que tem desem-
penhado. Ainda assim, 
nunca deixou de pintar. De 
forma entusiasmada, conta 
que o desenho “é a única 
forma de nos darmos real-
mente a conhecer” e, por 
outro lado, de “conhecer o 
mundo envolvente”. 
Além desta paixão pelo 
desenho e pela pintura, a 
Natureza também lhe me-
rece uma atenção especial. 
Já depois de muitos anos 
como arquitecto, decidiu 
voltar à Faculdade de Be-
las Artes para tirar um 
mestrado em pintura. Foi 
no final desta jornada que 
decidiu fazer uma disser-
tação sobre a paisagem. 
“A paisagem é ficção, não 
existe (...), é uma forma de 
nos darmos para vermos 
o mundo para lá da nossa 
imaginação”, afirma o pin-
tor. Com o intuito de perce-
ber o “porquê da paisagem” 
começou a tentar estudá-la 
enquanto a ia retratando 
nas suas pinturas.  
Pintou dezenas de qua-
dros dedicados à família, 
é voluntário no Instituto 

Português de Oncologia, Secretário Geral na Liga 
Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do 
Norte, e acredita que o amor e a pintura podem 
ser uma terapia. É tripeiro de  coração e ama o seu 
Porto. Gosta de pessoas e pintou algumas que lhe 
são importantes. Foi o conjunto destas experiên-
cias que levou à exposição na SRNOM. Através dos 
seus quadros deixou transparecer um pouco da sua 
personalidade: “Cada quadro tem lá o seu pintor”, 
garante. n
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Entre os dias 1 e 19 de Julho, as 
paredes da galeria da SRNOM 
encheram-se de quadros de 
Henrique Coelho. O arquitecto 
portuense expôs dezenas 
de obras em que “inventa a 
paisagem”.

“O obscuro da 
paisagem”

Exposição de Pintura 
de Henrique Coelho

Para Henrique Coelho, “a 
pintura é uma arte total-
mente auto-biográfica”. 

Para o artista, isto significa que “o 
pintor é a sua obra e a sua obra é o 
pintor”. Com uma certa modéstia, 

afirma que não gosta de utilizar a palavra “artista”, 
preferindo considerar-se um pintor: “Da academia 
saímos pintores, não saímos artistas”, explica.
Embora actualmente seja arquitecto, começou a 

“O pintor  
é a sua obra  
e a sua obra é  
o pintor”

6969



pintores envolvidos nesta exposi-
ção têm, além de muita vontade de 
aprender, muito talento.
Com um discurso apaixonado, Bi 
Ferreira confessa que gosta muito 
de cor e, por isso, é nos seus qua-
dros que se vêem os maiores con-
trastes. À semelhança de todos os 
colegas, Bi Ferreira afirma que “há 
sempre uma inspiração de gran-
des pintores”, afinal “a arte é muito 
antiga e Homem já começou a pin-
tar há muito tempo”. 
Com uma pintura mais experi-
mentalista, Elsa Martins gosta de 
utilizar materiais diferentes nas 
suas obras e, curiosamente, um 
dos quadros escolhidos para le-
var à Casa do Médico foi feito com 
gesso hospitalar. Rosa Dixe é outra 
das pintoras que inclui materiais 
nas suas obras e, entre aguarelas, 
acrílicos e até casca de ovo, deixou 
a sua marca na SRNOM através 
de quatro quadros que refletem a 
sua particular “maneira de pintar”, 
afirma. 
A exposição, com dezenas de pin-
turas, todas muito diferentes, além 
dos trabalhos de natureza mais 
abstracta, recebeu também os re-
tratos de Tiny Sottomayor. A pin-

tora explica que os 
retratos são o que 
mais gosta de pin-
tar, no entanto, é 
a Natureza que a 
inspira. 
Ao contrário dos 
artistas anterio-
res, Luz Matos 
inspira-se apenas 
após começar a 
“experimentar”, 
pois considera-se 
alguém “que pinta 
com a emoção do 
momento”. Sandra 
Soares, por seu 
lado, apesar de 
partir sempre de 
uma ideia inicial, 
tal como a colega, 
deixa transparecer 

a emoção na pintura “através das tintas escorridas”. 
Com os mais variados estilos, foi este grupo de pin-
tores (e amigos!), que se deixa conduzir pela alegria 
de “um mestre”, José Silva, que decorou, durante 
duas semanas, as paredes da galeria – “lindíssima”,  
sublinhou Elsa Martins – da Casa do Médico. n

«Ricardo Dias 
and Friends»

De 1 a 15 a Julho, a galeria da 
SRNOM acolheu uma exposição 
de obras do colectivo de pintores 
“Grupo Silvarte”. A cerimónia 
de inauguração levou à Casa 
do Médico muitas dezenas de 
pessoas.
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Elsa Martins, Bi Ferreira, Tiny 
Sottomayor, Rosa Dixe, Luz 
Matos, João Fernandes e Sandra 

Soares são alguns dos pintores que se 
deixam “inspirar” pelos ensinamentos 
do artista José Silva, tratado por todos 
como “mestre”. Para José Silva, “a arte é uma defesa” 
e deve haver uma “cumplicidade” entre cada qua-
dro e o seu pintor. Com muitos anos de experiência, 
o pintor é acompanhado por alguns destes artistas 
“já há muitos anos”, enquanto outros “estão ainda 
no começo”. Embora as experiências e as idades 
sejam diferentes, o “mestre” garante que todos os 

Exposição  
Colectiva de Pintura
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Com um estilo mais “sóbrio”, Ermelinda 
Soares considera “interessantíssimo” fre-
quentar a mesma escola da colega com 

quem partilhou esta exposição e, mesmo assim, 
apresentarem estilos e gostos “tão 
diferentes”. Confessa que “tem 
estado a experimentar”, já pin-
tou com as mãos e já introduziu 
objectos nas suas obras. Para a 
professora, o mais importante é 
“procurar desafios e aprender”. 
Com quadros muito marca-
dos pela cor, Manuela Azevedo, 
descreve as suas pinturas como 
“uma forma diferente de olhar a 
mesma pessoa”. A pintura tem 
um lugar muito importante na 
vida da médica que, tal como a 
colega e amiga, não pretende pa-
rar de aprender: “É uma parte de 
mim que eu preciso de explorar”, 
afirma com entusiasmo. 
Ermelinda Soares pinta há cerca 
de seis anos e lembra-se de, no 
início, pensar que no topo das 
artes estavam a música e a litera-
tura. Hoje em dia, esta outra arte, 
a pintura, tem um lugar muito 
mais importante na sua vida, ca-
minhando de mãos dadas com a 
música, em primeiro lugar. 
Por outro lado, Manuela Aze-
vedo conta com emoção que 
gosta de pintar desde os 13 anos 
e descreve-se como uma “mu-
lher de duas facetas”: a medicina 
e a pintura. Esta é uma arte que 
nunca teve “tempo de explorar” 
e, actualmente, sente que esta foi 
sempre uma parte da sua “perso-
nalidade”. Afirma que nunca vai 
“deixar de ser médica”, mas nesta 
fase da sua vida é a pintura que 
faz sentido “trabalhar”. 
Chegaram ao atelier que fre-

quentam de formas completamente diferentes, mas 
ambas dedicam actualmente a maior parte do seu 
tempo e da sua inspiração à pintura. Ermelinda So-
ares considera que, nesta escola, “aprendeu a ver e 
a apreciar” e Manuela Azevedo realça que “não pára 
de aprender”. 
Foi a junção destas duas perspectivas, e olhares 
sobre a pintura, que as duas artistas trouxeram à 
SRNOM. Durante mais de duas semanas, todos os 
amantes da arte tiveram portas abertas para apre-
ciar os quadros de Manuela Azevedo e Ermelinda 
Soares, numa exposição marcada pela cor, pelo ta-
lento e pelo trabalho inspirado de ambas. n

Manuela Azevedo, 
médica, e Ermelinda 
Soares, professora, co-
nheceram-se no atelier 
que ambas frequentam 
e onde pintam há já al-
guns anos. Com uma 
paixão em comum – a 
pintura – têm estilos muito diferentes, mas 
que combinados deram, no mês de Agosto, 
uma cor muito especial à galeria da SRNOM.
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Jorge Seabra, médico 
ortopedista, apresentou, 
no dia 21 de Setembro, o 
livro “Ortopedia Infantil 
– O Fundamental”, na 

SRNOM. António Oliveira, Gilberto Costa, 
Jorge Coutinho e Mesquita Montes foram os 
ortopedistas convidados a partilhar a mesa 
redonda com o amigo Jorge Seabra e com o 
presidente da SRNOM. Miguel Guimarães 
abriu a sessão e garantiu que livros como 
este são “fundamentais para a formação 
médica”.

