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O problema da assiduidade não é só o controlo de 
presenças, como o Ministério da Saúde tem vindo 
a afirmar:

O problema é também o falhanço da gestão nos 
hospitais públicos, porque este Ministério não 
consegue gerir os hospitais por objectivos, con-
forme está estabelecido no diploma da criação dos 
Hospitais EPE. Os únicos objectivos, parece, são 
medidas de poupança, avulsas e sem definição.

O problema é, sem dúvida, conseguir-se per-
ceber o que leva o Ministério da Saúde a gastar 
milhões de euros em aparelhagem, a instalar em 
todos os hospitais e centros de saúde, para con-
trolar a assiduidade por métodos biométricos, já 
instalada em alguns locais, com funcionamento 
mais que duvidoso.

O problema é saber se o Ministério da Saúde 
e as Administrações dos hospitais públicos es-
tão disponíveis para pagar todas as horas que os 
médicos dão ao sistema, para que este funcione 
de forma eficaz, muitas vezes com sacrifícios pes-
soais. E aos outros profissionais de saúde envol-
vidos, porque o problema não são só os médicos, 
estes não trabalham isolados.

O problema é não se saber que o sistema tem 
funcionado bem, com indicadores razoáveis, se 
comparados com outros países europeus, face as 
verbas envolvidas.

O problema é não se ter a noção de que esta 
medida já foi tentada pelos nossos vizinhos e 
abandonada por se ter mostrado ineficaz e por ter 
feito diminuir os índices de produtividade.

O problema é também a demagogia das expli-
cações: “um sistema que é para ser verificado ao 
fim da semana, mês ou ano”; “um sistema para 
ser um meio de controlo para os Directores de 
Serviço”. Se o sistema é para funcionar assim, en-
tão para que serve, se já há controlo efectivo pelos 
Directores de Serviço?













EDITORIALnortemédico

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente da SRNOM

O problema é saber se agora vão ser instaladas 
medidas de verificação de presenças e horários 
no Ministério da Saúde e na Inspecção-Geral de 
Saúde, para que nós, contribuintes, fiquemos com 
a certeza de que cumprem os horários e as tare-
fas.

O problema é também, se queremos ir para a 
demagogia máxima, então porque não pôr regis-
tos biométricos na Assembleia da República?

O problema é saber qual é o Ministério da Saúde 
que temos: se o da Inspecção Geral de Saúde, 
que pretende transformar o País num Big Brother 
imenso, se o do Sr. Ministro da Saúde que tenta 
implementar as USF com um espírito completa-
mente diverso, incentivando a contratualização e 
não o controlo de presenças.

O problema é estar-se a desmantelar o Ser-
viço Nacional de Saúde, principalmente com este 
despacho sobre as incompatibilidades, transfor-
mando médicos em regime de 35 horas, em mé-
dicos em exclusividade, sem agravamento dos 
honorários.

O problema, ainda, é saber se com este Despa-
cho sobre as urgências se pretende inventar novos 
estilos de contratualização com os hospitais ou se 
estaremos com novos “sonhos” do Ministério.

O problema, enfim, é perceber-se porque é que 
o Ministério foi tão rápido a fechar as Maternida-
des invocando os critérios da Ordem dos Médi-
cos, mas agora para as Urgências esses mesmos 
critérios só serão implementados “se possível”. Ele 
há critérios e critérios!

Tenha-se então a coragem de separar as águas e 
obrigar todos os médicos do Serviço Nacional 
de Saúde a trabalhar em exclusividade, mas com 
honorários compatíveis!

J. Pedro Moreira da Silva
 













O CONTROLO DA ASSIDUIDADE
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SECÇÃO REGIONAL DO 
NORTE CONTESTOU DECISÃO 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO HOSPITAL PEDRO HISPANO

NOVO SISTEMA 
DE CONTROLO DE 
ASSIDUIDADE GERA 
POLÉMICA

PARTICULARMENTE AOS MÉDICOS. A MEDIDA 

COMEÇOU, DESDE LOGO, A GERAR PROTESTOS, 

FACE ÀQUILO QUE CONSIDERARAM SER “UM 

RETROCESSO” NUM MODELO DE GESTÃO QUE 

SE QUER POR OBJECTIVOS E NÃO POR CON-

TROLO DE HORÁRIOS.

O HOSPITAL PEDRO HISPANO TEM, DESDE 

O DIA 4 DE DEZEMBRO, UM SISTEMA EXPE-

RIMENTAL DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE 

POR DADOS BIOMÉTRICOS. CONTUDO, A 

DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-

ÇÃO PRESIDIDO POR NUNO MORUJÃO NÃO 

AGRADOU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 
nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografi a António Pinto
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O Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, que estabe-
lece as regras e os princípios gerais em matéria de duração 
e horário de trabalho na Administração Pública, estipula 
que a assiduidade e pontualidade devem ser verifi cadas 
por sistemas de registo automáticos, mecânicos ou de 
outra natureza.

Também o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 
99/2003, de 27 de Agosto, impõe ao trabalhador o dever 
de assiduidade e pontualidade.

Sobre esta matéria, salienta o relatório elaborado pela Ins-
pecção-Geral da Saúde que o princípio geral de utilização 
dos sistemas de registo automático, mecânico ou de outra 
natureza, aplicável a todos os serviços, e a que se refere o 
n.º 2 do artigo 14.º do citado Decreto-Lei n.º 259/98, de 
18 de Agosto, “ainda constitui uma excepção na genera-
lidade dos estabelecimentos e serviços do SNS”.

Por outro lado, e face à introdução progressiva de novas 
tecnologias neste âmbito, há que alterar procedimentos 
já ultrapassados, vigentes em muitos serviços e organis-
mos do Ministério da Saúde bem como em estabeleci-
mentos do SNS, nomeadamente os habituais sistemas 
de assinatura de “livros de ponto”, destituídos de rigor 
e que não reúnem as condições para atingir, cabalmente, 
as fi nalidades de controlo com a necessária confi ança e 
fi abilidade no sistema.

Assim, os serviços e organismos do Ministério da Saúde 
e os que integram o SNS devem adoptar sistemas o mais 
possível automáticos para registo e controlo da assidui-
dade de todos os profi ssionais, privilegiando-se sistemas 
electrónicos que melhor se coadunem com a boa gestão 
dos recursos humanos, com observância das normas le-
gais em vigor nesta matéria.

Secretário-Geral
(Rui Gonçalves)

CIRCULAR INFORMATIVA   N.º 63      DATA: 27/12/2006

Para conhecimento de todos os serviços e estabeleci-
mentos dependentes do Ministério da Saúde

ASSUNTO: CONTROLO DE ASSIDUIDADE

CIRCULAR INFORMATIVA DO MS IMPÕE 
CONTROLO DE ASSIDUIDADE

O 
controlo de assiduidade por dados bio-
métricos implementado pelo Conselho de 
Administração do Hospital Pedro Hispano 
despoletou reacção imediata por parte dos 

médicos, com os directores de serviço a apresentarem 
a demissão. Pela primeira vez na história, o Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos viu recusada a 
entrada no estabelecimento hospitalar, depois de lhe ter 
sido negado o pedido de reunião com os médicos daquela 
unidade. Recepção diferente teve o bastonário, Pedro 
Nunes, que pôde reunir nas instalações. A sequência 
dos acontecimentos culminou na convocação de uma 
Assembleia Regional do Norte em que esteve eminente a 
condenação pública do Presidente do Conselho de Admi-
nistração da ULS de Matosinhos. A oposição ao sistema 
assumiu tal dimensão que foi necessária a intervenção 
do ministro da Saúde, Correia de Campos, que se des-
locou ao Hospital Pedro Hispano logo no início do ano, 
numa tentativa de serenar os ânimos. A «Nortemédico» 
dá-lhe conta dos vários momentos de todo este processo.

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA -GERAL

CRNOM REAGE À IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLO DE 
ASSIDUIDADE NO HOSPITAL PEDRO HISPANO

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos analisou a introdu-
ção do método de aposição da impres-
são digital com vista ao controlo de 
assiduidade no Hospital Pedro Hispano 
e deliberou tornar pública a seguinte 
posição:

1 – O Conselho Regional do Norte so-
licitou já a Comissão Nacional de Pro-
tecção de Dados que informasse este 
Conselho se a utilização do sistema de 
identifi cação por impressão digital foi 
autorizada por aquela Comissão.

2 – Salienta o Conselho Regional que, 
nos termos da Orientação da CNPD 
publicada no respectivo site, os mé-
dicos interessados poderão (e entende 
este Conselho Regional que deverão) 
requerer prova da existência da auto-
rização acima referida perante o Con-
selho de Administração da ULS de 
Matosinhos.

3 – A medida tomada pelo Conselho de 
Administração da ULS de Matosinhos 
reduz a actividade médica a um exercí-
cio essencialmente burocratizado, em 
que tudo se subordina à simples lógica 
dos ponteiros do relógio. Ignora nesta 
matéria o Conselho de Administração 
da ULS de Matosinhos a natureza im-
previsível da actividade médica, no-
meadamente nas áreas cirúrgicas, bem 
como a dignidade que deve atribuir-se 
à profi ssão médica.

15 DEZ 2006

NOTA DE IMPRENSA

CONTROLO DE ASSIDUIDADE POR IMPRESSÃO 
DIGITAL NO HOSPITAL PEDRO HISPANO

/ULS DE MATOSINHOS

DOC.

1
DOC.

2

CONSELHO REGIONAL DO 
NORTE «OBRIGADO» A REUNIR 
NA RUA

Pela primeira vez na história da SRNOM, o Con-
selho Regional do Norte (CRN) não foi autorizado 
a reunir com os médicos nas instalações de um 
estabelecimento de saúde. O 
Conselho de Administração 
do Hospital Pedro Hispano 
recusou o pedido de cedência 
de instalações, «obrigando» os 
elementos do CRN a falar com 
os colegas à porta das instala-
ções. Apesar do sucedido, facto 
criticado pelo presidente da 
SRNOM, José Pedro Moreira 
da Silva, ao considerar que “o 
bom-nome da SRNOM foi co-

4 – Nota este Conselho que é dever 
dos médicos o estrito cumprimento 
dos horários de trabalho que lhes es-
tão atribuídos.

5 – Sendo óbvio que a actividade mé-
dica está dependente da colaboração 
de outros profi ssionais de saúde e que 
a mesma deve assegurar a continui-
dade assistencial, o CRN da Ordem 
dos Médicos recomenda a todos os 
médicos, nomeadamente àqueles que 
estejam envolvidos em actos invasivos, 
que não iniciem a prática de quaisquer 
actos médicos que, pela sua natureza 
e por poderem prolongar-se para além 
do seu horário normal de trabalho, 
acarretem risco de descontinuidade 
assistencial para os doentes.

6 – O Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos assaca desde já ao 
Conselho de Administração da ULS de 
Matosinhos todas as responsabilidades 
por decréscimos de produtividade que 
venham a ocorrer no Hospital Pedro 
Hispano.

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos



cimento de saúde. No dia 29 de De-
zembro,  Pedro Nunes voltou a ouvir 
queixas e muitas dúvidas sobre a im-
plementação do sistema de controlo 
de assiduidade por dados biométri-
cos. A tal ponto, que a esmagadora 
maioria dos directores de serviço do 
Hospital Pedro Hispano acabaram 
por colocar o cargo à disposição. Isso 
mesmo foi assumido à comunicação 
social pelo director clínico, Joaquim 
Pinheiro. “Dos 25 directores de ser-
viço, 19 apresentaram demissão”, 
confi rmou. Na carta assinada pelas 
chefi as demissionárias, podia ler-se 
que “as medidas impostas instituem 
um factor de rigidez, dificilmente 
compatível com a natureza do tra-
balho médico, pelo que não quere-
mos ser responsáveis pelas graves 
repercussões no funcionamento dos 
serviços”. Perante este cenário, Jo-
aquim Pinheiro também reconhe-
ceu aos jornalistas que ponderava 
apresentar a sua demissão. “Admito 
colocar o meu cargo à disposição de-
pois de conversar com a tutela sobre 
o assunto, mas a decisão ainda não 
está tomada”, confessou. Uma hipó-
tese que não se chegou a confi rmar. 

De acordo com o 
director clínico, a 
decisão da admi-
nistração do Pedro 
Hispano em imple-
mentar um novo sis-
tema de controlo de 
assiduidade surgiu 
de uma recomenda-
ção da Inspecção-
Geral de Saúde que, 
num parecer datado 
de Agosto, apontava 
para o incumpri-
mento da legislação 

de 1998, a qual obriga ao registo de assiduidade 
dos profi ssionais. Uma recomendação que, aliás, 
fi cou reforçada com uma circular do Ministério da 
Saúde, com data de 27 de Dezembro, um dia antes 
de estalar a polémica.

MINISTRO DA SAÚDE COM 
NECESSIDADE DE INTERVIR

6 DOSSIER HOSPITAL PEDRO HISPANO

CRNOM SOLICITA 
REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DO 
HOSP. PEDRO HISPANO

Ex.mo Senhor,
Director Clínico da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos, E.P.E.

ASSUNTO: REUNIÃO COM OS MÉDICOS DO 
HOSPITAL PEDRO HISPANO

Solicitamos a V. Ex.a se digne autorizar uma 
reunião de elementos deste Conselho Regio-
nal com os médicos desse Hospital, a ter lugar 
no vosso Auditório no dia 28 do mês corrente 
(quinta feira), pelas 12:30 horas.

Aguardando desde já a anuência do Colega 
para este pedido, aproveito a oportunidade 
para apresentar os meus melhores cumpri-
mentos.

O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva

21 DEZ 2006

DOC.

3

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO RECUSA 
PEDIDO DO CRNOM

Ex.mo Senhor,
 Presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 

Sr. Dr. J. Pedro Moreira da Silva:

Acusamos a recepção do Fax de V. Ex.a de 
22/12/2006, no qual é pedida autorização 
para uma reunião de elementos do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
com os médicos do Hospital Pedro Hispano, 
no próximo dia 28 do corrente mês (quinta 
feira), a ter lugar em instalações do Hospital 
Pedro Hispano.

Serve o presente fax para informar V. Ex.a 
que não é possível autorizar a cedência das 
nossas instalações para a realização da reunião 
pretendida, pelo que a mesma não poderá ter 
lugar nesta instituição.

Aproveito para apresentar a V. Ex.a os meus 
melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Nuno Morujão

22 DEZ 2006

DOC.