Trabalha e vive em Coimbra. Foi, até 2012, 
e durante quase 30 anos, Director do Ser-
viço de Ortopedia do Hospital Pediátrico de 

Coimbra. Foi presidente da Sociedade Ortopédica 
de Língua Portuguesa e da Sociedade Portuguesa 
de Ortopedia e Traumatologia, entre muitos outros 
cargos de destaque na área da ortopedia infantil. 
A par do vasto currículo na área da ortopedia, foi 
distinguido com medalha de mérito pela Ordem 
dos Médicos. 
Este é já o segundo livro de Jorge Seabra que, em 
1995, publicou “Conceitos Básicos de Ortopedia In-
fantil”, um livro que contou com três edições, todas 
“com um sucesso arrebatador”, afirma o amigo An-
tónio Oliveira. Além dos dois livros que escreveu, o 
médico foi co-autor dos livros “Patologia Quirúrgica 
de la cadera”, de Ed. Engicot e “Joelho”, de Ed. Lidel.
“Na casa de todos os médicos”, como referiu o pre-
sidente da SRNOM, Jorge Seabra apresentou o se-
gundo livro da sua autoria, “um livro extremamente 
importante (...) sobretudo para médicos de medi-
cina geral e familiar”, sublinhou Miguel Guimarães.
“Esta obra é um meio muito importante para que as 
pessoas que tratam crianças as possam tratar ainda 
melhor”, foi com estas palavras que Jorge Coutinho 
começou por descrever o livro de Jorge Seabra. Na 
opinião do ortopedista do Hospital de São João, esta 
é uma obra “pedagogicamente brilhante”, escrita 
por um médico “inovador e exemplar”.
António Oliveira, director do Serviço de Ortopedia 
do Centro Hospitalar de Santo António, afirmou 
que “este é um livro que vai representar “uma fer-
ramenta que é uma referência fundamental para a 
formação prática de ortopedia infantil”. Em relação 
ao livro anterior, o director de Ortopedia considera 
esta obra “uma elevação do nível científico e téc-
nico”. Para António Oliveira, Jorge Seabra é “um 
artista, um escritor, um pensador, um embaixador, 
e foi e será sempre um lutador”. 
Ao contrário dos colegas, Mesquita Montes não se 
focou no livro, mas no “homem e médico notável” 
que foi e é Jorge Seabra, e na sua capacidade de 
“defender ideias divergentes com sabedoria e, prin-
cipalmente, com respeito pelo próximo”. O ortope-
dista do Hospital de Santa Maria destacou, ainda, 
que o amigo “revolucionou” a pediatria clínica em 
Portugal.
No final deste “encontro de amigos”, o autor do livro 
não quis deixar de referir que, para ele, este é um 
“livro colectivo” porque, embora o tenha escrito 
sozinho, “não era possível sem a partilha de conhe-
cimentos de todos os colegas que se foram cruzando 
com ele”. O médico explicou, ainda, que o livro tem 
“uma função”: “é uma obra escrita a pensar nos in-
ternos de ortopedia, mas também espero que sirva 
para os próprios ortopedistas”. Para terminar, Jorge 
Seabra agradeceu as palavras amigas, dedicadas ao 
seu livro e ao seu percurso médico, garantindo que 
“todo este caminho foi trilhado com um sentido 
constante de afirmação e de dignidade”. n

“ortoPediA 
infAntil – o 
fundAmentAl”
lIVRO DE JORGE SEABRA

“Uma obra que 
vai permitir que as 
crianças sejam ainda 
mais bem tratadas” 
Jorge Coutinho
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António Saraiva garantiu que escrever “é o 
caminho de César Gomes” e que este seu 
novo livro – “Ontem, Futuro de Amanhã: 

Personalidades e Mudanças - Do Hospital de Todos-
-os-Santos aos Hospitais Civis de Lisboa” – conta 
a sua história de vida, dá ao leitor a ideia “de o ter 
acompanhado em toda a sua caminhada”. O médico 
sublinhou ainda “a vida difícil” do escritor e “as 
batalhas que travou” para construir a sua brilhante 
carreira de médico, escritor e empresário. “Tudo na 
vida do César foi penoso, foi a pulso que conseguiu 

chegar onde chegou”, reiterou.
 “Ontem, Futuro de Amanhã” é muito mais 
do que um livro para os amigos, é um relato, 
na primeira pessoa, do que era a realidade 
da enfermagem e da medicina em meados 
do século XX: “Permite-nos perceber como 
era o funcionamento dos hospitais e quais 
eram as relações entre os vários profissio-
nais de saúde”, concluiu António Saraiva.

autobIografIa com 
«ImPortante Interesse 
hIstÓrIco»
Esta obra é uma autobiografia com um im-
portante interesse histórico que, segundo 
Luís Moreira Dias, mostra “o orgulho” de 
César Gomes no seu passado e nas suas ori-
gens. Apesar dos seus mais de 80 anos, o 
amigo garante que “a palavra aposentação 
não se liga com a vida do César”.
Fernando Pereira descreveu a “personali-
dade fascinante” do amigo e contou alguns 
pormenores do livro que “retrata uma vida 
rica em acontecimentos”. Amante de litera-

tura, contou aos presen-
tes que já teve oportu-
nidade de ler os quatro 
livros de César Gomes e 
garantiu que todos “são 
extremamente impor-
tantes e interessantes”, 
no entanto, não deixou 
de confessar que esta 
última obra do autor é 
a sua “favorita”. O mé-
dico que revelou estar já 
a contar com uma pró-
xima obra, assegurando 
que “este livro deve ser 
um exemplo para os 
mais jovens”. 
César Gomes acredita 
que “o futuro é um para-
digma construído ape-
nas pelos homens que 
não deixam de olhar 
para o passado”, e foi 
com estas palavras que 
explicou a importância 
desta sua nova obra. 
Enquanto ser humano 

apaixonado não só pela literatura mas por toda a 
arte, “incluindo a medicina”, escolheu “uma grande 
pintura” de Sara Beleza – sua mulher – para colorir 
a capa do livro. “Sou do tamanho do que vejo e não 
da minha altura” é a citação de Fernando Pessoa 
que acompanha a homenagem “à arte e ao amor”. 
No final da cerimónia, César Gomes terminou com 
a promessa de um próximo livro que, segundo o 
mesmo, “pode chegar às livrarias ainda em 2017”. n

César Gomes reuniu amigos, familiares 
e amantes de literatura, no dia 1 de 
Outubro, na Sala Braga da SRNOM, para 
a apresentação do seu quarto livro . Os 
protagonistas da sessão foram os amigos, 
também médicos, António Saraiva, Luís 
Moreira Dias e Fernando Pereira.

«Sou do tamanho 
do que vejo e não da 
minha altura»
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“ontem, 
futuro de 
AmAnhã”
NOVO lIVRO DE 
CÉSAR MONTEIRO

7373

César Augusto Gomes é 
natural de Escalhão, uma 
pequena aldeia do concelho 
de Figueira Castelo 
Rodrigo.  licenciado pela 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto e 
Especialista em Medicina 
Interna e Gastrenterologia, 
nem sempre foi médico. 
César Gomes começou 
por ser enfermeiro, até 
1961, tendo passado pelo 
Hospital de Santo António 
dos Capuchos e pela 
Escola de Enfermagem 
Artur Ravara, onde tirou 
o curso de Enfermagem. 
Actualmente dirige “Clínica 
Doutor César Gomes” 
(Gastroenterologia), em 
Vila Nova de Gaia. Enquanto 
escritor, este é já o seu 
quarto livro, depois de “Via 
Sacra e Meditação”, “Traços 
de Uma Vivência” e “Raia 
Molhada”.
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António Vieira Lopes, ficou conhecido por muitos 
como o “pai” do noir. Lang viajou pelo mundo in-
teiro, estudou arte e pintura em Paris e rapidamente 
se ligou ao cinema. 
Começou o seu trajecto nos anos 20 – nos primór-
dios do cinema – e passou por todas as fases da sé-

tima arte, desde o cinema mudo aos 
filmes a cores. O seu talento e su-
cesso emergiram desde as primei-
ras realizações como “Dr. Mabuse, 
der Spieler” de 1922 ou a icónica 
“Metropolis” de 1927.
“M – Matou” foi a sua primeira re-
alização com diálogos e um dos 
últimos filmes que produziu na 
Europa: “Há quem diga que foi atra-
vés deste filme que foi convidado 
a trabalhar nos Estados Unidos”, 
afirmou António Vieira Lopes, que 
adiantou ainda que este filme foi 
o “apogeu” da sua carreira. Nesta 
obra, considerada um clássico do 
cinema expressionista alemão, 
Fritz Lang explora profundamente 
o efeito de suspense com a perso-
nagem de um pedófilo (Franz Be-
cker), interpretada por Peter Lorre, 
e revoluciona o cinema da época. “É 
preciso ver os filmes daquela época 
para perceber a grandeza desta his-
tória”, sublinhou Vieira Lopes.
Até ao dia 16 de Novembro, o 7.º 
Ciclo de Cinema promete atrair 
muitos cinéfilos ao Salão Nobre 
da SRNOM para assistir a épicos 
como “The Maltese Falcon”, de 
John Huston, “Double Idemnity”, 
de Billy Wilder, “Touch of Evil”, de 
Orson Welles, “Blood Simple”, de 
Joel Coen, “Blue Velvet”, de David 
Lynch, e, para terminar, “um dos 
melhores filmes de sempre”, se-
gundo o promotor do evento, “Ká-
rhozat” (Maldição), de Béla Tarr. 
Para as presenças assíduas e para 
os que vão ao Ciclo de Cinema da 
SRNOM pela primeira vez, fica a 
promessa da habitual tertúlia que 
encerra o visionamento de cada 
uma das obras, com a partilha de 
opiniões que, desta forma, enri-
quece a experiência. n

7575

As noites de cinema voltaram à 
SRNOM, desta vez com o tema 
“Noir de Outono” a preencher 
o 7.º Ciclo de Cinema. Como o 
próprio tema indica, os filmes 
deste ciclo (sete) prometem 
marcar pela aventura, pelo 
suspense e, no caso do filme de 
estreia, pelos primeiros diá-
logos do cinema. “M – Matou”, 
de Fritz Lang, foi a primeira 
obra a ser projectada no Salão 
Nobre do Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM, no dia 
29 de Setembro, e contou com 
sala cheia.
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“Noir de 
Outono” estreia 
com um filme 
“revolucionário”

Noir de Outono” é o 
tema geral que traz à Casa do 
Médico sete grandes clássicos 
do cinema europeu e ameri-
cano, que percorrerão a histó-
ria da sétima arte desde os 
anos 30 até meados dos anos 
90 do século XX. Para estrear 
este novo ciclo, António Vieira Lopes, promotor da 
iniciativa e membro da Comissão Regional Consul-
tiva de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM, 
escolheu “M – Matou”, de Fritz Lang, por se tratar 
de uma história “revolucionária”, fora do contexto 
do cinema da época (1931).
Nascido em Viena, Friedrich Anton Christian Lang 
(1890-1976) foi um realizador que dividiu a sua car-
reira entre a Alemanha e Hollywood e que, segundo 

curiosidades (m – matou, 1931):

• Peter Lorre – actor principal do filme – , que era 
judeu, saiu da Alemanha logo após o término das 
filmagens, e Fritz Lang, que era meio judeu, saiu dois 
anos depois. 

• O filme foi proibido na Alemanha, pelos nazis, em 
1933.

• “M – Eine Stadt sucht einen Mörder”, na versão 
inglesa “M – O vampiro de Düsseldorf”, na verdade 
não faz qualquer alusão a vampiros nem à cidade de 
Dusseldorf. A tradução literal do nome do filme seria 
“M – Uma cidade procura um assassino”.



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.



da tabela podiam, através 
deste sistema, melhorar a 
sua posição na competição 
se conseguissem derrotar os 
tenistas que, no momento, 
ocupassem os primeiros 
lugares. 
André Lumini adianta, 
ainda, que “a actualização 
desse ranking foi comuni-
cada periodicamente a todos 
os intervenientes”, sendo que 
era enviado um histórico dos 
jogos disputados e os “dife-
renciais” dos mesmos: “sets” 
ganhos e “sets” perdidos. 
Esta fase do escalonamento 
começou, imediatamente, 
com uma primeira classifi-
cação, com base nos resul-
tados da Taça da Ordem. Na 
edição deste ano da Corrida 
dos Campeões o grande ven-
cedor foi José Filipe Cerca,  
que já havia conquistado 
um segundo lugar na prova 
“Taça da Ordem” (escalão 
Sénior) desta mesma edição. 
O professor André Lumini, 
também júri desta compe-
tição, considerou este re-
sultado bastante meritório 
para o médico/tenista, já que 
“aguentou o primeiro lugar 
até ao fim, desde o primeiro 
escalonamento”, sustenta. O 
jovem médico e vencedor da 
prova, com 34 anos de idade, 
só há cerca de 4 anos pratica 
ténis com regularidade. Vive 
no Porto, é especialista em 
Medicina Geral e Familiar e 
trabalha na USF de Valbom 
e na ACES de Gondomar. A 
medicina é a sua principal 
paixão mas, conforme con-
fessou à «nortemédico», o té-
nis ocupa, actualmente, um 
lugar de muita importância 
na sua vida.
Terminado este torneio, fi-
caram conhecidos os cinco 

jogadores que irão participar na fase final do Ci-
clo de Ténis 2016. Além do vencedor da Corrida, 
também Rui Castro, Francisco Fernandes, Pedro 
Pereira e Carlos David Paiva ficaram apurados para 
o “Masters da Ordem”, a realizar durante o mês de 
Outubro. Apesar de, como habitual em qualquer 
competição, haver “os vencedores e os vencidos”, 
André Lumini garante que “estão todos de para-
béns”. n

Ciclo de 
Ténis 2016
‘corridA dos 
cAmPeões’
Durante os dois primeiros meses de Verão 
realizou-se, no court de ténis da Casa do Mé-
dico, a Corrida dos Campeões. O torneio cor-
responde à segunda fase de escalonamento 
do “Ciclo de Ténis 2016”.
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A  Corrida dos Campeões consiste num tor-
neio “de desafio pessoal entre os médicos 
participantes, à semelhança de um ‘torneio 

de escada’”, explica o professor André Lumini. 
Os atletas que obtiveram uma classificação baixa 
nos primeiros jogos tiveram a oportunidade de me-
lhorar a sua posição no ranking disputando encon-
tros contra os atletas mais bem classificados. Ou 
seja, os jogadores classificados nos últimos lugares 



As	escolhas	de	Francisco	Menezes
Humorista

Natural do Porto, Francisco Menezes 
pertence a uma nova geração de atores 
de comédia, tendo-se destacado pelo seu 
humor inteligente e contagiante.
Começou na Rádio Nova do Porto, como 
repórter de trânsito que fazia umas 
brincadeiras para desanuviar o stress 
automobilístico. Estreou-se na televisão 
na NTV (mais tarde RTP N e agora RTP 3), 
onde esteve à frente de programas como 
o Ncromos e O Desterrado. Seguiram-se 
vários trabalhos na TVI (A Tua Cara Não 
me É Estranha), SIC (Levanta-te e Ri) e RTP 
(Portugal FM), destacando-se sempre como 
artista versátil, multifacetado, que tanto 

carateriza com facilidade várias personagens 
no teatro, como canta em espetáculos 
musicais e colabora em diversos programas 
como guionista.
Estreou-se no cinema em 2012, em Balas 
e Bolinhos 3, sendo um dos artistas mais 
completos da sua geração. Tem encantado 
plateias durante o seu trajeto nos palcos, 
rádio e televisão e o seu nome como 
“performer” não passa despercebido na 
maioria do público.

texto Rui Martins

3 discos 3 livros78

VERSíCULOS SATâNICOS
Salman Rushdie

Com vários atentados 
terroristas ainda bem 
presentes na memória, 
como o do Charlie Hebdo 
(janeiro de 2015), do Bata-
clan (novembro de 2015), 
ou Nice (julho de 2016), 
faz 25 anos que Salman 
Rushdie escreveu os “Ver-

sículos Satânicos”. O livro do escritor inglês, 
de origem indiana, foi considerado como uma 
blasfémia contra o profeta do Islão, Maomé, 
desencadeando uma onda de violência em 
várias partes do mundo.
Em 14 de fevereiro de 1989, o aiatolá 
Ruhollah Khomeini, então líder religioso do 
Irão, promulgou uma “fatwa” (édito religioso 
muçulmano), exigindo a morte de Rushie.
O livro aborda um conjunto de versos supos-
tamente excluídos do Alcorão, em que o pro-
feta Maomé solicitaria a intervenção de três 
deusas pagãs de Meca. Segundo a lenda, esses 
versos foram apagados do livro sagrado por-
que punha em causa o monoteísmo do Islão.
Durante 13 anos, Rushdie viveu sob proteção 
policial e sempre com endereços desconheci-
dos. Atualmente o escritor tem aparecido em 
público, em diversas cerimónias.

OS MAIAS
Eça de Queirós

Uma das obras mais 
conhecidas de Eça de 
Queirós, “Os Maias” 
foi publicado no Porto 
em 1888. O romance 
desenrola-se em duas 
linhas de ação distintas: 
a primeira, em torno 
dos amores incestuosos 
de Carlos da Maia; a se-
gunda, à volta da vida 

da alta burguesia lisboeta.
A narrativa inicia-se com Pedro da Maia, fi-
lho de Afonso da Maia, educado de acordo 
com padrões românticos, conforme enfatiza 
o narrador.
Como uma das maiores e mais importantes 
obras do romance português, este livro é obri-
gatório em qualquer biblioteca, sendo sempre 
uma boa escolha para (re)ler.