4

locado em causa”, 
as queixas de cerca 
de quatro dezenas 
de médicos fize-
ram-se sentir, no 
dia 28 de Dezem-
bro. “A actividade 
médica obriga a uma certa fl exibilidade de horário 
e a medida só a vai difi cultar”, anuiu o presidente 
da SRNOM, em sintonia com os profi ssionais do 
Pedro Hispano, lembrando ainda que o controlo 
de assiduidade deve estar sob a responsabilidade 
dos directores de serviço. Uma preocupação tam-
bém partilhada por Miguel Guimarães, elemento do 
CRN, alertando para “os problemas que se podem 
levantar não só ao nível da qualidade dos cuidados 
prestados aos doentes, mas também da qualidade 
de formação médica”. Neste contexto, foi prometido 
levar a medida imposta pela administração do hos-
pital “até às últimas consequências”. 
Depois da rejeição ao pedido de reunião solicitado 
pelo CRN, o Conselho de Administração do Pedro 
Hispano autorizou uma reunião do bastonário da 
Ordem dos Médicos, com os médicos do estabele-

DIRECTORES DE 
SERVIÇO ACABARAM 
POR COLOCAR O 
CARGO À DISPOSIÇÃO

Face à polémica instalada, o ministro da Saúde, 
Correia de Campos, acabou por iniciar o ano de 
2007 com uma visita ao Hospital Pedro Hispano. 
No dia 2 de Janeiro, o governante aproveitou a oca-
sião para desvalorizar o que se estava a passar e 
anunciar que o novo sistema de controlo de assidui-
dade será generalizado a todos os estabelecimentos 
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MIGUEL LEÃO ANUNCIA EM CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
REALIZADA A 4 DE JANEIRO A CONVOCAÇÃO DE UMA ASSEMBLEIA 
REGIONAL DO NORTE

Nos termos do Estatuto da Ordem dos Médicos, 
o Presidente da Mesa da Assembleia Regional 
tem a competência de convocar a Assembleia Re-
gional sempre que o entender conveniente com 
vista a apreciar e a deliberar sobre a actividade 
desenvolvida ou a desenvolver pelo Conselho 
Regional.

Desde que tomei posse do cargo de Presidente 
da Mesa da Assembleia Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, há quase dois anos, te-
nho pautado a minha intervenção pelo estrito 
respeito pelo Estatuto da Ordem dos Médicos, 
reservando-a para assuntos essenciais e sempre 
em solidariedade com o Conselho Regional, re-
presentado pelo seu Presidente.

Foi isso que fi z, publicamente, em diversas oca-
siões:

 • contestando os poderes atribuídos à Enti-
dade Reguladora da Saúde;

 • denunciando o escandaloso acordo entre a 
Associação Nacional de Farmácias e o Governo;

 • apelando à participação na consulta sobre 
Acto Médico em boa hora levada a cabo pelo 
Conselho Regional;

 • convidando a FNAM, a Ordem dos Médicos 
e o SIM a assumirem uma concertação estra-
tégica em defesa dos médicos; 

 • saudando a decisão do Governo relativa à 
venda de medicamentos não sujeitos a receita 
médica;

 • promovendo a discussão pública e apresen-
tando uma proposta de revisão do Estatuto da 
Ordem dos Médicos.

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS 
PARA O DIA 10 DE JANEIRO, PELAS 21H30

ASSUNTO: CONSELHO REGIONAL DO NORTE IMPEDIDO DE ACEDER ÀS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL 
PEDRO HISPANO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM MÉDICOS A PROPÓSITO DA 

INTRODUÇÃO DE MÉTODOS BIOMÉTRICOS DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE

No âmbito estrito da classe médica, fi -lo tam-
bém refutando afi rmações destituídas de fun-
damento que foram escritas na Revista da Or-
dem dos Médicos, sob a forma de um editorial, 
bem como uma proposta que defendia a colo-
cação de especialistas de Medicina Geral e Fa-
miliar nos serviços de urgências hospitalares.

A iniciativa que agora tomo decorre do facto 
inédito na história da Ordem dos Médicos que 
constituiu a atitude ostensiva do Presidente do 
Conselho de Administração da ULS de Mato-
sinhos de ter impedido o acesso às instalações 
do Hospital Pedro Hispano de uma delegação 
do Conselho Regional do Norte, encabeçada 
pelo seu Presidente, quando esta pretendia 
reunir com os médicos daquele Hospital.Esta 
atitude é estranha e susceptível de variadas 
interpretações, visto o Senhor Presidente da 
Ordem dos Médicos ter sido autorizado a re-
alizar uma reunião naquele Hospital sobre o 
mesmo tema um dia depois de ter sido recu-
sado o acesso ao Conselho Regional do Norte.

A atitude do Senhor Presidente do Conselho 
de Administração da ULS de Matosinhos é 
censurável por si e pela dualidade de critérios 
que evidencia e, por isso, põe em causa o 
bom-nome e o prestígio da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos.

Por isso convoquei a Assembleia Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos para o próximo 
dia 10 de Janeiro de 2007, quarta-feira, pe-
las 21h30 minutos, no sentido de apresentar 
uma moção que contemplará, sem prejuízo 
do que aquela Assembleia vier a deliberar, 
os seguintes pontos:

a) a condenação pública do comportamento 
do médico Dr. Nuno Morujão por ter im-
pedido o acesso ao Hospital Pedro Hispano 
de uma delegação do CRN da OM ainda 
que a coberto de legitimidade jurídico-
formal, a divulgar junto dos órgãos de 
comunicação social e dos médicos do país.

b) constatar que a comparência do Senhor 
Ministro da Saúde no Hospital Pedro His-
pano revela a magnitude dos problemas 
da instituição e também que a realização 
de uma reunião daquele com os directores 
de serviços do Hospital é uma demonstra-
ção inequívoca de que o actual Conselho 
de Administração do Hospital Pedro His-
pano é incapaz de resolver os problemas 
existentes.

c) a manifestação de solidariedade com os 
médicos daquele Hospital e em particu-
lar com os seus directores de serviço, em 
consonância com as posições já assumidas 
pelo Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos.

d) constatar que uma análise objectiva das 
explicações fornecidas pelo Senhor Mi-
nistro da Saúde demonstram a falta de 
adequação dos métodos de controlo 
biométrico instituídos no Hospital Pedro 
Hispano.    

Miguel Leão

Presidente da Mesa da Assembleia 
Regional do Norte da OM

Porto, 4 de Janeiro de 2007

04 JAN 2007

de saúde do país. Na altura, o titular da pasta da 
Saúde descansou os profi ssionais, considerando 
haver “falta de informação” sobre o projecto. “Havia 
a noção generalizada de que o sistema era tão rígido 
que cortava a meio o trabalho dos diferentes profi s-
sionais, mesmo que estivessem no bloco operatório 
ou numa consulta. Nunca tal esteve nas intenções 
de quem quer que seja, nem seria possível”, su-
blinhou. Em contrapartida, esclareceu, “o sistema 
de controlo de assiduidade por impressão digital 
tem como objectivo uma gestão mais aperfeiçoada 
e mais justa dos recursos humanos”. Este sistema, 
acrescentou, “não degrada a qualidade dos cuidados 
médicos, bem pelo contrário, permitirá conhecer e 
gerir melhor os recursos”. 

Aos jornalistas, Correia de Campos disse desconhe-
cer o pedido de demissão dos directores de serviço, 
mas dias mais tarde fi cou-se a saber que as chefi as 
mantinham a intenção, apesar 
de estarem abertos a negocia-
ções. No dia 5 de Janeiro, 23 
directores de serviços reuni-
ram e assinaram uma carta 
conjunta, na qual se lê que es-
tão dispostos ao diálogo com a 
administração do Pedro His-
pano, apesar de sublinharem 
que, até àquele momento, não 
tinha havido da parte desta 
“a mesma disponibilidade e 

REGIONAL DO NORTE
DOC.
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do Norte (ARN) considerou que se tratou de uma 
atitude “ostensiva, estranha e susceptível de várias 
interpretações”, constituindo um “facto inédito” na 
história da SRNOM. “Esta atitude é estranha e sus-
ceptível de várias interpretações, dado o facto do 
bastonário da Ordem dos Médicos ter sido autori-
zado a realizar uma reunião naquele hospital, sobre 
o mesmo tema, um dia depois de ter sido recusado 
o acesso ao CRN”, salientou. Segundo Miguel Leão, 
a atitude do presidente do Conselho de Adminis-
tração do Pedro Hispano “é censurável por si e pela 
dualidade de critérios que evidencia”, além de pôr 
em causa “o bom-nome e o prestígio” da SRNOM. 
Na conferência de imprensa realizada a 4 de Ja-
neiro, Miguel Leão considerou ainda que a pre-
sença de Correia de Campos no Pedro Hispano 

revelou “a magni-
tude dos problemas 
da instituição”. “É 
uma demonstração 
inequívoca de que o 
actual conselho de 
administração é in-
capaz de resolver os 
problemas existen-
tes”, interpretou.
Na reunião da ARN 
que decorreu no 
dia 10 de Janeiro, a 

proposta de condenação pública de Nuno Morujão 
acabou por não ser votada. Miguel Leão optou por 
a retirar, devido à informação adicional que o pre-
sidente do Conselho de Administração do Hospital 
Pedro Hispano levou à sessão, estando o caso a ser 
analisado pelo CRN, no sentido de se perceber se 
poderá voltar a ser discutido.
Perante uma das assembleias regionais mais con-
corridas de sempre, o médico alegou que na última 
semana de Dezembro vários médicos estão ausentes 
por motivo de férias. “Com a tolerância de ponto a 
26 (terça-feira), os dias úteis dessa semana ficaram 
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transparência”. Na missiva, os directores demissio-
nários explicaram que concordam que exista um 
sistema de controlo de pontualidade e assiduidade, 
mas temem que “a forma de aplicação da medida 
agora proposta pela administração seja desade-
quada e resulte em marcado prejuízo para o funcio-
namento dos serviços e atendimento aos doentes”. 
Neste sentido, reiteravam a posição assumida a 29 
de Dezembro, “até serem garantidas as condições 
que permitam a gestão dos seus serviços”. Os sig-
natários congratularam-se, ainda, com o “tom de 
flexibilidade com que o ministro da Saúde pautou 
a sua intervenção, após ter sido informado pelos 
directores de serviço das razões que presidiram à 
sua tomada de posição”. 

ASSEMBLEIA 
REGIONAL DO 
NORTE PEDIU 
CONDENAÇÃO 
PÚBLICA

Ainda em sequência da 
recusa do Conselho de 
Administração do Hos-
pital Pedro Hispano ao 
pedido do CRN de usar 
as instalações da uni-
dade para reunir com os 
médicos, Miguel Leão 
agendou uma reunião da 
Assembleia Regional do 
Norte, na qual propôs a 
condenação pública de 
Nuno Morujão. Apesar 
de reconhecer “a legitimi-
dade jurídico -formal” da 
decisão, o líder da Mesa 
da Assembleia Regional 
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reduzidos a três. As reuniões com 
médicos do hospital nos horários 
pretendidos implicavam a suspensão 
da actividade assistencial de muitos 
médicos, por um período de tempo 
indeterminado em cada reunião”, 
evocou. Neste contexto, “o Conselho 
de Administração decidiu autorizar 
uma das reuniões nas instalações 
do hospital e no horário pretendido, 
dentro dos princípios de cortesia e 
respeito pela Ordem dos Médicos, 
pelos quais sempre pautou o seu com-
portamento”, concluiu, referindo-se 
à autorização dada ao bastonário.

MÉDICOS DO HOSPITAL PEDRO 
HISPANO PRONUNCIAM-SE

1. CONCORDA OU NÃO COM O NOVO SISTEMA DE 

CONTROLO DE ASSIDUIDADE POR DADOS BIOMÉTRI-

COS? PORQUÊ?

 

2. DE QUE MANEIRA CONSIDERA QUE OS SERVIÇOS 

E OS CUIDADOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS VÃO SER 

AFECTADOS (POSITIVA OU NEGATIVAMENTE) PELO 

CONTROLO DE ASSIDUIDADE AGORA IMPLEMEN-

TADO?

�LUÍS PINHEIRO TORRES · DIRECTOR DO SERVIÇO 

DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

1. Pessoalmente acho que a administração tem o 
direito de controlar os seus funcionários, mas a 
medida proposta para este hospital, além de tentada 
implementar de uma maneira muito atabalhoada, 
parece-me desproporcionada e cara para um Ser-
viço Nacional de Saúde sem dinheiro. Dá ideia que 
nos consideram a todos um bando de vigaristas.
2. Em relação às consequências da medida, realço 
a desmotivação que provocou, levando as pessoas 
a usar os direitos que tem e que geralmente não 
usavam (folgas, etc.) e a ter o cuidado de não fazer 
marcações de consultas ou cirurgias que possam 
ultrapassar o seu horário. A produtividade vai-se 
ressentir muito.

 CÉLIA BARBOSA · MÉDICA DO DEPARTAMENTO 

DE PEDIATRIA 
1. Em 17 de Novembro de 2006 e, sem qualquer 
informação/sensibilização prévia, foi anunciado no 
Boletim Informativo da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos o início de um controlo de entrada e 
saída do Hospital Pedro Hispano (HPH), para todos 
os funcionários que aí trabalham. Esse controlo 
seria realizado através do reconhecimento da im-
pressão digital do funcionário, previamente obtido 
e armazenado numa base de dados. Qualquer pes-
soa, conhecedora ou não das características espe-
cíficas do trabalho hospitalar, 
conclui que haverá graves pro-
blemas no HPH, relacionados 
com o não cumprimentos de 
horários, para que uma ad-
ministração tome tal atitude. 
Nós, que aqui trabalhamos, 
gostaríamos de saber quais são 
e onde se situam esses proble-
mas. Entendemos que nos é 
devida uma explicação oficial 
e pública. Não acreditamos 
que esta medida aqui tomada 

 

PEDRO NUNES SABIA DO 
SISTEMA DE CONTROLO DE 
ASSIDUIDADE ANTES MESMO 
DE ELE SER IMPLEMENTADO

Um dos novos dados abordados na reunião da As-
sembleia Regional do Norte foi a informação de que, 
alegadamente, o bastonário da Ordem dos Médicos 
sabia do sistema de controlo de assiduidade por 
dados biométricos, ao que tudo indica antes mesmo 
de ele ser implementado. Numa carta que Pedro 
Nunes enviou a Nuno Morujão e que este leu pe-
rante a assembleia, o bastonário refere que terá sido 
o próprio presidente do conselho de administração 
a comunicar-lhe a decisão. “Quando me foi comu-
nicado que o Conselho de Administração da ULS 
de Matosinhos preconizava a instalação de um sis-
tema digital de controlo de assiduidade de imediato 
lhe transmiti, como sabe, entender a Ordem dos 
Médicos ser desadequada tal instalação”, refere a 
missiva. “Tendo-me o colega alegado que iria unica-
mente cumprir o seu dever legal como gestor, tive a 
oportunidade de lhe assegurar que não deixaria de 
contestar a medida e que o facto de ser médico não 
influenciaria em qualquer sentido tal contestação”, 
assinalou.