AS LOUCURAS DE BROOkLYN
Paul Auster

Este livro de Paul Auster 
tem como pano de fundo 
a época nova-iorquina 
que vai desde a polémica 
eleição nos Estados Uni-
dos, em 2000, até ao 11 
de setembro de 2011. Na 
altura, recorde-se, George 
W. Bush obteve 47,87% 

dos votos, contra 48,38% de Al Gore. Mesmo 
assim, Bush foi eleito porque recebeu os vo-
tos dos delegados. O escrutínio foi polémico. 
Houve recontagem de votos. Suspeitas de 
fraude foram levantadas.
Já se sabe que Paul Auster é um excelente con-
tador de histórias. Neste livro, o protagonista 
é Nathan, na casa dos 60 anos, que vence um 
cancro do pulmão mas quase morre de um 
problema cardíaco que, afinal, era uma esofa-
gite; Nathan tem um sobrinho, Tom, que ape-
sar de lhe perspetivarem um brilhante futuro 
académico, se torna taxista em Manhattan, 
mais tarde alfarrabista e, finalmente, milioná-
rio; Aurora é sobrinha do protagonista, mãe 
solteira com uma vida de excessos (álcool, 
drogas…); Harry, ex-presidiário, surge sem-
pre ligado a esquemas de falsificações.
Ingredientes não faltam para uma leitura atra-
tiva, onde Auster faz uma magnífica descrição 
de gente simples de Nova Iorque, com per-
sonagens estranhas mas que fazem parte de 
uma realidade muito atual.
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3 LIVROS · 3 dIScOS

SANDINISTA
The Clash

Muitos ainda se 
lembrarão de mú-
sicas como “Should 
I Stay or Should 
I Go?”, “London 
Calling”, “Rock the 
Casbah”, “Spanish 
Bombs”… e mui-

tas outras de uma banda que marcou uma 
geração. Não foi por acaso que o grupo foi 
introduzido no Rock and Roll Hall of Fame, 
em 2003.
Formados em 1976, os “Clash” fizeram parte 
da primeira onda do punk britânico. Mais 
tarde, experimentaram com grande sucesso 
outros géneros musicais, como reggae, ska, 
dub, funk ou rockabilly.
“The Clash” foi o álbum de estreia, em 1977; 
depois, “London Calling”, de 1979, levou a 
popularidade da banda aos Estados Unidos; 
também aclamado pela crítica foi o quarto 
álbum do grupo, “Sandinista”, lançado em 
1980. Dele fizeram parte sucessos como “The 
Magnificient Seven”, “Hitsville UK” ou “Police 
On My Back”.
O nome do álbum foi tirado do grupo rebelde 
da Nicarágua, com temas dedicados a vários 
assuntos relacionados com a política inter-
nacional por parte dos EUA, Vietname ou as 
tensões da guerra fria.

ACME
Jon Spencer Blues Explosion

Rock alternativo é 
com estes senhores. 
São três, os The Jon 
Spencer Blues Ex-
plosion. Juntaram-se 
em 1991, em Nova 
Iorque. Desde então 
compuseram 11 ál-

buns. ACME é o sexto, lançado em 1998.
Por muitos considerada uma banda pioneira no 
chamado punk jazz, JSBE misturam com mes-
tria estilos que vão desde o “funk & bass”, aos 
clássicos blues Memphis e a um hip pop experi-
mental. O resultado é incrível:  tanto dá uma ex-
plosão que substitui a cafeína como a sensação 
de surfar em melodias surpreendentes.
Apesar de explorarem frequentemente novos 
territórios, os JSBE nunca abandonam a sua as-
sinatura sonora. As músicas até podem sofrer 
intervenções de produtores ou “remixers” mas o 
objetivo final é sempre alcançado, desde alguns 
temas lentos e sensuais até às erupções dinâmi-
cas que tornam este “AMCE” tão cativante.

STOP MAkING SENSE 
Talking Heads

“Stop Making Sense” 
é um enérgico filme-
-concerto de 1984 
dos Talking Heads. 
Com realização de 
Jonathan Demme, a 
película foi rodada ao 
longo de três noites 

no Pantages Theater, em Hollywood, em de-
zembro de 1983, numa altura em que a banda 
estava em digressão para promover um novo 
álbum, “Speaking in Tongues”.
O filme ficou para a história por ter sido o pri-
meiro a recorrer inteiramente a técnicas de au-
dio digital. Isso refletiu-se no orçamento, que 
ascendeu a um milhão e 200 mil dólares, mas 
valeu a pena porque foi um dos mais aclamados 
de sempre, dentro do género.
O filme/disco, que tem músicas como “Psycho 
Killer”, “Burning Down the House”, “Girlfriend 
is Better”, “Once in a Lifetime”, “What a Day 
That Was” ou “Take Me to the River”, entre mui-
tas outras, foi considerado por muitos conceitu-
ados críticos norte-americanos como perto da... 
perfeição. n
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Legislação80

■n Portaria n.º 178-a/2016 do Ministério da 
Saúde 
Determina a aplicação do Sistema de Classificação 
para Doentes (SCD-MFRA), para efeitos da requisi-
ção de cuidados de Medicina Física e de Reabilita-
ção em Ambulatório (MFRA), em todos os pedidos 
efetuados pelos cuidados de saúde primários às 
instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
do setor convencionado, estabelecendo regras de 
faturação, preços e taxas moderadoras aplicáveis.
[DR n.º 125/2016, 1º SUPlEMENTO, Série I de 2016-07-01]

■n desPaCho n.º 8591-a/2016 do Ministério da 
Saúde – Gabinete do Ministro
Designa como Alto-Comissário para a instalação 
do Museu da Saúde o Senhor Doutor José Ger-
mano Rego de Sousa.
[DR n.º 125/2016, 1º SUPlEMENTO, Série II de 2016-07-01]

■n desPaCho n.º 8591-b/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde
Determina que a Direção-Geral da Saúde deve 
promover a revisão do Programa Nacional de Pro-
moção de Saúde Oral, até ao dia 29 de julho de 
2016, bem como a implementação de consultas 
de saúde oral, nos cuidados de saúde primários, 
de forma faseada, através de experiências-piloto.
[DR n.º 125/2016, 1.º Suplemento, Série II de 2016-07-01]

■n desPaCho n.º 8636-a/2016 dos Ministérios da 
Saúde e das Finanças – Gabinetes do Ministro da 
Saúde e do Secretário de Estado Adjunto, do Te-
souro e das Finanças
Nomeia os membros do conselho de administra-
ção do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
(SUCH).
[DR n.º 126/2016, 1.º Suplemento, Série II de 2016-07-04]

■n reguLaMento n.º 626/2016 da Ordem dos 
Médicos
Regulamento para a Concessão de Licenças Tem-
porárias para a Realização de Estágios de Forma-
ção Profissional em Medicina.
[DR n.º 127/2016, Série II de 2016-07-05]

■n reguLaMento n.º 628/2016 da Ordem dos 
Médicos
Regulamento Geral dos Colégios de Especialida-
des e de Competências e das Secções de Subespe-
cialidades.
[DR n.º 128/2016, Série II de 2016-07-06]
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e) Em representação da Ordem dos Médicos:
i) Dr.ª Inês Rosendo Carvalho e Silva Caetano; e
ii) Dr. Francisco José Ribeiro Mourão;

f) Em representação da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P.: Dr.ª 
Zelinda Isabel Jorge Cardoso;

g) Em representação do Conselho 
Nacional do Internato Médico:
i) Dr. Rui Gentil de Portugal e 
Vasconcelos Fernandes; e
ii) Dr. João Carlos Gomes Silva Ribeiro;

h) Em representação da Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina: André Alçada Fernandes

■n desPaCho n.º 8896-a/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Identifica como carenciados, nas áreas profis-
sionais hospitalar e de saúde pública, os servi-
ços e estabelecimentos de saúde, nos termos 
que constam do quadro em anexo, com vista a 
abertura de procedimento concursal para ce-
lebração de contrato de trabalho em funções 
públicas ou de contrato individual de trabalho, 
por tempo indeterminado.
[DR n.º 131/2016, 1º SUPlEMENTO, Série II de 2016-07-11]

■n Contrato (eXtrato) n.º 422/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, em 22 de maio de 2014, entre a Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P., e 
o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E. P. E., inte-
grado no Serviço Nacional de Saúde, o contrato-
-programa para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 421/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, em 22 de maio de 2014, entre a Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P., e 
o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, 
E. P. E., integrado no Serviço Nacional de Saúde, 
o contrato-programa para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 420/2016 do Mi-
nistério a Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, em 22 de maio de 2014, entre a Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P., e o 
Hospital Santa Maria Maior, E. P. E., integrado no 
Serviço Nacional de Saúde, o contrato-programa 
para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n CONTRATO (EXTRATO) n.º 419/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do 
Sistema de Saúde, I. P.
Celebrado, em 19 de setembro de 2014, entre a 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
e o Instituto Português de Oncologia do Porto, E. 
P. E., integrado no Serviço Nacional de Saúde, o 
contrato-programa para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 418/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, em 18 de dezembro de 2014, entre a 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
e o Hospital Magalhães Lemos, E. P. E., integrado 
no Serviço Nacional de Saúde, o contrato-pro-
grama para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n desPaCho n.º 8759/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Constitui a Comissão Nacional de Hemofilia, 
a funcionar junto da Direção-Geral da Saúde 
(DGS), define as competências e nomeia os ele-
mentos que a compõem.
[DR n.º 129/2016, Série II de 2016-07-07]

■n reguLaMento n.º 631/2016 da Ordem dos 
Médicos
Regulamento Disciplinar.
[DR n.º 130/2016, Série II de 2016-07-08]