CRN RECUSA-SE A 
ACOMPANHAR BASTONÁRIO

Perante esta informação, a SRNOM decidiu que não 
acompanhará o bastonário em futuras visitas à re-
gião, considerando que ao longo que todo este pro-
cesso, Pedro Nunes não demonstrou respeito pelo 
CRN, na exacta medida que quando se deslocou a 
Matosinhos para reunir com os médicos do Pedro 
Hispano, nem sequer o comunicou. 
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isoladamente, corresponda 
apenas a um, como alguém 
disse, “pôr-se em bicos de 
pés” perante aquilo que pa-
rece ser uma vaga liberaliza-
dora no campo da saúde, por 
parte do Ministério da Saúde. 
Se a administração da ULS 
de Matosinhos toma uma tal 
atitude, isolada e “original” 
quer a nível nacional quer a 
nível europeu, onde não há 
memória de que o trabalho 
médico seja controlado por 
um sistema de “ponto” bio-
métrico, é porque tentou, e 
não conseguiu, “moralizar” 
os funcionários, sejam eles 
electricistas, canalizadores, 
escriturários, juristas, gesto-
res, enfermeiros ou médicos, 
ou, como parece, todos. Num 
hospital de média dimensão 
como este, parece fácil locali-
zar os “focos” de mau funcio-
namento e resolvê-los, mas 
algo de grave se passará, que 
a maioria de nós não conhece, 

e que leva a administração a tomar uma atitude tão 
desesperada. Por estas razões, pessoalmente, reagi 
negativamente, numa primeira fase, a todo o pro-
cesso, que considero mal conduzido, ignorando os 
princípios mais básicos de relacionamento humano 
e de gestão moderna. Reservo uma resposta defini-
tiva à pergunta, se concordo ou não com o sistema 
de controlo imposto, a uma explicação oficial e pú-
blica sobre a sua necessidade. Explicação que deve-
ria ser dada também pelo Ministro da Saúde, que 
acorreu ao HPH para apoiar a administração local, e 
também pela ARS do Norte cujo silêncio é difícil de 
entender, nesta e noutras matérias.

 FERNANDA JOÃO · DIRECTORA DA UNIDADE DE 

PNEUMOLOGIA

1. Não concordo com o método de controlo elec-
trónico para a assiduidade do pessoal médico, o 
que não significa discordância no cumprimento 
da carga horária, tal como deixou transparecer a 
imprensa. Deve haver maleabilidade no horário de 
entrada e saída, desde que o serviço esteja devida-
mente assegurado e as tarefas assistenciais sejam 
executadas em tempo útil.
2. Todo o trabalho fica afectado em qualidade e 
quantidade se não houver sintonia entre os funcio-
nários executivos e a tutela.

A MEDIDA GERA  
DESCONTENTAMENTO QUE 
PODE AFASTAR MÉDICOS  DO 
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

2. É difícil prever as consequências de tal funcio-
namento. Para já, gerou um grande mal-estar entre 
os vários funcionários, sobretudo entre os médicos, 
que viram nesta medida uma manifestação de au-
toridade gratuita, ou pelo menos assim pareceu. Os 
políticos sabem que não se pode fazer grandes re-
formas no sector da saúde sem o apoio dos médicos, 
e com acções destas, o apoio não será fácil. Mas se a 
ideia for criar descontentamento para empurrar mé-
dicos para fora dos Hospitais Públicos, e do Serviço 
Nacional de Saúde, então será mais fácil entender o 
que se está a passar.

A FRASE “ESTOU NA MINHA 
HORA” TAMBÉM VAI FAZER 
PARTE DA ROTINA DO 
MÉDICO DO SNS

 JORGE ROZEIRA · MÉDICO DO SERVIÇO DE DER-

MATOLOGIA 

Quando em Agosto fui questionado por escrito pelo 
Presidente do Conselho de Administração (CA) da 
ULSM sobre este assunto, também por escrito, fron-
talmente, discordei. Entendo, e assim respondi, que 
o trabalho médico não deve ser medido prioritaria-
mente pelo comprimento rigoroso do horário, mas 
sim pela qualidade e quantidade do trabalho con-
tratualizado e efectivamente realizado, de acordo 
com o definido pela tutela. 
Entendo mesmo que este tipo de controlo pode até 
prejudicar o bom funcionamento dos hospitais e 
centros de saúde. Primeiro, porque este método 
igualitário de controlo de assiduidade desrespeita 
e anula as hierarquias das diversas carreiras pro-
fissionais, nivelando por igual a exigência do com-
primento do horário, tornando-a numa exigência 
fundamental e igual para todos, mesmo quando 
desempenham funções, responsabilidades e com-
petências diferentes. Depois porque, pela natureza 
das funções, o cumprimento escrupuloso do horá-
rio tem um peso diferente num médico interno do 
tronco comum, num técnico, enfermeiro ou funcio-
nário administrativo, acabados de chegar às suas 
respectivas carreiras.
Nestes, quanto mais não seja por razões de forma-
ção profissional, o referido cumprimento não pode, 
nem deve ter o mesmo peso que tem para um direc-
tor de serviço, enfermeiro, técnico ou funcionário 
administrativo no topo da respectiva carreira. Além 
disso, este método cria um “microclima” óptimo 
ao desenvolvimento do que designo por “médicos-
funcionários” que entendem que o cumprimento 
escrupuloso do horário e a presença física na ins-
tituição são os necessários e suficientes critérios de 
cumprimento da sua obrigação contratual para com 
a instituição e para com os doentes. 
O médico, neste regime, vai ser tentado a assu-
mir que, se tem que cumprir o horário com rigor 
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quando entra, também, com o mesmo direito, o vai 
fazer quando sai. Vão assim ficar consultas, cirur-
gias, exames e tratamentos por efectuar, se excede-
rem, ou previsivelmente excederem, a hora de saída 
do médico que os realiza. A 
frase “estou na minha hora” 
também vai fazer parte da 
rotina do médico do SNS. 
A figura de Director de 
Serviço e até a do Director 
Clínico sai definitivamente 
ferida de morte com esta 
iniciativa. Em todo este pro-
cesso, quando os directores 
foram inquiridos sobre o mé-
todo, foram-no na qualidade 
de “Chefias Intermédias”, 
juntamente com as dos ou-
tros grupos profissionais.
Desta forma, o CA da ULSM 
assume explicitamente que 
os directores exercem a sua 
função exclusivamente em relação ao pessoal mé-
dico, estando o restante pessoal, do mesmo serviço, 
fora de qualquer vínculo hierárquico do director, o 
que conduzirá a problemas gravíssimos, sobretudo 
nos serviços de maior dimensão.
Se os CA das empresas com a dimensão da ULSM 
conferissem aos directores das unidades produti-
vas as competências e autoridade, idênticas àquelas 
que o CA da ULSM atribui aos seus directores, o 
resultado anual seria desastroso, e os accionistas 
não teriam outra saída senão a substituição do CA, 
responsabilizando-o pelos prejuízos.
É sintomático que, quando observamos os Organi-
gramas dos estabelecimentos do SNS, verificamos 
que a área referente à actividade médica não excede 
alguns centímetros quadrados, enquanto que a área 
dedicada às diversas funções administrativas e de 
gestão ocupam alguns metros dessa área. Dessa 
análise ressalta de imediato a impressão que essa 
instituição não é, por exemplo, um hospital, mas 
antes, um qualquer estabelecimento de gestão ou 
assessoria económica, com serviços médicos muito 
reduzidos, eventualmente de assistência ocasio-
nal ao seu pessoal. Esta hipertrofia “gestionária” 
acaba por conduzir a uma distorção da realidade e 
à criação de anomalias aberrantes, como a daquela 
gestora hospitalar, que na melhor das intenções 
economicistas, revelando um bom conhecimento 

dos preços da “lingerie”, mas com uma noção muito 
“simplex” da função desta, questionou o pessoal 
médico da possibilidade de utilização de fios sutura 
de algodão, em lugar dos de seda, pois seriam certa-
mente mais baratos!

QUEM SAIRÁ PREJUDICADO 
SERÃO NATURALMENTE OS 
DOENTES

Há já alguns anos 
recebi do então CA 
um relatório sobre a 
actividade do serviço 
de que sou responsá-
vel (documento que 
guardo cuidadosa-
mente como uma 
preciosidade rara) 
onde era referido 
com agrado o au-
mento da produção, 
nomeadamente das 
primeiras consultas, 
mas criticando dura-
mente a diminuição 
das segundas, sendo-

me exigido, de forma enfática, o aumento destas, a 
fim de melhorar os resultados! Este tipo de medidas 
cegas, autoritárias e frias, como a do controlo biomé-
trico da assiduidade, sem a avaliação prévia do seu 
impacto e interesse, conduzirão, inevitavelmente, 
à proliferação de pessoal desmotivado. Por outro 
lado, o pessoal válido e interessado, porque desi-
ludido e frustrado, tenderá a afastar-se dessas ins-
tituições, pessoal e profissionalmente, castradoras.
Quem sairá prejudicado serão naturalmente os do-
entes. E isso deve deixar-nos preocupados, quer 
como médicos, quer como cidadãos. 
Como médicos, porque é em função dos doentes 
que existimos profissionalmente, mas também 
como cidadãos, quanto mais não seja porque nós 
próprios, um dia, viremos 
também a ser doentes!
E quando isso acontecer, todos 
nós desejaremos deparar, não 
numa instituição fria, cega, 
desmotivada e economicista, 
mas antes com uma instituição 
motivada, competente, preo-
cupada com a nossa doença, 
como tem sido o Hospital Pe-
dro Hispano até à introdução 
deste tipo de controlo de assi-
duidade. ■

A FIGURA DO DIRECTOR DE 
SERVIÇO E ATÉ A DO DIRECTOR 
CLÍNICO SAI DEFINITIVAMENTE 
FERIDA DE MORTE



(nortemédico) – O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos manifestou-se, desde a 
primeira hora, contra o controlo de assiduidade 
por dados biométricos implementado no Hospital 
Pedro Hispano. Porquê?
(José Pedro Moreira da Silva) – Gostaria de salva-
guardar que não podemos ser, de maneira alguma, 
contra o controlo de assiduidade. O que entendemos 
é que há coisas que não jogam bem. Actualmente, 
as direcções das instituições já detêm poderes ao 
nível do controlo da assiduidade, nomeadamente 
através da contratualização de objectivos que cada 
serviço tem de cumprir: número de cirurgias, con-
sultas, internamentos... Os directores de serviço são 
os responsáveis pelo que é feito e, assim, pelo cum-
primento ou incumprimento dos médicos. No caso 
do Hospital Pedro Hispano, como noutros, esses 
objectivos até são superados. Em Outubro, já tinham 
excedido o que estava inicialmente programado para 
todo o ano de 2006. Na minha opinião, o novo sis-
tema de controlo de assiduidade não vai ser um mé-
todo eficaz, no sentido de aumentar a produtividade. 
Pelo contrário, acho que os profissionais vão estar à 
defesa. Se passam a ser obrigados, desta forma, a en-
trar e a sair a horas, vão fazer menos actos médicos. 

O novo sistema permitirá uma avaliação mais 
rigorosa das horas extraordinárias que são reali-
zadas pelos médicos?
Esse controlo é feito no serviço de urgência e acon-
tece porque não existem efectivos médicos suficien-
tes. Por isso, esse pretexto é falso.

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA, 
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE 
DA ORDEM DOS MÉDICOS

SISTEMA FOI 
IMPLEMENTADO EM 
ESPANHA E FRACASSOU

AS INSTITUIÇÕES JÁ DETÊM PODERES 
AO NÍVEL DO CONTROLO DA 
ASSIDUIDADE

A Inspecção-Geral da Saúde detectou falhas no 
controlo de ponto actual, recomendando a im-
plementação de outros métodos. Não acha que 
a decisão do conselho de administração está le-
gitimada?
Admito que possa haver um sítio, ou outro, onde 
não funcione da melhor maneira. Mas quem tem a 
obrigação de zelar pelo cumprimento da assiduidade 
é o director do serviço. Os directores de serviço têm 
de saber onde está exactamente cada especialista, o 
que anda a fazer e se está ou não a cumprir os objec-
tivos do serviço. O método dos dados biométricos de 
entrada e saída não permite avaliar a produtividade. 
Posso entrar no serviço a horas e não fazer nada do 
que era suposto. Ninguém vai vigiar se o que estou 
a fazer é bom ou mau. No fundo, considero que o 
novo método desrespeita os directores de serviço, 
passando o ónus do controlo para outro sistema. 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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NOVO MÉTODO NÃO PERMITE 
AVALIAR A PRODUTIVIDADE 

Como é que avalia o facto de ter sido o Conselho 
de Administração do Pedro Hispano o primeiro 
a implementar o novo sistema, tendo inclusiva-
mente em conta que o presidente é um médico?
Há sempre pessoas mais papistas que o Papa. Fiquei 
surpreendido, não só pelo facto do presidente do 
conselho de administração ser um médico, mas tam-
bém porque estamos a falar de um dos hospitais que 
melhor funciona no Serviço Nacional de Saúde, quer 
no campo das consultas, quer nas cirurgias. Não fi-
caria tão surpreendido se tivesse sido implementado 
noutra instituição do país, onde as coisas não fun-
cionam tão bem. No entanto, há funcionários que 
gostam de funcionar melhor do que o patrão.



O ministro da Saúde viu-se obrigado a ir até ao 
Pedro Hispano explicar a medida. 
Sim, é verdade que o ministro da Saúde acabou por 
dizer que o novo sistema, afinal, não era bem para 
cumprir. As avaliações iriam ser feitas à semana, 
depois ao mês... Também se é para cumprir mais 
ou menos, como o ministro diz, já existe o livro de 
ponto. Não percebo qual é esta pressa de gastar uns 
largos milhares de euros a instalar o novo sistema 
de controlo de assiduidade. Principalmente, numa 
altura em que há tanta falta de dinheiro e até há me-
didas de racionamento ao nível dos medicamentos. 

PRODUTIVIDADE VAI 
DECRESCER

A esmagadora maioria dos directores de serviço 
acabou por pedir a demissão. Concorda? 
O Conselho Regional do Norte não pode fazer mais 
nada do que ser solidário com os médicos que tra-
balham no Pedro Hispano. Pessoalmente, estou de 
acordo com essa decisão, porque o novo sistema 
representa um desrespeito pelas suas competências. 

Actualmente, os directores de serviço estão a ten-
tar negociar com a administração questões rela-
cionadas com o novo sistema. Compreenderia se 
voltassem atrás?
Compreendo mal. A verdade é que o novo sistema vai 
avançar e, inclusivamente, vai ser aplicado a outras 
instituições de saúde. Portanto, não há razões para 
não apresentarem a demissão. A não ser que haja um 
volte-face, relativamente aos motivos que os levaram 
a isso. Se isso acontecer, deverão explicar as razões.

INTERNOS VÃO ACABAR POR 
SAIR PREJUDICADOS

Tal como refere o despacho do Secretário-Geral 
do Minstério da Saúde, o novo sistema será im-
plementado em todas as instituições de saúde. O 
que vai acontecer?
O Conselho Regional vai estar solidário com todos 
os médicos e reafirmar que o controlo não deve ser 
apenas de assiduidade, mas também de qualidade. 
Por isso, deve continuar sob a responsabilidade dos 
directores de serviço. Vamos continuar a alertar para 
o facto dos profissionais, nomeadamente os médicos, 
se sentirem desmotivados com este tipo de medidas 
e, por isso, estarem no direito de não querer prolon-
gar os seus horários de trabalho. Recorde-se que este 
tipo de sistemas já foi experimentado em Espanha e 
acabou por fracassar. Ao final de um ano, constatou-
se que os níveis de produtividade desceram imenso 
e, por isso, acabaram com eles.

Está de acordo com as preocupações que têm sido 
apontadas pelos médicos internos, relativamente 
à formação?
Estou. Todos os médicos que têm internos demoram 
muito mais a fazer consultas ou cirurgias, dado que 
é preciso explicar procedimentos. Se andamos mais 
preocupados em cumprir horários e, por isso, em 
acelerar os serviços – porque não admitimos sair 
após o nosso horário –, vamos acabar por prejudicar 
os internos.
 

O Conselho Regional do Norte tenciona pressio-
nar os colégios de especialidade, no sentido des-
tes reavaliarem a idoneidade dos serviços?
A Ordem dos Médicos tem de pensar em duas coisas 
fundamentais. Uma prende-se com a certificação 
dos serviços. Ou seja, os serviços devem ser certifi-
cados pelo tipo de actos que fazem e pelo know-how 
que apresentam. Depois, podem ser idóneos, ou 
não, pela certificação que têm. Se houver alguma 
debandada, em termos de especialidades, tem de se 
repensar as idoneidades. Neste contexto, temos de 
estar vigilantes e vamos falar mais com os internos, 
no sentido de percebermos como é que os serviços 
estão a funcionar. Se a situação se alterar, têm de ser 
tomadas medidas. 

O Dr. Nuno Morujão acabou por se desculpar 
relativamente ao facto de ter impedido o Conse-
lho Regional do Norte de reunir com os médicos 
do Hospital Pedro Hispano. Está sanado este 
episódio?
«Aceito» as explicações do Dr. Nuno Morujão, mas 
continuo a considerar que o que aconteceu foi uma 
falta de educação. O faxe que nos enviou, quando 
efectuámos o pedido, não justificava a presença do 
bastonário da Ordem dos Médicos nas instalações, 
no dia seguinte. Considero que se me tivesse telefo-
nado a dar explicações, talvez as coisas se tivessem 
desenrolado de outra maneira. De qualquer das for-
mas, o Dr. Nuno Morujão é livre de gostar mais do 
bastonário do que de mim. 

O Conselho Regional do 
Norte já analisou os docu-
mentos fornecidos pelo Dr. 
Nuno Morujão, no sentido de 
perceber se, de facto, se deve 
avançar com uma condenação 
pública?
Ainda estamos a analisar esses 
documentos. Depois veremos 
se há ou não matéria para haver 
um processo disciplinar. Inde-
pendentemente disso, acho que 
se tratou de um acto lamentável. 
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Continua a defender que se justificavam duas 
reuniões de estruturas da Ordem dos Médicos no 
Hospital Pedro Hispano?
É preciso salientar que até à véspera da nossa visita 
ao Hospital Pedro Hispano, o problema do controlo 
de assiduidade por dados biométricos levantava-se a 
nível local, uma vez que ainda não tinha saído qual-
quer despacho de aplicação da medida a todos os 
estabelecimentos de saúde. Aliás, foi com estranheza 
que vimos a deslocação do bastonário. Primeiro, ao 
contrário do que afirmou, não foi convidado por 
nós. Em segundo lugar, porque não me comunicou. 
Foi uma atitude muito deselegante.

Como é que viu o silêncio do bastonário da Or-
dem dos Médicos relativamente ao facto de ter 
tido conhecimento da implementação do novo 
sistema de controlo de assiduidade, antes de se 
ter deslocado ao Hospital Pedro Hispano?
Este episódio parece-me uma artimanha entre o Dr. 
Nuno Morujão e o bastonário da Ordem dos Médi-
cos. Se o Dr. Pedro Nunes sabia há mais de um mês 
que o sistema ia ser implementado, não compreendo 
por que só passado tanto tempo é que veio tomar 
uma posição pública. Mais: é também muito estra-
nho que não se tenha pronunciado sobre a situação 
na Maternidade Alfredo da Costa que também está 
sujeita a um controlo de assiduidade, através de um 
cartão com banda magnética. Nesta situação em 
concreto, o bastonário teve duas posições diferentes, 
porque contactou a presidente da Secção Regional 
do Sul e delegou-lhe a competência de reunir com o 
director clínico da maternidade, no sentido de apu-
rar o que se estava a passar. Por outro lado, é ainda 
muito estranho que o Dr. Pedro Nunes se tenha 
lembrado do problema do cartão na altura em que o 
Secretário-Geral do Ministério da Saúde publica um 
comunicado, dando conta da intenção de estender o 
sistema a todos os estabelecimentos de saúde.

Acha que houve uma posição desleal do basto-
nário com os médicos, uma vez que não tomou 
posição imediata?

Considero que era sua obrigação comunicar ao CNE 
que o sistema ia ser implementado, para que as sec-
ções regionais pudessem tomar precauções e avisar 
antecipadamente os médicos. Só soubemos da me-
dida quando já era um facto consumado. Por isso, fi-
cámos muito espantados com a carta que foi lida pelo 
Dr. Nuno Morujão na Assembleia Regional do Norte. 
Mas, já diz o ditado, a verdade vem à tona. No en-
tanto, não podemos escamotear esta falta de educa-
ção do Dr. Pedro Nunes e foi por este tipo de atitudes 
que decidimos que não acompanharemos o basto-
nário em visitas no âmbito da nossa zona geográfica. 

Como responde às críticas do bastonário à posi-
ção que tem vindo a ser assumida pelo presidente 
da Assembleia Regional do Norte?
O Dr. Pedro Nunes tem um problema sério com o 
Dr. Miguel Leão. Tanto quanto eu percebo, ele vê pa-
pões e vê Miguel Leão em tudo o quanto é sítio. Esse 
é um problema que ele tem e que tem de resolver 
com o psiquiatra. ■

NÃO ACOMPANHAREMOS O 
BASTONÁRIO EM VISITAS 

CONSELHO REGIONAL PROPÕE 
PROCESSO DISCIPLINAR

DIRECTOR CLÍNICO DO PEDRO 
HISPANO “INCORRE EM 
INCUMPRIMENTO”

O Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem 
dos Médico decidiu suscitar junto dos órgãos 
disciplinares “a instauração de um processo dis-
ciplinar” ao director clínico do Hospital Pedro 
Hispano, Joaquim Pinheiro. Em causa, segundo 
um comunicado emitido por aquele órgão, está o 
alegado incumprimento de disposições do Có-
digo Deontológico dos Médicos. O artigo 123º 
“prevê que é dever deontológico do Médico Di-
rector, ou responsável clínico de qualquer ins-
tituição de saúde, remeter ao CRN da Ordem 
dos Médicos, da área de inscrição do médico, 
um exemplar de qualquer contrato de trabalho 
celebrado com este”. 
A decisão surgiu após o presidente do CRN ter 
reunido com alguns médicos do Hospital Pedro 
Hispano, no âmbito das medidas implementa-
das pelo Conselho de Administração relativas 
ao controlo da assiduidade por dados biométri-
cos. Nessa altura, explicou José Pedro Moreira 
da Silva, “tive conhecimento de queixas de mé-
dicos com contratos individuais de trabalho”. 
“Quando cheguei à Secção Regional constatei 
que não tínhamos nenhuma informação sobre 
essa matéria, embora o código deontológico es-
tipule que os directores clínicos têm a obrigação 
de nos enviar uma cópia desse tipo de contratos”, 
acrescentou, realçando que o pedido de instau-
ração de um processo disciplinar “em nada está 
relacionado com qualquer tipo de represália”. 
“Apenas coincidiu, porque foi na altura em que 
falei com os colegas que tive conhecimento da si-
tuação”, rematou José Pedro Moreira da Silva. ■
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(nortemédico) – Como 
é que tem vivido as 
alterações introduzi-
das com o novo sis-
tema de controlo de 
assiduidade?
(João Pinto) – Sou in-
terno de cirurgia pedi-
átrica no Hospital Ma-
ria Pia e estou, a título 

de estagiário, no Hospital Pedro Hispano, a fazer um 
ano de cirurgia geral. Tenho vivido esta crise um 
bocadinho mais de perto e acho que a principal di-
ferença, após a introdução da fiscalização pelos da-
dos biométricos, é um clima de crispação nos servi-
ços. As pessoas querem cumprir os horários à risca. 
É verdade que existem médicos que, apesar de re-
voltados, continuam a fazer horas extraordinárias. 
Mas também já assisti ao adiamento de cirurgias, 
porque um dos elementos da equipa estava perto 
do seu horário de saída. Por isso, acredito que este 
sistema vai acabar por prejudicar o cuidado assis-
tencial. 

A forma como foi implementado também contri-
buiu para essa atitude de oposição?
A principal queixa dos médicos é exactamente essa. 
Não foram seguidos os trâmites legais de controlo 
através de dados biométricos, designadamente 
ouvir os trabalhadores e apresentar o tipo de se-
gurança que existe na base de dados, quando fica 
registada a impressão digital.

Qual é a posição do Conselho Nacional do Mé-
dico Interno (CNMI) sobre esta polémica?
Essencialmente estamos preocupados. O actual sis-
tema de controlo de assiduidade, através do livro de 
ponto, permite uma flexibilidade por parte do di-
rector de serviço em ordenar os médicos e os inter-
nos, mediante as necessidades assistenciais versus 
necessidades formativas. Um 
serviço que tem idoneidade 
formativa compromete-se a dar 
formação aos internos. Com 
um horário demasiado rígido, 
e com as competências assis-
tenciais de cada médico, não 
estão criadas as condições para 
que exista uma flexibilidade de 
horários. Um dia que haja mais 
doentes para ver ou para ope-
rar, pode haver a tentação de 
o trabalho ser executado mais 

« NÃO HÁ 
RAZÕES 
PARA MUDAR 
O ACTUAL 
SISTEMA»

JOÃO PINTO, DO CONSELHO 
NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

ACREDITO QUE ESTE 
SISTEMA VAI ACABAR POR 
PREJUDICAR O CUIDADO 
ASSISTENCIAL

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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rapidamente, para sair à hora prevista, indepen-
dente do interno estar a aproveitar esse tempo. O 
que o CNMI defende é que o actual sistema é bom e 
não há razão aparente para se mudar.

Acha que os cuidados assistenciais e formativos 
estão ameaçados?
Pode haver efeitos e pode haver uma ameaça. Na 
opinião do CNMI, não se justifica mudar o sistema. 
Embora não exista qualquer caso prático, existem 
ameaças que podem colocar em causa um sistema 
de formação que tem funcionado bem. Actual-
mente, existe uma protecção flexível que tem per-
mitido que os médicos se formem, que os médicos 
assistam os doentes com calma, como é o seu dever 
ético, sem estarem pressionados por um horário 
rígido.

ESTAREMOS ATENTOS À 
IDONEIDADE DOS SERVIÇOS

Os médicos internos costumam prolongar muito 
o seu trabalho, além das 42 horas semanais a 
que são obrigados a exercer. O novo sistema de 
controlo de assiduidade não permitirá ter uma 
dimensão mais exacta do papel dos internos nos 
serviços? 
Se os médicos internos exercem além das 42 horas 
semanais é, antes demais, por voluntarismo. As 
pessoas sentem que para além desse período podem 
aprender. Por isso, estão presentes, vão a cirurgias 
mais complicadas. Depois, o director de serviço é a 
pessoa a quem interessa saber que o interno está a 
cumprir o seu horário de trabalho. O novo registo, 
num sistema de computador com acesso directo 
ao conselho de administração, não vai beneficiar 
em nada o sistema, até porque não se vai pagar 

as horas extraordinárias. Pelo contrário, surge um 
novo problema e que está relacionado com o facto 
nas 42 horas semanais estar incluída formação te-
órica que não aparece descriminada. Para além de 
ver os doentes, para além de operar, para além de 
fazer técnicas de diagnóstico, é importante estudar. 
Esse estudo nem sempre é feito nas instalações do 
hospital. Existem trabalhos que são preparados em 
casa de outros médicos, ou existem processos que 
são consultados em institutos ou bibliotecas. No 
sistema actual, o director de serviço tem conhe-
cimento de que o médico interno não vai estar, 
porque está a estudar fora do hospital. No novo, 
não sabemos o que vai acontecer. O que nos dizem 
é que os directores de serviço vão poder justificar as 
ausências dos internos, mas não temos nada escrito. 

O CNMI tentou obter esclarecimentos sobre o 
novo sistema?
Emitimos um parecer que apresentamos à Ordem 
dos Médico, porque entendemos que é competência 
do Conselho Nacional Executivo estar atento a este 
tipo de situações. Na verdade, o CNMI é um órgão 
consultivo e, por isso, não tem poderes executivos 
para, em nome da Ordem dos Médicos, fazer pres-
são ou negociar com alguém. O CNMI está muito 
preocupado com a questão da formação. Estamos 
expectantes sobre o que vai acontecer à formação e, 
em última instância, a Ordem dos Médicos, quando 
for avaliar as idoneidades dos serviços, tem de ter 
em conta se há uma casuística mínima do que está 
a ser feito e se existe tempo de formação para os 
internos. Caso contrário, os serviços podem perder 
a idoneidade.

O CNMI pode vir a reclamar que sejam retiradas 
idoneidades aos serviços?
O CNMI está atento ao desenrolar da situação, 
dando apoio à Comissão de Internos do Hospital 
Pedro Hispano. Se a situação se tornar caótica, es-
taremos cá para tomar uma posição sobre a retirada 
da idoneidade dos serviços. Agora, em que moldes o 
novo sistema vai ser implementado, não o sabemos. 
Estamos é a burocratizar um sistema que é perfei-
tamente flexível e permite todo o tipo de situações 
de formação.

O ministro da Saúde esteve no Hospital Pedro 
Hispano e, quando questionado sobre os proble-
mas que preocupam os internos, aconselhou-os 
a procurarem outro país para a formação, caso 
não estivessem satisfeitos em Portugal. Como 
analisa estas declarações?
Foram completamente infelizes. Num país onde a 
medicina é especializada, não faz sentido formar 
médicos e mandá-los para fora fazer especialidade. 
Qualquer serviço admite que os internos são uma 
peça fundamental do Serviço Nacional de Saúde. 
Acho que foi mais um desabafo infeliz, fruto da 
pressão que estava a enfrentar. Aliás, este Ministério 
da Saúde não tem respeitado os internos e foi mais 
um ataque desnecessário. ■

SE OS MÉDICOS INTERNOS 
EXERCEM ALÉM DAS 42 HORAS 
SEMANAIS É, ANTES DEMAIS, 
POR VOLUNTARISMO 
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(nortemédico) – Que efeitos começou a sentir nos 
serviços do Hospital Pedro Hispano, desde que o 
sistema de controlo de assiduidade por dados bio-
métricos foi introduzido, a título experimental? 
(Pedro Gouveia) – A partir do momento em que o 
sistema foi implementado, começou-se a sentir uma 
instabilidade e uma certa desmotivação de vários 
profissionais que trabalham arduamente no Hos-
pital Pedro Hispano. É uma situação notória e que 
se reflecte no dia-a-dia das pessoas e na actividade 
clínica. Menos consultas e menos cirurgias, só para 
dar um exemplo.