■n desPaCho n.º 8806/2016 do Ministério da 
Saúde – Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Designa os elementos da Comissão Nacional 
responsável pelo desenvolvimento do novo mo-
delo de Prova Nacional de Acesso ao Internato 
Médico, nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 
642/2016, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 9, de 14 de janeiro, alterado pela De-
claração de retificação n.º 24-A/2016, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de 15 de 
janeiro.
[DR n.º 130/2016, Série II de 2016-07-08]

a) Coordenador: Prof. Doutor António 
Carlos Megre Eugénio Sarmento;

b) Em representação das escolas médicas:
i) Prof. Doutor Nuno Jorge Carvalho Sousa; e
ii) Prof. Doutor Roberto José Palma dos Reis;

c) Elementos com experiência ao nível da 
conceção, validação e implementação 
de provas de idêntica natureza:
i) Dr. João Carlos Borges Furtado Silva; e
ii) Dr. José Guilherme da Silva Cardoso;

d) Um perito de cada uma das áreas médicas 
identificadas no referido despacho:
i) Dr. António Fernandes Menezes 
da Silva (Cirurgia Geral);
ii) Prof. Doutor João Francisco Montenegro de 
Andrade lima Bernardes (Ginecologia/Obstetrícia);
iii) Dr.ª Noélia Rubina Correia de Sousa 
Costa (Medicina Geral e Familiar);
iv) Prof. Doutor Armando Simões Pereira 
de Carvalho (Medicina Interna);
v) Prof.ª Doutora Guiomar Gonçalves 
de Oliveira (Pediatria);
vi) Prof. Doutor Miguel Ângelo Marques 
Ferreira Bragança (Psiquiatria);

■n Contrato (eXtrato) n.º 417/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, em 1 de julho de 2014, entre a Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. 
E., integrada no Serviço Nacional de Saúde, o 
contrato-programa para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 416/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, em 22 de maio de 2014, entre a Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P., e 
o Centro Hospitalar Médio Ave, E. P. E., integrado 
no Serviço Nacional de Saúde, o contrato-pro-
grama para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 415/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, a 22 de maio de 2014, entre a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P. e o 
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim\Vila do 
Conde, E. P. E., integrado no Serviço Nacional de 
Saúde, o contrato-programa para o triénio de 
2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 414/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, a 02 de julho de 2014, entre a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P. e o 
Centro Hospitalar São João, E. P. E., integrado no 
Serviço Nacional de Saúde, o contrato-programa 
para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 413/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, a 05 de agosto de 2014, entre a Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. e o 
Centro Hospitalar Alto Ave, E. P. E., integrado no 
Serviço Nacional de Saúde, o contrato-programa 
para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 412/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, a 23 de julho de 2014, entre a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P. e o 
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, 
E. P. E., integrado no Serviço Nacional de Saúde, 
o contrato-programa para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 411/2016 do Minis-
tério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, a 22 de maio de 2014, entre a Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. e 
o Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E. P. 
E., integrado no Serviço Nacional de Saúde, o 
contrato-programa para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]
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■n Contrato (eXtrato) n.º 410/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, a 09 de julho de 2014, entre a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P. e o 
Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., integrado no 
Serviço Nacional de Saúde, o contrato-programa 
para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 409/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, a 17 de novembro de 2014, entre a 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. 
P. e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. 
P. E., integrada no Serviço Nacional de Saúde, o 
contrato-programa para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Contrato (eXtrato) n.º 408/2016 do Mi-
nistério da Saúde - Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P.
Celebrado, a 09 de julho de 2014, entre a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P. e a 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E., inte-
grada no Serviço Nacional de Saúde, o contrato-
-programa para o triénio de 2013-2015.
[DR n.º 134/2016, Série II de 2016-07-14]

■n Lei n.º 20/2016 da Assembleia da República 
Regime da responsabilidade financeira do Es-
tado na prestação de cuidados de saúde aos 
utentes dos serviços regionais de saúde das Re-
giões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelo 
Serviço Nacional de Saúde, e consagração do 
princípio da reciprocidade.
[DR n.º 135/2016, Série I de 2016-07-15]

■n Portaria n.º 193/2016 do Ministério da 
Saúde
Altera o artigo 2.º da Portaria n.º 37/2016, de 4 
de março, que fixa as normas regulamentares 
necessárias à repartição dos resultados líquidos 
de exploração dos jogos sociais, atribuídos ao 
Ministério da Saúde
[DR n.º 136/2016, Série I de 2016-07-18]

■n resoLução da asseMbLeia da rePúbLiCa 
n.º 129/2016
Recomenda ao Governo a criação do estatuto do 
cuidador informal.
[DR n.º 136/2016, Série I de 2016-07-18] 

■n resoLução da asseMbLeia da rePúbLiCa 
n.º 130/2016
Recomenda ao Governo medidas de apoio aos 
cuidadores informais e a aprovação do seu es-
tatuto.
[DR n.º 136/2016, Série I de 2016-07-18]

■n resoLução da asseMbLeia da rePúbLiCa 
n.º 135/2016 
Recomenda ao Governo o reforço dos apoios aos 
cuidadores informais.
[DR n.º 137/2016, Série I de 2016-07-19]

■n resoLução da asseMbLeia da rePúbLiCa 
n.º 136/2016
Recomenda ao Governo a criação do estatuto do 
cuidador informal.
[DR n.º 137/2016, Série I de 2016-07-19]

■n Portaria n.º 195/2016 do Ministério da 
Saúde
Altera os artigos 4.º («Deveres e obrigações do 
Centro de Referência») e 12.º («Centro Afiliado do 
Centro de Referência») da Portaria n.º 194/2014, 
de 30 de setembro (estabelece o conceito, o 
processo de identificação, aprovação e reconhe-
cimento dos Centros de Referência Nacionais 
para a prestação de cuidados de saúde, desig-
nadamente para diagnóstico e tratamento de 
doenças raras).
[DR n.º 137/2016, Série I de 2016-07-19]

■n aviso n.º 9007-a/2016 do Ministério da 
Saúde – Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P.
Abertura de procedimento concursal, tendo em 
vista o preenchimento de 736 postos de trabalho 
para a categoria de assistente, áreas hospitalar e 
de saúde pública.
[DR n.º 137/2016, 1º SUPlEMENTO, Série II de 2016-07-19]

■n Portaria n.º 195/2016 do Ministério da 
Saúde
Altera os artigos 4.º («Deveres e obrigações do 
Centro de Referência») e 12.º («Centro Afiliado do 
Centro de Referência») da Portaria n.º 194/2014, 
de 30 de setembro (estabelece o conceito, o 
processo de identificação, aprovação e reconhe-
cimento dos Centros de Referência Nacionais 
para a prestação de cuidados de saúde, desig-
nadamente para diagnóstico e tratamento de 
doenças raras).
[DR n.º 137/2016, Série I de 2016-07-19]

■n Portaria n.º 198/2016 do Ministério da 
Saúde
Altera o Anexo I da Portaria n.º 48/2016, de 22 
de março, que identifica os medicamentos des-
tinados ao tratamento da artrite reumatoide, 
espondilite anquilosante, artrite psoriática, ar-
trite idiopática juvenil poliarticular e psoríase 
em placas e que estão sujeitos ao regime exce-
cional de comparticipação.
[DR n.º 138/2016, Série I de 2016-07-20]

■n desPaCho n.º 9253/2016 do Ministério da 
Saúde – Gabinete do Ministro
Cria, na dependência do Ministro da Saúde, a 
Comissão de Acompanhamento SIMPLEX no Mi-
nistério da Saúde.
[DR n.º 138/2016, Série II de 2016-07-20]

■n desPaCho n.º 9414/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Determina os Centros de Referência para as 
áreas de Oncologia de Adultos - Cancro do Reto, 
Cancro Hepatobilio/Pancreático e Cancro do Esó-
fago, das doenças Hereditárias do Metabolismo, 
do Transplante de Rim - Adultos e de Coração - 
Adultos, reconhecidos oficialmente pelo Minis-
tério da Saúde.
[DR n.º 140/2016, Série II de 2016-07-22]

■n desPaCho n.º 9467-a/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa, para o cargo de presidente do conse-
lho diretivo do Instituto Nacional de Emergência 
Médica, I.P., em regime de comissão de serviço, 
por um período de cinco anos, renovável por 
igual período, o licenciado Luís Alberto Rodri-
gues Alves Meira.
[DR n.º 140/2016, 2º SUPlEMENTO, Série II de 2016-07-22]

■n desPaCho n.º 9415/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Define as áreas de intervenção prioritária em 
que devem ser reconhecidos centros de referên-
cia em 2016.
[DR n.º 140/2016, Série II de 2016-07-22]

■n DESPACHO n.º 9416/2016 do Ministério da 
Saúde – Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Determina que a Direção-Geral da Saúde deve 
promover o envolvimento e colaboração com 
as diferentes ordens profissionais do setor da 
saúde, no âmbito da qualidade na Saúde, de-
signadamente do processo de elaboração de 
Normas de Orientação em Saúde, bem como 
celebrar, até ao dia 30 de setembro de 2016, pro-
tocolos de colaboração, no âmbito da qualidade 
no Sistema de Saúde, com a Ordem dos Biólo-
gos, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos 
Nutricionistas e a Ordem dos Psicólogos.
[DR n.º 140/2016, Série II de 2016-07-22]

■n desPaCho n.º 9586/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Estabelece disposições sobre a celebração de 
contratos públicos de aprovisionamento (CPA), 
com vista ao fornecimento de medicamentos do 
foro oncológico, no âmbito de concurso público 
lançado pela Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde, EPE (CP 2015/6).
[DR n.º 142/2016, Série II de 2016-07-26]

■n desPaCho n.º 9627/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Estabelece disposições sobre a celebração de 
contratos públicos de aprovisionamento (CPA), 
com vista ao fornecimento de equipamentos e 
dispositivos médicos de uso comum em inter-
namento e ambulatório, no âmbito de concurso 
público lançado pela Serviços Partilhados do Mi-
nistério da Saúde, EPE (CP 2015/76).
[DR n.º 143/2016, Série II de 2016-07-27]

■n desPaCho (eXtrato) n.º 9628/2016 do Mi-
nistério da Saúde – Secretaria-Geral
Concede a medalha de Serviços Distintos do Mi-
nistério da Saúde, grau «ouro», à Dra. Maria Inês 
Rodrigues dos Santos Guerreiro.
[DR n.º 143/2016, Série II de 2016-07-27]
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■n desPaCho n.º 9631/2016 do Ministério da 
Saúde – Direção-Geral da Saúde
Nomeia nos termos do Despacho n.º 6401/2016, 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, 
de 16 de maio, e ao abrigo do disposto no n.º 3, 
os elementos para coadjuvarem os Diretores nas 
diversas áreas dos programas de saúde priori-
tários.
[DR n.º 143/2016, Série II de 2016-07-27]

■n desPaCho n.º 9666-b/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Estabelece disposições sobre a celebração e/ou 
renovação de contratos em regime de presta-
ção de serviços de pessoal médico e sobre o re-
curso a empresas de prestação de serviços médi-
cos, por parte dos serviços ou estabelecimentos 
integrados no Serviço Nacional de Saúde.
[DR n.º 143/2016, 1.º Suplemento, Série II de 2016-07-27]

■n resoLução da asseMbLeia da rePúbLiCa 
n.º 146/2016
Recomenda ao Governo a implementação de 
medidas para proteção das pessoas com fibro-
mialgia.
[DR n.º 143/2016, Série I de 2016-07-27]

■n desPaCho n.º 9690/2016 do Ministério da 
Saúde – Direção-Geral da Saúde
Nomeia os elementos para coadjuvarem os Dire-
tores nas diversas áreas dos programas de saúde 
prioritários.
[DR n.º 144/2016, Série II de 2016-07-28]

■n resoLução da asseMbLeia da rePúbLiCa 
n.º 176/2016 
Pela valorização e reforço da prestação de cuida-
dos de saúde no Hospital da Senhora da Oliveira, 
em Guimarães.
[DR n.º 149/2016, Série I de 2016-08-04]

■n resoLução da asseMbLeia da rePúbLiCa 
n.º 177/2016 
Recomenda ao Governo que dote o Hospital da 
Senhora da Oliveira, em Guimarães, das adequa-
das condições para o seu normal funcionamento.
[DR n.º 149/2016, Série I de 2016-08-04]

■n resoLução da asseMbLeia da rePúbLiCa 
n.º 184/2016
Por condições de atendimento e de trabalho 
dignas no serviço de urgência do Hospital da Se-
nhora da Oliveira, em Guimarães.
[DR n.º 150/2016, Série I de 2016-08-05]

■n deCLaração de retiFiCação n.º 783/2016 
do Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário 
de Estado da Saúde
Retifica o n.º 4 do Despacho n.º 7825/2016, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 15 
de junho (cria a Comissão de Acompanhamento 
do Compromisso para a Sustentabilidade e o De-
senvolvimento do Serviço Nacional de Saúde).
[DR n.º 150/2016, Série II de 2016-08-05]

■n desPaCho n.º 10216/2016 do Ministério da 
saúde - gabinete do Ministro
Altera a constituição da Comissão Coordenadora 
do Registo Nacional de Estudos Clínicos (RNEC), 
prevista no artigo 39.º da lei n.º 21/2014, de 16 
de abril.
[DR n.º 155/2016, Série II de 2016-08-12]

■n resoLução do ConseLho de Ministros 
n.º 40/2016 – PresidênCia do ConseLho de 
Ministros
Autoriza a realização de despesa para aquisição 
dos serviços para a exploração do Centro de Con-
tacto do Serviço Nacional de Saúde e o recurso 
ao procedimento de diálogo concorrencial para 
aquisição desses serviços.
[DR n.º 155/2016, Série I de 2016-08-12]

■n desPaCho n.º 10215/2016 do Ministério da 
Saúde – Gabinete do Ministro
Nomeia o Professor Doutor Serafim Correia 
Pinto Guimarães no cargo de Presidente do Con-
selho Consultivo do Centro Hospitalar de São 
João, E. P. E.
[DR n.º 155/2016, Série II de 2016-08-12]

■n DesPaCho n.º 10441/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Aprova o novo esquema de vacinação do Pro-
grama Nacional de Vacinação (PNV), revogando 
o esquema de vacinação aprovado pelo Despa-
cho n.º 5786/2015, de 26 de maio.
[DR n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19]
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■n desPaCho n.º 10438/2016 do Ministério da 
Saúde – Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Altera o anexo do Despacho n.º 13427/2015 
(define e classifica os serviços de urgência que 
constituem os pontos da Rede de Urgência/
Emergência), publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 228, de 20 de novembro, retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 1032-A/2015, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
230, de 24 de novembro.
[DR n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19]

■n desPaCho n.º 10440/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Regula a atribuição de médico de família aos 
recém-nascidos, no âmbito dos projetos “Nascer 
Utente” e “Notícia Nascimento”.
[DR n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19]

■n desPaCho n.º 10439/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Atribui às Termas das Caldas da Saúde, a compe-
tência para terapêutica de doenças da pele, sem 
prejuízo das indicações terapêuticas constantes 
do Despacho n.º 50/94, do Ministro da Saúde, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
298, de 27 de dezembro.
[DR n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19]

■n deLiberação n.º 1288/2016 do Ministério 
da Saúde - Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P.
Nomeação dos vogais do Conselho Clínico do 
ACES Feira/Arouca [Helena Maria Amorim Costa 
Couto - Médica de Saúde Pública; Paula Cris-
tina Silva leite - Enfermagem; Carlos Manuel 
Monteiro Nujo - Técnico de Diagnóstico e Tera-
pêutica].
[DR n.º 160/2016, Série II de 2016-08-22]

■n deCreto-Lei n.º 49/2016 do Ministério da 
Saúde
Estabelece o regime jurídico do Conselho Nacio-
nal de Saúde.
[DR n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23]

■n resoLução do ConseLho de Ministros 
n.º 46/2016 – PresidênCia do ConseLho de 
Ministros 
Aprova a Estratégia Nacional para o Ar (ENAR 
2020) destinada a melhorar a qualidade do ar 
para a proteção da saúde humana, da qualidade 
de vida dos cidadãos e da preservação dos ecos-
sistemas.
[DR n.º 164/2016, Série I de 2016-08-26]

■n desPaCho n.º 10726-a/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Altera o Despacho n.º 199/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro, 
na redação dada pelo Despacho n.º 2978/2016, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
40, de 26 de fevereiro (Nomeia o Coordenador 
Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de 
Saúde na área dos Cuidados de Saúde Hospitala-
res, bem como a Equipa de Apoio).
[DR n.º 165/2016, 1º SUPlEMENTO, Série II de 2016-08-29]

■n desPaCho n.º 10788/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Adapta a constituição e funcionamento da Co-
missão Coordenadora do Tratamento das Do-
enças Lisossomais de Sobrecarga (CCTDlS) ao 
novo enquadramento legal previsto na Portaria 
n.º 194/2014, de 30 de setembro, alterada pela 
Portaria n.º 195/2016, de 19 de julho, referente ao 
processo de identificação, aprovação e reconhe-
cimento dos Centros de Referência Nacionais. 
Altera e republica o Despacho n.º 2545/2013, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 
15 de fevereiro.
[DR n.º 168/2016, Série II de 2016-09-01]

■n desPaCho n.º 10418-a/2016 do Ministério 
das Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social e Saúde - Gabinetes do Secretário de 
Estado do Orçamento, da Secretária de Estado 
da Segurança Social e do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde
Autoriza o Instituto da Segurança Social e as Ad-
ministrações Regionais de Saúde a assumir os 
compromissos plurianuais dos contratos-pro-
grama, a celebrar durante o ano de 2016, com 
as entidades integradas ou a integrar a Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI), no âmbito do funcionamento ou da im-
plementação desta rede, previstos nos Anexos I 
e II ao presente despacho.
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Distrito 
Médico de 
Viana do 
Castelo

n■01 jun
Sessão Científica/Convívio
Fins	de	Tarde	à	Conversa…	na	
Ordem:	«Luz e Som»
Realizou-se no passado dia 01 de 
julho, na sede de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos, uma sessão de 
“Fins de Tarde à Conversa… Na Ordem”, 
subordinada ao tema “Luz e Som”, 
com duas tertúlias: “A Ecografia ‘Point 
of Care’” e “Luz”, uma  tertúlia sobre 
fotografia.
A ocasião serviu ainda para o 
lançamento oficial do “1.º Concurso de 
Fotografia da Ordem dos Médicos de 
Viana”.  O evento foi encerrado com 
uma sessão musical.
A nossa sede foi, mais uma vez, palco de 
um agradável momento de convívio.