O que gerou mais descontentamento: a aplica-
ção do novo sistema de assiduidade, ou a forma 
como ele foi implementado?
Eu só estou no Hospital Pedro Hispano desde 27 de 
Março de 2006. No entanto, posso dizer que notei 
que as relações entre alguns médicos e o conselho 
de administração estavam a deteriorar-se. Penso que 
a implementação deste sistema foi a gota de água. 
Pela forma como tudo se desenrolou, este processo 
foi uma humilhação para os médicos que todos os 
dias trabalhavam arduamente. No serviço de cirur-
gia, por exemplo, não havia nenhum médico que 
cumprisse as folgas referentes às horas extraordiná-
rias. É verdade que, à medida que foram surgindo 

críticas ao novo sistema de assiduidade, começou a 
haver pequenas adaptações e começou-se a explicar 
às pessoas o que se estava a fazer, embora de uma 
forma lenta. Isto até ao dia em que o ministro da 
Saúde foi ao hospital e se constatou, pelas suas de-
clarações, que houve uma mudança do que estava 
previamente acordado. Ou seja, parece que, afinal, 
vai haver uma flexibilidade total em relação aos 
horários, ao contrário do sistema rígido que ini-
cialmente estava previsto. Parece-me uma alteração 
muito importante e estamos à espera que as coisas 
mudem, pois ainda não existe nada escrito no papel. 

“FICAMOS A SABER DA 
MEDIDA POR UM BOLETIM 
INFORMATIVO”

De que forma é que o sistema de controlo de as-
siduidade por dados biométricos foi apresentado 
aos médicos?
A mim nem sequer me foi 
apresentado. Fiquei a saber 
da medida, através de outros 
colegas que, por sua vez, ti-
nham tido conhecimento 
por um boletim informativo. 
Não houve, contudo, nin-
guém que nos tivesse expli-
cado de que forma é que o 
sistema ira funcionar. Disse-
ram-me que tinha de lá pôr o 
dedo e mais nada.

PEDRO GOUVEIA, DA COMISSÃO DE INTERNOS DO 
HOSPITAL PEDRO HISPANO

«O PARADIGMA DA 
FORMAÇÃO VAI 
MUDAR»

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

MENOS CONSULTAS E MENOS 
CIRURGIAS, SÓ PARA DAR UM 
EXEMPLO
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Tem «colocado o dedo»?
À semelhança de muitos dos meus colegas, não te-
nho colocado o dedo. O sistema está em fase experi-
mental e, portanto, só quando for obrigatório é que 
o passaremos a fazer. Até lá, continua a funcionar o 
livro de ponto. Confesso, contudo, que hoje estou 
mais zeloso em cumprir apenas o horário previsto... 
É uma pena.

Ainda há muitos médicos que se recusam a utili-
zar o novo sistema?
Praticamente todos os médicos não estão a usar 
o controlo de assiduidade por dados biométricos. 
Usam o livro do ponto.

Se a administração do hospital tivesse reunido 
com os médicos para explicar o sistema teria 
uma atitude diferente?
É óbvio que uma boa relação, entre um conselho 
de administração e os profissionais que trabalham 
numa instituição, só pode ter como resultado uma 
melhor comunicação e uma maior aceitabilidade 
das medidas que se quer implementar. A partir daí, 
é meio caminho andado para que as coisas sejam 
bem aceites. 

A Comissão de Internos do Hospital Pedro His-
pano tem alertado para os efeitos negativos do 
novo sistema para os médicos em fase de forma-
ção. Quer explicar porquê?
Este controlo de assiduidade já foi testado noutros 
serviços hospitalares e constatou-se que a sua pro-
dutividade diminuiu. Se isso acontece, as hipóteses 
de aprendizagem também diminuem. Dando um 
exemplo na área da cirurgia: num horário normal, 
por hipótese, pode fazer-se seis ou sete cirurgias. 
Mas o cirurgião sabe que se passar um bisturi para 
a mão do interno, para que ele realize qualquer tipo 

de procedimento cirúrgico, a intervenção vai demo-
rar mais tempo. Neste contexto, e tendo em conta 
que o doente tem de estar sempre em primeiro lu-
gar, a formação do interno pode ser relegada para 
segundo plano. Portanto, a nossa formação pode ser 
realmente afectada. A mesma questão vai levantar-
se nas restantes especialidades. O novo sistema de 
controlo de assiduidade vai afectar toda a gente, não 
só pelo facto de os médicos se sentirem mais des-
motivados, mas também pelo facto de terem menos 
disponibilidade para os internos. 

Já aconteceu alguma situação, das que apontou, 
com um médico interno do Hospital Pedro His-
pano?
Não tenho conhecimento que algum interno do 
hospital tenha sido prejudicado, até porque o sis-
tema ainda não está em pleno funcionamento. A 
verdade é que entre o mestre e o discípulo cria-se 
uma relação valorosa, que ultrapassa questões la-
borais! Mas a isso se deve o espírito hipocrático 
da formação, que é muito superior a um qualquer 
conselho de administração.

Outro dos problemas que é levantado prende-
se com o facto de os médicos internos terem 
previsto formação fora dos estabelecimentos de 
saúde. Já sabem como é que se vai resolver essa 
situação, perante o novo sistema?
Não foi explicado aos médicos internos de que forma 
é que irão ter essa flexibilidade, nomeadamente se 
podem continuar a consultar processos clínicos 
noutros hospitais, se podem ir consultar bibliogra-
fia a bibliotecas. O horário de abertura desses esta-
belecimentos coincide, muitas vezes, com o nosso 
horário de trabalho. A primeira e única vez que 
ouvi o presidente do Conselho de Administração 
do Pedro Hispano falar foi na Assembleia Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos. Nunca ninguém 
explicou à comissão de internos como se iria pro-
cessar o nosso controlo de assiduidade, sendo que 
temos uma especificidade diferente. Somos, muitas 
vezes, equiparados a trabalhadores-estudantes. 

ORDEM TEM DE ASSEGURAR 
MANUTENÇÃO DA 
QUALIDADE

A comissão de internos tentou ter alguma reu-
nião com o conselho de administração?
Não pedimos uma reunião directa com o Dr. Nuno 
Morujão. Se a medida não foi explicada aos direc-
tores de serviço e aos médicos, não estávamos à 
espera de uma atitude diferente connosco.

Acredita na promessa do bastonário da Ordem 
dos Médicos de poder vir a retirar idoneidades 
aos serviços, ao nível de formação?
Os últimos dois anos foram difíceis para os médi-
cos internos. Processaram-se muitas ilegalidades 
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e a verdade é que não tivemos o apoio público do 
bastonário. Nunca nos defendeu. De facto, estamos 
na base de uma pirâmide hierárquica da Ordem 
dos Médicos e apesar do Dr. Pedro Nunes se ter 
mostrado solidário com os nossos problemas numa 
reunião, nunca assumiu uma posição pública. Es-
tou muito desiludido e mesmo quando lhe coloquei 
a questão das idoneidades dos serviços, o bastoná-
rio remeteu-a para o Conselho Nacional do Médico 
Interno (CNMI). No entanto, estamos a falar de 
um órgão com funções meramente consultivas e 
não executivas. Por isso, não acredito que envie 
comissões técnicas de verificação de idoneidade dos 
serviços, embora eu gostasse que o fizesse, quando 
o sistema estiver completamente implementado. Se 
este sistema de controlo de assiduidade for alargado 
a todos os hospitais do país, vão ter de ser feitas 
alterações profundas, para garantir a qualidade da 
formação médica. 

O que é que vai mudar?
Os bons especialistas vão ser convidados para as 
inúmeras clínicas privadas que estão a aparecer 
em Portugal, tornando incompatível a actividade 
pública e privada. Este novo paradigma vai levantar 
a questão de quem vai assegurar a formação dos 
internos, se os bons profissionais vão acabar por 
sair do serviço público. Perante este cenário, apenas 
posso dizer que o importante é garantir a qualidade 

da formação, seja ela seja feita no público, quer ela 
passe a ser realizada no privado.

É um médico em início de carreira. Sente-se, de 
alguma forma, desiludido com tudo o que tem 
acontecido em torno da profissão?
Estou um pouco desiludido com o ministro da 
Saúde, nomeadamente com as declarações que fez 
sobre os médicos internos. Era desnecessário dizer 
que se não estivéssemos satisfeitos, poderíamos ir 
tirar a especialidade para o estrangeiro. Mas, na 
verdade, muitos colegas meus já foram para fora e 
eu próprio pensei em ir. Afinal de contas, o minis-
tro não disse nada de novo, porque há pessoas que 
já foram. Mas isto tem um efeito negativo. Veja-se 
o que aconteceu em Espanha, onde foi feita uma 
requisição civil de forma a que todos os médicos 
espanhóis que estavam fora do país regressassem, 
com boas condições de trabalho. O problema é que 
quando estes problemas surgem, ninguém é res-
ponsabilizado porque o tempo já passou.

A Comissão de Internos do Hospital Pedro His-
pano está a pensar tomar alguma medida ou po-
sição nos próximos tempos?
Não deixaremos de estar atentos. Sempre tivemos 
uma boa relação com os orientadores de formação e 
sinto que apenas podemos ser prejudicados na parte 
técnica. Se sentirmos que a qualidade da forma-
ção vai decrescer, não o deixaremos de comunicar 
aos colégios de especialidade. O facto do CNMI ter 
lançado um parecer é também muito importante. 
Agora, a Ordem dos Médicos tem de assumir as 
suas responsabilidades a assegurar a manutenção 
da qualidade. ■
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OS BONS PROFISSIONAIS 
VÃO ACABAR POR SAIR DO 
SERVIÇO PÚBLICO
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OS SONHOS TAMBÉM 
PODEM TORNAR-SE 
REALIDADE

Durante quatro sessões, «espalhou-se» magia pelas 
mais de mil crianças que passaram pelo auditório. 
“De ano para ano, continuo a surpreender-me com a 
participação das pessoas”, confessou à Nortemédico 
Fátima Oliveira, coordenadora do grupo de teatro e 
elemento do Conselho Regional do Norte. Ao todo, 
cerca de 20 pessoas estiveram envolvidas nesta ini-
ciativa que já tem a marca de sucesso e que conta 
ainda com a participação do Grupo Coral «Onda», 
também com profissionais do Centro de Saúde dos 
Carvalhos, em Vila Nova de Gaia. “Somos nós que 
fazemos o palco, elaboramos as roupas e montamos 
a peça”, realça Fátima Oliveira. Nada que preocupe 
“quem corre por gosto”. Mais. É no período dos en-
saios, à volta de três semanas antes da actuação, que 
surgem as ideias para o enredo da peça seguinte. 
Normalmente, justifica a grande dinamizadora 

PEÇA DE NATAL NA SRNOM FOI UM ÊXITO 

UMA FÁBRICA QUE REALIZOU 

ANTÓNIO GEDEÃO ESCREVEU QUE O “SO-

NHO COMANDA A VIDA” E O GRUPO DE TE-

ATRO «OS TRAQUINAS» DECIDIU DAR-LHE 

FORMA. «A FÁBRICA DE SONHOS» FOI O 

TÍTULO DA PEÇA TEATRAL QUE ESTEVE EM 

«CENA» DURANTE DOIS DIAS, 8 E 9 DE DE-

ZEMBRO, NO CENTRO DE CONGRESSOS E 

CULTURA DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

DA ORDEM DOS MÉDICOS.

SONHOS!
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deste evento, “é quando te-
nho mais tempo disponível 
para pensar e começar desde 
logo a idealizar o próximo 
tema”. Por isso, confidenciou, 
até já há história para a pró-
xima... Mas, por enquanto, é 
segredo. 

ERA
UMA VEZ...

Durante a encenação da «Fábrica de Sonhos», a 
animação não podia ser maior, partilhada por mo-
mentos de suspense – houve mesmo passes de ma-
gia, com direito a uma palavra mágica directamente 
saída de um simpósio terapêutico –, por episódios 
de comédia e actos musicais. Nada faltou. Nem 
mesmo os pedidos da criança que quer ser princesa 
ou super-homem, nem tão pouco os inspectores 
preocupados com a qualidade dos produtos que 

saíam desta fábrica. Afinal 
de contas, a bruxa e a fada 
faziam desaparecer os auto-
res dos desejos e nem sempre 
as coisas correram bem... Os 
coelhinhos da Páscoa apare-
ceram fora de época e foi um 
grande problema. 
Nada que, no fim, não ficasse 
resolvido. É que nesta «Fábrica 
de Sonhos» o mais importante 
foi que todos ficassem a saber 
que “os sonhos também podem 
tornar-se realidade”. Para isso, 
basta lutarmos por eles! ■
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O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS DEU, NO 

PASSADO DIA 21 DE DEZEMBRO, AS BOAS-VIN-

DAS AOS CERCA DE 300 NOVOS RECÉM-LICEN-

CIADOS EM MEDICINA DAS DUAS FACULDADES 

DO PORTO, NA TRADICIONAL CERIMÓNIA DO 

JURAMENTO DE HIPÓCRATES. “ESTE É UM DOS 

MOMENTOS MAIS IMPORTANTES NA VIDA DE 

UM MÉDICO, POIS HOJE IREMOS JURAR QUE, A 

PARTIR DE AGORA, PASSAREMOS A TER COMO 

OBJECTIVO MAIS IMPORTANTE O BEM-ESTAR 

DOS DOENTES”, COMEÇOU POR SALIENTAR 

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA.

JURAMENTO DE HIPÓCRATES 
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“UM DOS MOMENTOS 
MAIS IMPORTANTES NA VIDA 
DE UM MÉDICO”

Mas numa altura em que “as novas concepções 
economicistas” estão a ser colocadas em prática no 
sector da saúde, o responsável alertou para o con-
sequente desprezo da qualidade e humanidade da 
assistência, em favor da poupança. Um caminho 
que o presidente do Conselho Regional do Norte 
acredita que vai provocar “a desnatação do sistema, 
com evidente prejuízo dos mais necessitados, dos 
doentes crónicos e dos mais graves”.
Certo de que “é importante poupar, combater o des-
perdício e gerir melhor os dinheiros públicos”, José 
Pedro Moreira da Silva preveniu os novos médicos 
para a necessidade de “nunca perder de vista a hu-
manização dos serviços e prestar melhores cuida-
dos médicos”. Assim, enfatizou, “temos de ser nós, 
os médicos, aproveitando a 
nossa posição privilegiada 
na relação médico-doente, 
a promover uma postura 
mais rigorosa e humanista 
junto destes, nas explica-
ções dos actos médicos, 
nos consentimentos infor-
mados, os quais evitarão, 
com toda a certeza, alguns 
atritos e conflitos”.

MAIS ORDEM

Importante, segundo o presidente, é também o pa-
pel da Ordem dos Médicos na promoção de me-
lhores condições de trabalho, não só ao nível físico, 
mas também ao nível dos equipamentos. Advo-
gando um papel mais interventor neste campo, José 
Pedro Moreira da Silva  evocou que “alguns dos 
locais são indignos para a prática de uma medicina 

que se quer de qualidade”. Por isso, “teremos de ter 
mais Ordem nos locais de trabalho e mais Ordem 
na formação”, vaticinou.
Porque a cerimónia ia de encontro aos cerca de 300 
jovens licenciados, futuros internos, o líder do Con-
selho Regional do Norte não esqueceu o novo pro-
grama de internato médico, pedindo a colaboração 
de todos: “Tereis de estar preocupados com a ques-
tão da formação e, principalmente, esclarecidos 
e atentos, sendo importante que nos ajudem com 
as vossas críticas e sugestões a salvaguardar que a 
nossa Ordem tenha uma palavra definitiva sobre 
a idoneidade dos serviços, como também do local 
onde os internatos devem ser realizados nas melho-
res condições”.   

O Juramento de 
Hipócrates contou 
igualmente com a 
presença do bas-
tonário da Ordem 
dos Médicos. À se-
melhança de José 
Pedro Moreira da 
Silva, também Pe-
dro Nunes preveniu 
os recém chegados 
para os colegas que 
“os irão ver como 
um estorvo” e para 

os quais a medicina “é apenas uma forma de ganhar 
a vida”. “Tentarão matar o vosso sonho e transfor-
mar-vos em simples funcionários, obedientes e soli-
dários com os interesses da empresa, em vez de so-
lidários com os dos doentes”, advertiu. Mas apesar 
de assumir que “ser médico é difícil”, o bastonário 
acredita que “vale a pena”. ■
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O Centro de Cultura e Con-
gressos da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
acolheu, no passado dia 26 
de Janeiro, o III Encontro Na-
cional “Trauma – Um flagelo 
do século XXI”. A adesão dos 
profissionais de saúde fez-se 
sentir, tendo o número de par-
ticipantes duplicado, face ao 
número inicialmente previsto. 
Quase 300 pessoas quiserem 
conhecer o Plano Estratégico 
de Atendimento em Trauma 

que está a ser elaborado por um grupo de médicos 
e que, brevemente, será apresentado à Ordem dos 
Médicos. A «Nortemédico» falou com um dos res-
ponsáveis por este documento, o médico do Hospi-
tal de S. João Salvador Massada.

(nortemédico) – O III Encontro Nacional de 
Trauma foi totalmente dedicado às normas de 
boa prática nesta área. Querem ouvir opiniões 
sobre o trabalho que está a ser realizado?
(Salvador Massada) – Este terceiro encontro serviu 
para fazermos uma apresentação pública do nosso 
trabalho. É verdade que está concluído, mas não o 
queremos finalizar sem ouvir as pessoas, de forma 
a criar um consenso em torno do documento. Fo-

ram, aliás, levantadas uma série de questões que 
vamos analisar e, possivelmente, incluir no plano 
final. Depois, vamos sugerir ao Conselho Nacional 
Executiva da Ordem dos Médicos que, antes de 
o aprovar, entregue o documento aos colégios de 
especialidade e a peritos, de forma a que também 
possam ser dadas sugestões. 

Quando é que pensa que vão estar reunidas 
as condições para concluir, definitivamente, o 
plano estratégico?
Vamos sugerir um mês para a discussão pública e 
depois um mês para a elaboração final. Dentro de 
dois meses queremos ter tudo terminado. 

Fica provado, pela adesão dos profissionais a 
este Encontro, que existe uma grande preocupa-
ção sobre a questão dos doentes traumatizados?
A adesão foi uma surpresa. Estávamos a contar com 
150 pessoas e apareceram quase 300. A verdade é 
que andámos há muitos anos a bater nesta tecla e as 
pessoas começam a ficar satisfeitas, porque começa 
a surgir um documento estratégico. É preciso haver 
uma definição clara de objectivos, de recursos, de 
responsabilidades e articulações que, ao fim e ao 
cabo, sejam a base de sustentação do caminho que 
vamos traçar. Não nos podemos limitar a dizer que 
as coisas não estão bem. É preciso apontar cami-
nhos. Embora este não seja um documento dogmá-
tico, tem normas de orientação e recomendações 
importantes.

PLANO ESTRATÉGICO DEVERÁ 
CHEGAR AO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

Como é que surgiu a iniciativa de elaborar o 
Plano Estratégico de Atendimento em Trauma?
Existe um grupo de pessoas preocupadas com a for-
mação médica e de enfermagem na área do trauma, 
numa tentativa de ser criada uma linguagem co-
mum no atendimento. Ou seja, pensamos que o 
doente deve ser atendido sempre da mesma forma, 
independente do local onde teve o acidente. Actual-

III ENCONTRO NACIONAL DE 
TRAUMA ABRIU DISCUSSÃO 
PÚBLICA DO PROJECTO

O NÍVEL DE MORTALIDADE E MORBILIDADE 

NA ÁREA DOS DOENTES TRAUMATIZADOS 

PODIA SER MENOR. O ALERTA É DE SALVA-

DOR MASSADA, MÉDICO E UM DOS ELEMEN-

TOS QUE ACTUALMENTE ESTÁ A CONCLUIR 

O PLANO ESTRATÉGICO DE ATENDIMENTO 

EM TRAUMA. UM DOCUMENTO DE NOR-

MAS DE BOA PRÁTICA QUE PODERÁ SALVAR 

VIDAS.

PLANO ESTRATÉGICO 
EM DEBATE
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mente, deparamo-nos com o problema ao nível da 
organização, o que significa que o doente, muitas 
vezes, é atendido em hospitais nos quais se trabalha 
dentro das normas de boa prática, mas que não pos-
suem condições para que os profissionais exerçam a 
sua actividade graduada nessa área. Assim, a aposta 
que houve ao longo dos últimos anos na formação 
acabou por começar a colidir com os problemas de 
burocracia, de triagem, de recursos humanos... Foi 
então que decidimos elaborar um Plano Estratégico 
de Atendimento de Trauma que vai ser apresentado 
à Ordem dos Médicos e a quem já pedimos que, 
após aprovação no Conselho Nacional Executivo, 
envie para o Ministério da Saúde.  

Quais são os impactos negativos, fruto da falta 
de organização a este nível?
Existem dados científicos sobre essa questão. Os 
estudos realizados demonstram que em países nos 
quais começou a haver uma organização em trauma 
houve diminuição clara de mortalidade e morbi-
lidade. Em Portugal, fizeram-se alguns estudos e 
constatou-se que temos uma mortalidade maior ao 
nível de doentes traumatizados, comparativamente 
com outros países europeus e perante a mesma 
gravidade de situação. Portanto, temos um número 
de doentes que poderia ser salvo. A verdade que nos 
EUA, as Normas de Boa Prática em Trauma já estão 
implementadas há mais de uma década. Na Eu-
ropa demorou um pouco mais, mas países como a 
França, a Inglaterra ou a Alemanha são um exemplo 
a seguir. A nossa ideia é ter um plano estratégico do 
que é universalmente aceite, adaptando-o à nossa 
realidade. 

DIFERENCIAR A REDE

Qual vai ser a questão mais difícil de resolver?
Um dos principais problemas prende-se com a es-
cassez dos recursos humanos. Mas, neste aspecto, 
acredito que podemos vir a ter surpresas positivas. 
No nosso dia-a-dia, nunca tivemos cursos vazios. 
Pelo contrário. Temos lista de espera de pessoas 
que querem fazer os cursos, o que demonstra que 
há uma avidez por este projecto. Fundamental, é 
necessário uma definição política clara e coragem 
em mexer com algumas coisas, designadamente a 
diferenciação da rede. A rede vai escolher compo-
nentes, à semelhança do que acontece agora com 
a política estratégica em torno das maternidades 
ou dos serviços de urgência. Não queremos fechar 
nada. Mas queremos que o doente seja levado para 
um determinado hospital, porque é o que está me-
lhor preparado para essas funções. Depois, temos a 
questão da implementação, porque é preciso afec-
tar recursos e haver uma interlocução com muitas 
entidades: bombeiros, centros de saúde, entidades 
na área da reabilitação, PSP, a protecção civil, entre 
outros. No entanto, neste aspecto não existem difi-
culdades técnicas, pode apenas ser mais demorado 
por questões de agenda.

E qual pensa que será o problema mais fácil de 
resolver, em termos organizacionais? 
O pré-hospitalar. Isto é, cada um dos locais criar 
condições para que o doente seja atendido dentro 
da boa prática. Penso que isso está definido, é uma 
questão de dar formação. ■
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O Departamento de Formação da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, em parceria com 
a Associação Portuguesa de Engenharia da Saúde”, 
organizou no passado dia 3 de Fevereiro um coló-
quio subordinado ao tema «O choque informático 
na saúde». Juntando médicos e administradores, o 
encontro serviu para questionar soluções e experi-
ências, com a certeza de que o Instituto de Gestão 
Informática e Financeira da Saúde (IGIF) vai ser 
substituído pela Administração Central dos Siste-
mas de Saúde (ACSS). A notícia foi avançada pela 
secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Carmen 
Pignatelli, ao assegurar que o novo organismo será 
“aprovado em breve pelo Conselho de Ministros”.
A ACSS surge, como explicou a governante, como 
entidade “normalizadora, reguladora e certifica-
dora”, abandonando “as funções de software house, 
um dos principais empecilhos ao bom funciona-

SRNOM ORGANIZA DEBATE SOBRE 

NOVO ORGANISMO VAI 
SUBSTITUIR IGIF

O INSTITUTO INFORMÁTICO E FINANCEIRO 

DA SAÚDE (IGIF) VAI, EM BREVE, SER SUBS-

TITUÍDO PELA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DOS SISTEMAS DE SAÚDE (ACSS). A NOTÍ-

CIA DE QUE O NOVO ORGANISMO VAI SER 

APROVADO EM CONSELHO DE MINISTROS 

FOI DEIXADA PELA SECRETÁRIA DE ESTADO 

ADJUNTA E DA SAÚDE, CARMEN PIGNATELLI, 

DURANTE O COLÓQUIO «O CHOQUE IN-

FORMÁTICO NA SAÚDE», ORGANIZADO 

PELA SRNOM E PELA ASSOCIAÇÃO PORTU-

GUESA DE ENGENHARIA DA SAÚDE.

mento do IGIF”. Com base num estudo encomen-
dado pelo Governo e apresentado no colóquio por 
Manuel Carrilho Dias, da empresa Pricewaterhou-
seCoopers, Carmen Pignatelli focou as “incoerên-
cias, insuficiências e desalinhamentos graves, ao 
nível da arquitectura dos sistemas de informação da 
Saúde e da arquitectura orgânica que os suporta”. 
Em alternativa, o novo modelo em desenvolvimento 
“terá um carácter misto, que procura um equilíbrio 
racional, evitando uma centralização ou uma libe-
ralização excessiva. 
Basear-se-á numa clara definição entre as competên-
cias que permanecerão no interior da Administra-
ção e as que deverão ser externalizadas”, descreveu.
À ACSS, continuou a secretária de Estado Adjunta 
e da Saúde, competirá as actividades inerentes ao 
Estado. Ou seja, “a regulamentação, a normaliza-
ção, a certificação”, enumerou. Quanto às entidades 
externas, “deverão ser afectas as actividades que o 
«mercado» tende a desempenhar de forma optimi-
zada, como o desenvolvimento aplicacional, a ma-
nutenção evolutiva das aplicações, implementação e 
apoio e gestão das infra-estruturas”.

ORIENTAÇÃO PARA A DECISÃO 
CLÍNICA 

De acordo com o estudo da PriceWaterHouseCoo-
pers, um dos principais problemas do IGIF reside 
no facto de concorrer com o mercado, uma vez que 
é “muito focalizado em termos de produto e tec-
nologia, não estando virado para a prestação dos 
serviços e para o sector”. Segundo Manuel Carrilho 
Dias, senior manager da empresa, existe mesmo 
“uma grande disparidade entre o Plano Nacional de 
Saúde ou o programa do Governo para o sector e a 
oferta de serviços”.
Neste contexto, Carmen Pignatelli advogou a ne-
cessidade de redefinir os objectivos e as prioridades 
dos serviços de informação, devendo ainda o Pro-
grama de Transformação dos Sistemas de Informa-

« O CHOQUE INFORMÁTICO 
NA SAÚDE»
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ção da Saúde assentar em mais dois eixos: no 
modelo da governação e gestão e na presta-
ção de serviços. No futuro, defendeu, os ob-
jectivos prioritários estarão orientados para 
a decisão clínica e, portanto, para o utente 
e para o profissional de saúde. “Conforme 
está consagrado no programa do Governo, 
o sistema de saúde tem que se centrar no 
cidadão”, evocou.
Apesar dos problemas apontados ao 
IGIF, Manuel Carrilho Dias reconhe-

ceu o “empenho dos profissionais” que ali traba-
lham, referindo que os cerca de 70 funcionários 
existentes e a centralização em apenas duas de-
legações inviabilizam uma resolução mais efi-
caz dos problemas levantados pelos utilizadores. 

EXEMPLOS PRÁTICOS

Num painel alargado com médicos e administra-
dores, a segunda parte do colóquio centrou-se em 
torno das “soluções e experiências”. O caso do Cen-
tro Hospitalar dos Covões, exposto pelo director 
dos Serviços de Urgência, José Manuel Almeida, foi 
abordado como um exemplo de “sucesso”, através 
do qual é possível ter acesso ao processo clínico de 
um doente, através da implementação do sistema 
«Alert». “Trata-se de um sistema onde assenta toda 
a trajectória clínica do doente e onde todos os pro-
fissionais colaboram, sem qualquer problema, e 
com diferentes níveis de acesso”, assinalou.
Outros exemplos se seguiram. Ivo Antão, admi-
nistrador da Espírito Santo Saúde, falou sobre a 
informação, para a tomada de decisão; Rui Pereira 
da Silva, director da Healthcare, abordou a questão 
das melhores práticas e referências de sucesso; José 
Campos Costa, account manager da InterSystems, 
incidiu sobre a história clínica única; Luís Franco, 
director do Gabinete de Soluções de Medicina, da 
PT Prime, referiu-se às soluções globais e Teresa 
Luciano, presidente do Conselho de Administração 

da Saudaçor, partilhou o projecto do Sistema de In-
formação da Saúde – Açores Região Digital. 
Patentes ficaram também as vantagens da prescri-
ção terapêutica através de sistemas de informação, 
a cargo José Feio, farmacêutico dos Hospitais Uni-
versitários de Coimbra. A prescrição pode ser feita 
através do computador, directamente pelos médi-
cos, e em sistemas integrados. “Quando o médico 
está a prescrever, tem acesso a informações que lhe 
chegam através da base do sistema”, realçou, garan-
tindo “eficácia, eficiência e segurança no processo”.
 