Actividades

85Distrito Médico de Viana

■n desPaCho n.º 10909/2016 dos Ministério das 
Finanças, Educação, Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social e da Saúde - Gabinetes dos Mi-
nistros das Finanças, da Educação, do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e Saúde
Determina o financiamento dos produtos de 
apoio a pessoas com deficiência.
[DR n.º 173/2016, Série II de 2016-09-08]

■n deCreto-Lei n.º 62/2016 do Ministério da 
Saúde 
Estabelece os termos e condições da prestação 
de serviços de intervenção em saúde pública pe-
las farmácias comunitárias, bem como da pos-
sibilidade de atribuição de uma remuneração 
específica às farmácias por dispensa de medica-
mentos comparticipados, designadamente nos 
medicamentos inseridos em grupos homogé-
neos.
[DR n.º 175/2016, Série I de 2016-09-12]

■n desPaCho n.º 11035-a/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Cria o Centro de Emergências em Saúde Pública 
(CESP) no âmbito da Direção-Geral da Saúde.
[DR n.º 176/2016, 1º SUPlEMENTO, Série II de 2016-09-13]

■n Portaria n.º 252/2016 do Ministério da 
Saúde
Cria o Grupo de Trabalho de Análise da Medicina 
Física e de Reabilitação em Ambulatório (MFRA), 
tendo como missão a apresentação de propos-
tas que conduzam a uma maior internalização 
de cuidados no âmbito da MFR, bem como con-
tribuir para a adequada operacionalização da 
Portaria n.º 178-A/2016, de 1 de julho.
[DR n.º 180/2016, Série I de 2016-09-19]

■n desPaCho n.º 11231/2016 dos Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e 
Saúde – Gabinetes dos Secretários de Estado do 
Emprego e Adjunto e da Saúde
Constitui um grupo de trabalho com o objetivo 
de apresentar uma proposta de operacionaliza-
ção da promoção e vigilância da saúde através 
do Serviço Nacional de Saúde.
[DR n.º 180/2016, Série II de 2016-09-19]

■n desPaCho n.º 11233/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Estabelece disposições para melhorar a acessi-
bilidade e simplificar os processos no acesso aos 
produtos para absorção de urina e fezes, para 
pessoas abrangidas nos termos da legislação 
em vigor, bem como aos doentes ostomizados, 
na obtenção do material, produtos e acessórios 
de ostomia.
[DR n.º 180/2016, Série II de 2016-09-19]

■n desPaCho n.º 11232/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Determina a criação e estabelece disposições 
da Comissão para a Reforma da Saúde Pública 
Nacional, com vista a promover uma discussão 
abrangente da Reforma da Saúde Pública, com 
todos os seus atores.
[DR n.º 180/2016, Série II de 2016-09-19]
[Retificado pela Declaração de Retificação n.º 940/2016; DR n.º 
184/2016, Série II de 2016-09-23]

■n Portaria n.º 255/2016 do Ministério da 
Saúde
Altera a Portaria n.º 223/2015, de 27 de julho [Re-
gula o procedimento de pagamento da compar-
ticipação do Estado no preço de venda ao público 
(PVP), dos medicamentos dispensados a benefi-
ciários do Serviço Nacional de Saúde (SNS)]
[DR n.º 186/2016, Série I de 2016-09-27]

■n Portaria n.º 256/2016 do Ministério da 
Saúde
Aprova os princípios e normas das boas práticas 
de distribuição de dispositivos médicos, cons-
tantes em anexo, a observar pelas entidades 
que se dediquem ao exercício da atividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos.
[DR n.º 187/2016, Série I de 2016-09-28]

■n desPaCho n.º 11648-b/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde
Designa os membros da Comissão Nacional para 
os Centros de Referência
[DR n.º 188/2016, 1.º Suplemento, Série II DE 2016-09-29]

a) Prof. Doutor Jorge Manuel de Oliveira Soares 
(presidente)

b)  Prof. Doutor Alberto António Moreira Caldas 
Afonso (vice-presidente)

c)  Prof. Doutor António Carlos Megre Eugénio 
Sarmento

d)  Prof. Doutor luís António Marques da Costa
e)  Prof. Doutor Pedro luís de Oliveira Martins Pita 

Barros
f)  Dr. Eduardo Manuel Barroso Garcia da Silva, 
g)  Dr. José Alexandre Diniz
h)  Prof. Doutor Júlio Fortunato Marques Soares leite
i)  Dr. luís Manuel Barreto Campos
j)  Prof.ª Doutora Maria do Carmo Fonseca
k)  Dr.ª Maria de lurdes Triana Esteves Gandra



centro de cultura e congressos
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serão de cinema
Manuel quintas foi o convidado 
da 5.ª sessão, realizada a 
5 de Julho de 2016.

Concerto Lírico
Mais de uma dezena de cantoras 
líricas mostraram o seu talento 
num espetáculo que encerrou 
o VI Masterclass de Elisabete 
Matos, a 16 de Junho.

Porto Revisitado
Da Boa Nova à Memória. Um 
percurso pelos passadíços, 
com frades, náufragos, nazis, 
surfistas, piratas e libertadores.
11 Setembro 2016

Concerto de Verão
A 22 de Julho a Orquestra 
do Norte proprocionou 
mais uma noite fantástica 
nos jardins da SRNOM.

ACONTECEUACONTECEUACONTECEUACONTECEU
reuniões CientíFiCas

03 JuL  Reunião de 
Direcção da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia 

07 JuL Reunião do 
Grupo Balint Porto 2

08 JuL 55.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do 
tema “A preparação da 
Comissão Médica para os 
Jogos Olímpicos do Rio 2016”

08 JuL Reunião do 
Colégio da Especialidade 
de Anestesiologia

08 JuL Reunião do Colégio 
da Especialidade de 
Medicina Desportiva

08 JuL Reunião do Colégio da 
Especialidade de Nefrologia

09 JuL 2.º Congresso “Bone 
and Tissue Day”, Porto

09 JuL Reunião do 
Consórcio Organizador 
do “European Forum for 
Primary Care” Porto 2017

09 JuL Reunião da Comissão de 
Internos de MGF da zona Norte

09 JuL Reunião do Colégio 
da Especialidade de 
Medicina Intensiva

13 JuL Reunião do 
Grupo Balint Porto 1

15 JuL Sessão sobre o 
tema “Uma tarde com 
Oftalmologia” – 1.ª Edição

20 JuL Reunião da Direcção 
da Associação de Internos de 
Medicina Geral e Familiar

20 JuL Reunião do Grupo de 
Trabalho do Internato Médico

22 JuL Palestra “Bioética e 
Ética Médica” no âmbito da 
actividade da Universidade 
Júnior “De Médico e Louco 
temos todos um pouco”

22 JuL Reunião do 
Colégio da Especialidade 
de Anestesiologia

22 JuL Reunião do Colégio 
da Especialidade de 
Medicina Geral e Familiar

27 JuL Reunião de 
preparação das Jornadas 
Médicas Maia-Valongo 

28 JuL Reunião da Comissão 
Organizadora do GEMMeeting 

29 JuL Reunião do 
Conselho Nacional dos 
Cuidados Continuados

19 ago Reunião da Comissão 
Organizadora do 23.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna

23 agos Reunião da 
Direcção de Internos de 
Medicina Geral e Familiar

01 set Reunião Balint Porto 2

01 set Reunião da Comissão 
Organizadora do GEMMeeting

01 e 02 set 7.º Congresso 
da Comunidade Médica 
de Língua Portuguesa

02 set Reunião 
Plenária do Conselho 
Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida

03 e 04 set 33rd International 
Medical Fórum Sino-Luso pela 
Fundação Prof. Ernesto Morais

07 set Reunião da Comissão 
Organizadora do GEMMeeting

09 set Reunião da Comissão 
Organizadora do 23.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna

10 set Curso de formação 
em Farmacoeconomia e 
Economia da Saúde

14 set Reunião Balint Porto 1

14 set Reunião da Assembleia 
Geral da Associação de 
Internos de MGF da zona Norte

16 set 11.º Yes Meeting

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

23 set Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

23 set Reunião do Colégio da 
Especialidade de Neurocirurgia

24 set  I Curso de 
Nutrição Geriátrica para 
Médicos de Família 

26 e 27 set Reunião do Colégio 
da Especialidade de MGF/TEM

27 set Reunião do Colégio 
da Especialidade de 
Emergência Médica

27 set Reunião da Delegação 
Regional do Norte da USF-AN 

28 set Reunião da Direcção do 
Grupo de Infecção e Sepsis

29 set Reunião 
Cultural Lusófona

30 set Reunião do 
Colégio da Especialidade 
de Anestesiologia

30 set Reunião da Direcção 
da Associação Nacional dos 
Médicos de Saúde Pública

aCtividades de 
CuLtura e LaZer
Exposições:

01 a 15 JuL Exposição de 
pintura de Henrique Coelho

01 a 15 JuL Exposição 
Colectiva de pintura de 
“Ricardo Dias and Friends”

05 a 19 ago Exposição de 
pintura de Maria Manuela 
Maia e Ermelinda Machado

26 ago a 17 set Exposição 
Colectiva de Pintores 
Contemporâneos 

29 set a 04 out Exposição de 
“Rádios Vintage” no âmbito 
do 7.º Ciclo de Cinema

ConCertos e CineMa

05 JuL Um Serão com o Dr. 
Manuel Quintas e um filme, 
“The Quiet Man”, de John Ford

11 a 15 JuL Master de Canto 
por Elisabete Matos 

16 JuL Gala Lírica de 
encerramento do Master 
de Canto Elisabete Matos

22 JuL Concerto de Verão 
nos Jardins da SRNOM pela 
Orquestra do Norte “Do 
Oriente ao Ocidente”

26 JuL Concerto de 
piano a quatro mãos por 
Gabriela Caldeira e Eoin 
Smiddy (Sona-Duo) 

29 set 7. º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono; M – 
Matou, de Fritz Lang, 1931

Outros eventos:

22 set Cerimónia de 
atribuição do Prémio Banco 
Carregosa/ SRNOM

Lançamento de Livros: 

21 set Lançamento do 
livro “ Ortopedia Infantil 
– O Fundamental” da 
autoria de Jorge Seabra



29 de Setembro
M | Matou!
Fritz Lang, 1931

6 de Outubro
The Maltese Falcon | Relíquia Macabra
John Huston, 1941

13 de Outubro
Double Indemnity | Pagos a Dobrar
Billy Wilder, 1944

20 de Outubro
Touch of Evil | A Sede do Mal
Orson Welles, 1958

27 de Outubro
Blood Simple | Sangue por Sangue
Joel Coen, 1984

10 de Novembro
Blue Velvet | Veludo Azul
David Lynch,1986

16 de Novembro
Kárhozat | Maldição
Béla Tarr, 1988

As sessões iniciam-se às 21h15 com uma 
breve apresentação do filme e terminam 
com uma tertúlia.

Organização:
Comissão Regional Consultiva de 
Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM

Coordenação:
António Vieira Lopes

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS › [SRNOM]
RUA DELFIM MAIA, 405 · 4200-256 PORTO
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VAI ACONTECER
23 nov Sessão de formação 
pela Sociedade Portuguesa 
de Medicina Desportiva

24, 25 e 26 nov Curso de 
Formação pelo Conselho 
Nacional de Auditoria 
e Qualidade e Direcção 
Geral de Saúde

25 nov Formação Go-M: 
Liderança e Gestão de Equipas 
30 nov Formação Go-M: 
Liderança e Gestão de Equipas 
01 deZ Reunião Balint Porto 2
07 deZ Formação Go-M: 
Liderança e Gestão de Equipas 
07 deZ Reunião Balint Porto 1
16 deZ Formação Go-M: 
Liderança e Gestão de Equipas 
16 deZ Reunião da 
Comissão Organizadora 
do 23.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna
19 deZ Formação Go-M: 
Liderança e Gestão de Equipas

aCtividades de 
CuLtura e LaZer
Exposições:
07 a 21 out Exposição 
de pintura de Rodrigo 
Vieira da Costa
03 a 19 nov Exposição 
Colectiva de pintura, 
escultura e fotografia 
de vários artistas 
15 deZ a 15 Jan Exposição 
Colectiva de pintura e 
fotografia de vários artistas 

Concertos e Cinema:
06 out 7. º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono: The 
Maltese Falcon/ Relíquia 
Macabra – Jonh Huston, 1941
13 out 7.º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono: Double 
Indemnity/ Pagos a Dobrar 
– Billy Wilder, 1944
20 out 7.º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono: Touch 
of Evil/ A Sede do Mal 
– Orson Welles, 1958
27 out 7.º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono: Blood 
Simple/ Sangue por 
Sangue – Joel Cohen, 1984
10 nov 7.º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono: Blue 
Velvet/ Veludo Azul – 
David Lynch, 1986
16 nov 7.º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono: Kárhozat/
Maldição – Béla Tarr, 1998

reuniões CientíFiCas

06 out Reunião Balint Porto 2 

07 out 56.º Convívio 
Científico da Clínica Médica 
do Exercício do Porto 
para debate do tema “Das 
organizações de saúde aos 
percursos das pessoas”

07 e 08 out European Junior 
Doctors Autumn Meeting

11 out Sessão de formação 
pela Sociedade Portuguesa 
de Medicina Desportiva

11 out Reunião da Direcção 
da Associação de Internos 
de MGF da zona Norte

12 out Reunião Balint Porto 1

13 out IV Curso de Doenças 
Hereditárias do Metabolismo

14 out Simpósio 
sobre Diagnóstico e 
Tratamento da Gripe

15 out Assembleia da 
Associação Nacional de 
Docentes Orientadores 
de Medicina Geral e 
Familiar e do Colégio da 
Especialidade de MGF

22 out Reunião da Direcção 
da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

29 out I Curso de 
actualização em 
Obesidade para MGF

01 nov Formação Go-M: 
Liderança e Gestão de Equipas 

03 nov Reunião Balint Porto 2

04 e 05 nov V Simpósio da 
Acta Médica Portuguesa

09 nov Reunião Balint Porto 1

10, 11 e 12 nov Curso de 
Formação pelo Conselho 
Nacional de Auditoria 
e Qualidade e Direcção 
Geral de Saúde

11 nov Formação Go-M: 
Liderança e Gestão de Equipas 

12 nov Reunião da Comissão 
de Internos de Medicina Geral 
e Familiar da zona Norte

18 nov Formação Go-M: 
Liderança e Gestão de Equipas 
18 nov Reunião da 
Comissão Organizadora 
do 23.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna

18 e 19 nov 4th Porto 
Minimally Invasive 
Spine Surgery Meeting

Lançamento de Livros: 
01 out Lançamento do livro 
“Ontem, Futuro de Amanhã” 
da autoria de César Gomes
21 out Lançamento do livro 
“Competências Clínicas 
Práticas e Preparação para 
OSCE” coordenado por Luís 
Castelo-Branco seguido de 
um debate subordinado 
ao tema “O Futuro da 
Formação e Avaliação 
Médica – O papel dos OSCE”
27 out Lançamento do 
livro “Histórias das minhas 
candidaturas pelo Futebol 
Clube do Porto” da autoria de 
José António Martins Soares

Outros eventos:
03 out Sessão “Cuidados 
de Saúde ao Domicílio” 
no âmbito do Ciclo de 
Conferências “Que Futuro…”
24 a 28 out 7.º Curso 
de Pós Graduação em 
Antimicrobianos
08 nov a 17 Jan 4.ª 
Edição do Curso de Pós-
Graduação de Hepatite 
Vírica (terças-feiras)
26 nov Sessão sobre 
Igualdade de Género
10 deZ Festa de Natal, 
dedicada aos filhos e 
netos de médicos



A AXA Portugal 
agora é Ageas 
Seguros. As marcas 
mudam, mas as 
boas parcerias 
mantêm-se, pelo 
que o protocolo 
com a Ordem dos 

Médicos mantem as condições especiais 
e serviços exclusivos para a proteção 
dos associados. Conte com o seguro de 
Responsabilidade Civil Profissional que 
o/a protege dos danos que possa causar a 
terceiros, quando exerce a sua atividade. 
Saiba mais em www.ageas.pt/medicos

Benefícios Sociais88

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

 hotéis 

Grupo de Hotéis BELVER
Porto • Curia • lisboa
Tel. 228348660  · Fax: 228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais

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

Hotel D. Luís***
Santa Clara · 3040-091 Coimbra
Tel. 239802120
www.hoteldluis.pt
descontos especiais

Hotel Avenida Palace
 Rua 1º de Dezembro, 123
1200-359 lisboa
 Tel. 213218100
www.hotelavenidapalace.pt
descontos especiais

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

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

Hotéis D’Ajuda
Funchal – Madeira
Tel. 291 708000
www.hoteisajuda.com
descontos especiais

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

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

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

A CP lONGO CURSO celebrou Acordo 
Comercial para venda de bilhetes 
em regime de tarifário especial, 
proporcionando aos colaboradores 
e associados da Ordem dos Médicos 
a aquisição a preços mais vantajosos 
nos seus comboios Alfa Pendular 
e Intercidades, respectivamente, 
nas Classes Conforto e 1.ª classe. 
Associado a diferentes regimes de 
parceria, proporciona ainda preços 
competitivos na utilização de parques 
de estacionamento em Pragal, lisboa 
Oriente, Porto e Braga, aluguer de 
viaturas no destino para as viagens 
de ida/volta e ainda descontos em 
algumas unidades hoteleiras.

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

 autoMóveis 

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

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

Fernando Palhinhas 
Manutenção e mecânica automóvel 
Rua Campo lindo, 328 · Porto
Tel. 22 509 0027
descontos até 30%

 aPoio doMiCiLiário 

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

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

 Livraria 

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

 desPorto 

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

 eduCação/ ForMação 

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

Aliança Francesa do Porto
Rua Santa Isabel, n.º 88, Porto
Beneficiários: Médicos inscritos na SRNOM 
e colaboradores (+ respectivos agregados 
familiares)
Descontos de 20%* (pontualmente 
poderão ser estabelecidas outras condições 
especiais).

* Sobre os preços de tabela.

A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

 LiMPeZa e Conservação 

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

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



CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

AulAs de  
exercício FuncionAl

PersonAl trAinning

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.

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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