AS QUESTÕES

O colóquio «o choque informático na saúde» ter-
minou com um debate moderado pelos médicos 
Miguel Guimarães e Torres da Costa e com os co-
mentadores Altamiro Costa Pereira, director do 
Serviço de Bioestatística e Informática Médica da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Frederico Carmo Reis, especialista de Urologia do 
Hospital de S. João, José Barbosa Castanheira, di-
rector do Departamento de Organização de Siste-
mas de Informação da ULS de Matosinhos, e Luís 
Velez Lapão, coordenador da Área de Saúde do INA. 
Globalmente, todos concordaram com as apresen-
tações realizadas, acreditando na importância dos 
sistemas de informação e na sua funcionalidade. 
Todavia, não deixaram de ser levantadas questões 
no campo da segurança e dos custos desses siste-
mas. Nesta perspectiva, José Barbosa Castanheira 
aproveitou a informação deixada pela secretária 
de Estado Adjunta e da Saúde sobre o estudo en-
comendado pelo Governo a uma entidade externa, 
para a criação de um sistema de certificação de 
“software”. Um assunto que, segundo o director 
do Departamento de Organização de Sistemas de 
Informação da ULS de Matosinhos, deve servir de 
“desafio à Ordem dos Médicos”, no sentido de as-
sumir uma posição relativamente ao “importante 
papel da certificação”. ■
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Este é um despacho “caricato no plano técnico” e 
“notoriamente ambíguo”, criticou José Pedro Mo-
reira da Silva explicando que a posição da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos surge 
com a perspectiva de não ver o documento aplicado, 
“enquanto não for reformulado” pela tutela. 
Segundo o presidente, “não fi cam salvaguardadas 
as regras técnicas que permitam o exercício da ac-
tividade em condições que assegurem o adequado 
tratamento dos doentes”. Neste contexto, questiona 
José Pedro Moreira da Silva, “se os critérios técni-
cos da Ordem dos Médicos serviram, e bem, para 
justifi car o encerramento das maternidades, não se 
percebe por que não são válidos para as escalas de 
urgência. São duas medidas para a mesma coisa”.
A atribuição da totalidade do horário de trabalho 
para Serviço de Urgência – sem um limite máximo 
de horas, como actualmente acontece – é uma das 
ilegalidades apontadas. O despacho do Ministério 
da Saúde, datado de Dezembro, refere a atribuição 
da totalidade do horário de trabalho, para trabalho 
no Serviço de Urgência e a existência de especiali-
dades que assegurem a prestação deste serviço em 
regime de prevenção. Sustenta ainda que as escalas/
tipo devem respeitar, sempre que possível, os níveis 
assistenciais defi nidos pela Ordem dos Médicos, 
para as diversas valências e, na sua existência ou 
impossibilidade, os níveis assistenciais defi nidos 
para o Serviço de Urgência pelo director clínico, e 
também a distribuição dos médicos por turnos. “Na 
sua inexistência ou impossibilidade”, aponta o do-
cumento, os níveis assistenciais devem ser “defi ni-
dos pelo director clínico, com a justifi cação devida”. 
Perante esta orientação, a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos lamenta que “os níveis as-
sistenciais defi nidos pela Ordem não sirvam para 
nada, na perspectiva deste despacho, já que ao di-
rector clínico são atribuídos poderes discricionários 
nesta matéria”. Um cenário criticado pela Secção 
Regional do Norte, até porque “o decreto-lei 73/90 
estabelece um período normal máximo de 12 horas 
para aquelas funções, a que poderão ser acrescidas 
12 horas de trabalho extraordinário”. O despacho, 
continuou o presidente, estabelece ainda o princí-
pio da distribuição dos médicos por turnos, o que 
“não tem consagração legal a nível da actividade 
médica”.  
Outra das ilegalidades assinaladas por José Pedro 
Moreira da Silva prende-se com a existência de es-
pecialidades que asseguram a prestação do Serviço 
de Urgência em regime de prevenção, dispensando 
a concordância do médico. “Trata-se de um do-
cumento notoriamente ambíguo”, face a medidas 
anteriormente tomadas pelo Ministério da Saúde, 
concluiu. ■

NA REGULAMENTAÇÃO 
DAS ESCALAS NOS 
SERVIÇOS DE 
URGÊNCIA

CRN AVANÇA COM 
PEDIDO DE SUSPENSÃO

CONFERÊNCIA DE 

IMPRENSA 

[05. FEV. 2007]

O DESPACHO DO GOVERNO SOBRE “ES-

CALAS-TIPO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA” 

APRESENTA UMA SÉRIE DE “ILEGALIDADES”. 

A DENÚNCIA PARTIU DO CONSELHO REGIO-

NAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS 

QUE, EM CONFERÊNCIA DE IMPRENSA RE-

VELOU QUE VAI RECORRER AO PROCURA-

DOR-GERAL DA REPÚBLICA E AO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LISBOA PARA 

QUE SEJA DECLARADA A SUA ILEGALIDADE E, 

CONSEQUENTEMENTE, A SUA SUSPENSÃO. 

“ILEGALIDADES”

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografi a António Pinto
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O Conselho Distrital (CD) de Vila Real da Ordem 
dos Médicos já tem um espaço, onde vai criar a sua 
sede. A escritura da loja comercial, adquirida com 
o apoio financeiro do Conselho Regional do Norte, 
realizou-se no mês de Novembro de 2006, con-
cretizando um sonho de vários anos. “Quando me 
candidatei, assumi o compromisso de avançar com 
a sede. O Dr. José Pedro Moreira da Silva apoiou-nos 
e, finalmente, conseguimos concretizar esta velha 
aspiração”, congratulou-se a presidente do CD de 
Vila Real, Margarida Faria. 
Com o espaço adquirido, falta agora avançar com o 
projecto de arquitectura. A loja comercial, situada 
na cidade de Vila Real, vai ser remodelada, com 
o objectivo de criar uma sede que dê apoio admi-

nistrativo aos médicos do distrito, não só a nível 
logístico, mas também no campo da formação e do 
lazer. Para a presidente do CD de Vila Real, “seria 
muito redutor que a nova sede prestasse apenas um 
serviço de secretaria”. Neste contexto, “quisemos 
adquirir um espaço que fosse possível adaptar, no 
sentido de ali haver cursos de formação, reuniões, 
conferências e até encontros informais, onde os 
colegas possam tomar um café e descontrair-se”, 
descreveu.

ESPAÇOS POLIVALENTES

As valências estão já contempladas no projecto de 
requalificação, da responsabilidade do arquitecto 
Paulo Gomes. Desvendando um pouco do futuro, 
Margarida Faria adiantou à «Nortemédico» que a 
sede do CD de Vila Real, com cerca de 200 metros 
quadrados, vai ser dotada de uma secretaria, um 
pequeno auditório polivalente com capacidade para 
50 pessoas, para eventos culturais e científicos, sala 
de reuniões, um ou dois gabinetes, e um pequeno 
bar, com cozinha de apoio. A par disso, a infra-
estrutura será equipada com meios audiovisuais e 
informáticos. 
Com todos os pormenores pensados, espera-se 
que dentro em breve as obras possam arrancar. De 
acordo com Margarida Faria, o projecto de arquitec-
tura ainda vai ter de ser discutido na especialidade, 
carecendo de aprovação por parte do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos. De qual-
quer das formas, e se a autorização for célere, a par 
da execução das obras e equipamento previsto, a 
presidente do CD de Vila Real acredita que no fim 
de 2007 os cerca de 500 médicos deste distrito pos-
sam usufruir da nova sede. ■

CONSELHO 
DISTRITAL DE VILA 
REAL JÁ TEM SEDE

HÁ MUITOS ANOS RECLAMADA, A NOVA 

SEDE DO CONSELHO DISTRITAL DE VILA REAL 

DA ORDEM DOS MÉDICOS VAI, FINALMENTE, 

AVANÇAR, DEPOIS DO APOIO DO CONSE-

LHO REGIONAL DO NORTE NA AQUISIÇÃO 

DE UMA INFRA-ESTRUTURA NAQUELA CI-

DADE. O PROJECTO DE ARQUITECTURA ESTÁ 

JÁ A SER ELABORADO E, NO FIM DE 2007, O 

ESPAÇO PODERÁ ABRIR AS PORTAS.

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

CONSEGUIMOS 
CONCRETIZAR ESTA VELHA 
ASPIRAÇÃO

ESCRITURA DE 
AQUISIÇÃO DO ESPAÇO 
FOI ASSINADA EM 
NOVEMBRO 
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DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL CONTÍNUO

MELHORAR A 
QUALIDADE DE 
CUIDADOS MÉDICOS, 
ASSEGURANDO A 
SEGURANÇA DO 
PACIENTE

DECLARAÇÃO DE CONSENSO 

Em 14 de Dezembro de 2006, realizou-se 
no Luxemburgo a Conferência Europeia 
“CPD – Improving Healthcare”, sob os 
auspícios da Comissão Europeia e da Presi-
dência Filandesa da UE. Este evento foi or-
ganizado por diversas entidades europeias, 
entre as quais a UEMS (Union Européenne 
des Médicins Spécialistes) e juntou diversos 
representantes de agentes da área da saúde 
da comunidade europeia (utentes, médicos 
e outros profissionais de saúde) bem como 
delegados de diversas instituições europeias e au-
toridades nacionais. A conferência proporcionou 
uma oportunidade excelente para comparar dife-
rentes experiências sobre CPD (desenvolvimento 
profissional contínuo) dos médicos, sobretudo 
num contexto de mobilidade aumentada, tanto de 
utentes como de profissionais. Os intervenientes 
sublinharam em especial as preocupações pela 
melhoria da qualidade do desenvolvimento pro-
fissional contínuo, mas também, a sua avaliação, 
controlo e financiamento.
No final da conferência foi emitida uma Declaração 
de Consenso intitulada “CPD – Improving health-

care quality, ensuring patient safety” [reproduzida 
abaixo], que resumiu os resultados das discussões 
efectuadas e destacou o potencial do CPD para 
melhorar a qualidade e a segurança da prestação 
de cuidados de saúde. Esta conferência contribuiu 
para aumentar a consciência, entre os decisores 
políticos e parceiros do sector da saúde, sobre a 
importância da aprendizagem e do treino ao lon-
go da vida para médicos e profissionais de saúde 
em geral. Deste modo, a Declaração de Consenso 
mencionada abre caminho a trabalho adicional 
neste campo.

Ao longo dos tempos foram e continuam a ser feitos 
grandes avanços na Medicina. A implementação 
destes depende da aprendizagem de novas técni-
cas, terapias, conceitos clínicos que podem melhorar 
a qualidade e segurança no atendimento dos seus 
doentes. Desde cedo os médicos reconheceram a 
importância da educação como ponto fundamental 
no seu profissionalismo. 

Neste século – caracterizado por mudanças, uma 
crescente complexidade e um crescente de informa-

ção – é essencial que os médicos sejam apoiados na 
sua formação contínua, desde o curso até ao mo-
mento da reforma. Apoiados desta forma, os médi-
cos poderão aplicar os benefícios desta formação no 
seu desempenho clínico.

Além de contribuir para as melhorias no cuidado 
dos doentes, o DPC (desenvolvimento profissional 
contínuo) tem também um papel importante no 
melhoramento dos cuidados de saúde. Em virtude 
das responsabilidades clínicas e administrativas, os 
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médicos são colocados em posições para que possam 
implantar mudanças benéficas à qualidade, eficiência 
e capacidade dos cuidados de saúde. 

Enquanto dirigidas aos médicos, os princípios desta 
declaração são aplicáveis no contexto multidisciplinar 
e multi-profissional dos cuidados de saúde, podendo 
ser aplicável a outros profissionais de saúde. 

1) O DPC pode ser definido pelos meios educacion-
ais pelos quais os médicos asseguram que mantêm 
e melhoram as suas competências e desempenhos. 
Como tal, o DPC engloba e vai mais além do Ensino 
Médico Contínuo. 

2) É do médico a responsabilidade ética e profissional 
de assegurar que os cuidados médicos que presta 
são seguros e baseados em provas científicas. Para 
alcançar isto, todos os médicos têm de se dedicar ao 
desenvolvimento profissional contínuo da sua área. 

3) No final são os pacientes que beneficiam do 
desenvolvimento no DPC – melhor qualidade e seg-
urança dos cuidados médicos. 
Também os doentes benefi-
ciam de maior disponibilidade 
de material médico, podendo 
até saber mais sobre a sua 
própria saúde, doença ou 
tratamento. 

4) Independentemente da 
natureza do sistema de saúde 
– pagamento directo ou se-
guro de saúde – os recursos 
devem ser mobilizados de 
forma a os médicos poderem 
fazer parte do DPC. Estes re-
cursos incluem: actividades 
educacionais, acesso a tecnologias, tempo para se 
dedicarem ao estudo, apoio por parte dos Colegas 
para uma “cultura de aprendizagem”, recursos fi-
nanceiros e uma estrutura educativa que os suporte. 

5) Os médicos estão familiarizados com a aprendiza-
gem, mas de forma individual. Os médicos deveriam 
usar os seus métodos de aprendizagem preferidos, 
baseados numa avaliação precisa, sendo que as 
hipóteses educativas têm de ser variadas. 

6) Todos os médicos devem manter os componentes 
do DPC como a comunicação, o trabalho de equipa 
e a pesquisa. Cada médico tem de se encarregar dos 
aspectos específicos de cada especialidade ou sub-
especialidade, e que são relevantes para a sua área 
médica.

7) Tem de ser dada particular atenção ao ambiente 
de trabalho do médico para se assegurar que este é 
propício à sua aprendizagem. Isso poderá encorajar 
os médicos a reflectirem e a aprenderam sobre as-
suntos directamente relacionados com a sua área 
profissional. Como importantes elementos de uma 

equipa, os médicos devem apoiar a aprendizagem 
multidisciplinar em melhores cuidados aos doentes.

8) Os médicos deveriam fazer parte de actividades 
educacionais fora dos seus locais de trabalho, como 
por exemplo, aprender lendo, e-learning, grupos 
de trabalho e conferências médicas. Estas apoiam o 
desenvolvimento de forma a fixar padrões educa-
cionais.

9) É importante assegurar que a aprendizagem tam-
bém aconteça quando houver problemas relacio-
nados com os cuidados médicos. A aprendizagem 
deveria estar ligada à auditoria clínica, à opinião dos 
doentes e colegas e à participação de casos clínicos, 
assegurando assim uma melhor qualidade e seg-
urança.

10) Os médicos devem reflectir sobre o que apren-
deram e como isso pode ser aplicado na sua prática 
clínica. Regularmente, numa reunião de grupo, os 
médicos deveriam rever os resultados do DPC e de-
cidir que áreas precisam ser trabalhadas até à reunião 

seguinte. Os médicos devem 
manter um registo das suas ac-
tividades com relevo para o que 
aprenderam. Para além de ser um 
pilar de uma boa educação, um 
sistema como este – baseado na 
revisão de objectivos fixados e 
alcançados – provê a base para 
auto-regulação.

11) Para assegurar que os médi-
cos tomam parte nas actividades 
do DPC tem de ser aplicado um 
sistema de garantia de qualidade 
baseado na acreditação de even-

tos do DPC. Enquanto estes são normalmente siste-
mas nacionais, o Conselho Europeu de Acreditação 
para o Ensino Médico Contínuo (CEAEMC) pode ser 
confirmado por reuniões internacionais.

12) Deve haver um regulamento apropriado às ac-
tividades do DPC. Os impulsionadores do DPC de-
vem aderir a políticas nacionais que assegurem que 
o DPC está livre de qualquer forma de preconceito. 
Deve haver uma clara declaração dos organizadores 
e conferencistas sobre qualquer actual ou potencial 
conflito de interesses e haver transparência relativa-
mente à consolidação das actividades educacionais. 

CPD Improving Healthcare

Luxemburgo, 14 de Dezembro de 2006
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RELANCE SOBRE LIÇÕES E FIGURAS DE 
DESTAQUE NUM PERCURSO 
DE 29 ANOS

NEFROPATOLOGIA 
NO HOSPITAL DE S. JOÃO

DR. ELÍSIO DE CARVALHO
Nefrologista

Quis o destino que nos tivesse sido confiado o en-
cargo de, a par da actividade clínica de Nefrologia, 
participar na criação e desenvolvimento da impor-
tante área da Nefropatologia, no Hospital de S. João.
Em 1976, estávamos a preparar as coisas para iniciar 
este projecto. A Nefrologia portuguesa vivia nessa 
altura num cenário de primeira infância. E, nesta 
fase, em quase todos os seus domínios, era começar. 

A sua ideia central, de resto verdadeiramente pio-
neira entre nós, consistia em promover a criação 
dum Sector de Nefropatologia com um patologista 
e um nefrologista, sempre juntos, para desenvolver 
o estudo regular e a organização de todas as nossas 
biopsias renais e da Pediatria, de rim nativo. Mais 
tarde, juntaram-se também as biopsias dos nossos 
transplantados. Por outras palavras, queria também 
a clínica e os exames subsidiários a lançar luz sobre 
a platina do microscópio. Só o microscópio não che-
gava – tinha ele chegado à conclusão com a sua avan-
çada experiência e as lições de França. Em pouco 
tempo concluímos que o Prof. Cerqueira Magro, de 
facto, tinha tido inteira razão. Este nosso modelo, 
depois, foi seguido por outros Serviços de Nefro-
logia do nosso país. 
Pela anatomia pato-
lógica, onde o sector 
ficou instalado, pas-
sou a participar o 
saudoso Prof. Victor 
Faria. Tinha também 
o antigo gosto pelo 
rim; já estava muito 
familiarizado com a 
patologia renal, com 
trabalhos de inves-
tigação publicados e 
provas académicas 
nesta área. E tinha 
ainda estudado algu-
mas biopsias renais. PROF. CERQUEIRA MAGRO

EM 1976, A NEFROLOGIA 
PORTUGUESA VIVIA NUM 
CENÁRIO DE PRIMEIRA 
INFÂNCIA

Foi pai da ideia o Prof. Cerqueira Magro, e foi tam-
bém, diga-se em abono da verdade, o seu principal 
motivador e impulsionador. Era na altura, o director 
da jovem Unidade de Nefrologia do Hospital de S. 
João, e já desde há bastantes anos que manifestava 
uma clara predilecção por esta área. É tido como o 
realizador da primeira biopsia renal, transcutânea, 
em Portugal. Era ele, habitualmente, quem fazia 
e lia as biopsias renais do hospital, e a sua tese de 
doutoramento, em 1966, já tinha sido sobre “a nossa 
experiência em biopsia renal” (1). Também tinha 
estagiado em França com o Prof. Jean Hamburger, 
muito prestigiado nefrologista europeu da época, 
onde fez a sua primeira biopsia renal transcutânea 
e tomou contacto com a experiência na área do seu 
estudo anátomo-patológico.
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Avaliando o que havia para trás, chegamos à con-
clusão que, dos doentes e das respectivas biopsias 
realizadas até 31 de Dezembro de 1976, não era 
possível obter dados sistematizáveis segundo os 
novos critérios. Decidimos, então, começar tudo 
de raiz.
Em 1 de Janeiro de 1977 nasceu o desejado Sector 
de Nefropatologia do Hospital de S. João. 
Todas as biopsias passaram a ser rigorosamente 
registadas, com pormenorizada identificação con-
firmada do doente e criação de detalhado protocolo 
clínico-analítico. Sem isto não havia biopsia nem 
estudo dela. Esta foi uma norma de sempre, desde 
há 29 anos, feitos em Dezembro 2005. Introduzi-
mos ainda na rotina, além da tradicional microsco-
pia óptica (MO), o estudo regular pela imunohisto-
química (IF) e microscopia ultra-estrutural (ME). 
Esta começou a responder logo satisfatoriamente e 
com regularidade, mas a IF, surpreendentemente, 
demorou os primeiros anos a afinar, durante os 
quais foi muito irregular. 

organização exigente – que, de facto, sempre nos 
consumiu muito tempo – e a aposta constante na 
melhoria e qualidade. Quem não avança, recua 
– pensamos sempre.
Desde essa altura, o relatório de todas as biopsias foi 
sempre produzido pelo mesmo patologista e nefro-
logista juntos – com a clínica e o laboratório ao lado 
da MO, IF e ME; sempre discutido e, frequentes 
vezes, de forma muito viva e acalorada. Notaram-se 
bem os efeitos desta nova metodologia de estudo, 
com o alargamento considerável dos horizontes 
para a interpretação das lesões. Feito o relatório, a 
nefropatia era de imediato classificada pelos dois, 
de acordo com a nossa classificação, e o número 
correspondente escrito ao cimo do nosso protocolo 
clínico-analítico. 

PROF. VITOR FARIA PROF. LEVI GUERRA

EM 1 DE JANEIRO DE 1977 
NASCEU O DESEJADO SECTOR 
DE NEFROPATOLOGIA DO 
HOSPITAL DE S. JOÃO 

ARQUIVO E CLASSIFICAÇÃO  
DOS RELATÓRIOS DE 
NEFROPATIAS

Sentimos também a necessidade de criar uma clas-
sificação própria das nefropatias que se veio a re-
velar uma peça fundamental para o Sector, o eixo 
principal em volta do qual viria a girar todo o nosso 
empenhado estudo e organização. Terá interesse 
referir que sempre nos preocupamos muito com a 

O SECTOR GANHA MAIS 
PRESTÍGIO E COMEÇA A SER 
PROCURADO DE FORA DAS 
PORTAS DO HOSPITAL

O passo seguinte consistia em arquivar devida-
mente tudo o que serviu para fazer o relatório: pro-
tocolo, lâminas, ME e IF; e até os manuscritos dos 
relatórios e observações – que tão úteis se viriam a 
revelar. Mantém-se tudo arquivado, disposto por 
números, patologias e anos, e disponível para con-
sulta rápida, desde Janeiro de 1977. 
Em 1983, seis anos depois, começaram a aparecer 
as primeiras biopsias renais dos nossos transplanta-
dos. Foram tratadas com a mesma metodologia.
Entretanto, com a jubilação do Prof. Cerqueira Magro, 
chega à direcção do Serviço de Nefrologia, em 1993, 
o Prof. Levi Guerra. Já tinha também um rico e vasto 
curriculum na área, boa parte dele feito nos Estados 
Unidos. Deu logo mais um forte apoio, estímulo e 
exigência à Nefropatologia, e novos equipamentos. O 

número de biopsias por ano quase du-
plicou; aumentou muito o número de 
reuniões anátomo-clínicas regulares, 
muitas publicações próprias e pedidos 
de apoio para publicações, em Portugal 
e no estrangeiro. O Sector ganha mais 
prestígio e começa a ser procurado de 
fora das portas do hospital, com pedi-
dos para estudo de biopsias de outros 
hospitais de toda a região Norte, até 
Viseu, com excepção do IPO e Hospi-
tal de Sto. António. Estas biopsias, em 
2005, atingiram 28,4% de todas as de 
rim nativo estudadas. 
Perdemos o Prof. Víctor Faria, por 
falecimento, em Junho de 2001, de-
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De 1 Janeiro 1977 a 31 Dezembro 2005 (29 anos) 
registamos, estudamos e organizamos um total de 
3148 biopsias renais: de nativo, 2475 em 227 doen-
tes (M/F: 1149/1078); 15,4% de biopsias em doen-
tes dos 0 aos 15 anos (M/F: 194/187), 72,9% dos 16 
aos 60 anos (M/F: 874/931) e 11,7% com mais de 
60 anos (M/F: 168/121). De transplante, 673 biop-
sias em 321 doentes (M/F: 202/119). Desta base de 
dados também temos obtido elementos determi-
nantes para muitos trabalhos científicos, o último 
divulgado, recentemente, sobre os 27 anos da nossa 
experiência. (2)

 Em 14 de Fevereiro passado, aposentei-me da fun-
ção pública e deixei o Hospital de S. João. As minhas 
funções e o valioso património que me encarrega-
ram de construir ficou, naturalmente, nas mãos da 
jovem nefrologista, Dra. Susana Sampaio. Foi uma 
sucessão especialmente preparada desde há bastan-
tes anos, desde o início do seu Internato da Especia-
lidade, durante o qual também estagiou connosco e 
se preparou durante cerca de cinco anos.
 No balanço final destes dedicados 29 anos, quando 
com alguma perplexidade fechei a porta do Sector 
de Nefropatologia pela última vez, concluí, fria e 
serenamente que, pela minha parte, deixei a casa 
devidamente arrumada e actualizada; que entre 
mim e a Nefropatologia, a que me devotei durante 
este longo período, as contas estavam totalmente 
saldadas: recebi na medida em que dei. Por isso, 
nem ela me ficou a dever nada, nem eu fiquei a de-
ver nada a ela. Cada um tinha cumprido com a sua 
parte. O melhor que tinha sabido e podido. 
Apenas amontoei uma grande dívida que nunca 
mais poderei pagar: a de todo o impecável apoio téc-
nico, científico e humano – por vezes com carinho 
– que todo o Departamento de Anatomia Patológica 
e o Centro de Microscopia Electrónica da Faculdade 
de Medicina sempre me dispensaram. ■

Elísio de Carvalho
Nefrologista
aelisiocarvalho@sapo.pt

vido a neoplasia. Trabalhamos juntos, frutuosa e 
amigavelmente, durante 25 anos, fecundos. De ca-
rácter impoluto. Notoriamente reservado e muito 
independente, mas de uma honestidade pessoal 
e intelectual modelares e edificantes. E ainda por 
cima disto tudo, era dotado duma grande e serena 
delicadeza no trato. Para o substituir, a Anatomia 
Patológica destacou a Dra. Cármen Valbuena, de 
nacionalidade Espanhola. Tinha acabado há pouco 
tempo a especialidade no Hospital Central da Coru-
nha e concorrido a uma vaga de Assistente Hospita-
lar do nosso hospital. Com as naturais diferenças de 
experiência e carisma, continuamos com a mesma 
metodologia de trabalho.

INFORMATIZAÇÃO DO 
SECTOR TEM INÍCIO EM 2000

TODO O MATERIAL 
CLASSIFICADO EM ARQUIVOS
MANUAIS DESDE 1977, FOI 
TAMBÉM INFORMATIZADO

Em 2000 iniciamos a informatização do Sector. Mas 
antes, encomendamos uma pormenorizada base 
de dados, própria, fornecendo os elementos que 
queríamos que nela constassem. Contém dados de-
talhados de identificação do doente, relativos à rea-
lização da biopsia, da MO, IF, ME e a indispensável 
classificação das nefropatias. O material que estava 
classificado em arquivos manuais desde 1977, foi 
também todo informatizado num longo e exaustivo 
período de trabalho diário, que durou cerca de ano 
e meio. Esta base de dados, sempre protegida, tem 
funcionado muito bem. Foi objecto já de alguns 
aperfeiçoamentos que a nossa experiência, calma e 
prudentemente, aconselhou. Tem fornecido muitas 
e preciosas informações do seu rico e vasto conte-
údo, para os mais variados e razoáveis fins. 

DESTA BASE DE DADOS 
TAMBÉM TEMOS OBTIDO 
ELEMENTOS DETERMINANTES 
PARA MUITOS TRABALHOS 
CIENTÍFICOS

(1) Trabalho com o estudo 
de 413 biopsias de rim na-
tivo em 307 doentes, rea-
lizadas entre 1956 e 1965, 
com sexo, idade, resumo de 
história clínica e analítica 
dos doentes e síndrome, 
tendo como suporte de 
diagnóstico histológico a 
microscopia óptica.

(2) Elísio Carvalho, Maria 
Sameiro Faria, José Pedro 
L. Nunes, Susana Sampaio, 
Cármen Valbuena. Renal 
desease: a 27-year renal 
biopsy study. J Nephrology 
2006; 19: 500-5007.
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Estando globalmente de acordo com o conteúdo 
do Parecer sobre a Proposta de Lei N.º 65/X (Al-
teração à Lei n.º 12/93, de 22 de Abril – Colheita 
e Transplante de Órgãos e Tecidos de Origem Hu-
mana) aprovado em sessão plenária do Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da Vida em 
12 de Dezembro de 2006, sou de opinião que o 
diploma legal em apreço deve regular igualmente 
outro tipo de intervenções, nomeadamente a 
Transplantação Sequencial de Órgãos. Este mé-
todo de tratamento – também conhecido por 
transplantação em cascata ou em dominó – tem 
como característica distintiva o envolvimento de 
mais do que um dador e um recep-
tor, podendo estar envolvidos até três 
pares de dadores/receptores1.

Em Portugal, o exemplo mais can-
dente é o recurso à transplantação 
de fígado de cadáver para um doente 
portador de Polineuropatia Ami-
loidótica Familiar e, sequencialmente, 
no mesmo tempo cirúrgico, a trans-
plantação do seu fígado para outra 
pessoa. Designadamente para doentes 
com tumores hepatobiliares primitivos 
sem doença extra hepática detectável, 
com tumores hepáticos secundários 
neuroendócrinos com controlo prévio 
da doença primária, com patologia 
hepática crónica e idade avançada, ou 
com cirrose C e idade avançada.

Deve ter-se em atenção, porém, que na 
Transplantação Sequencial de Fígado 
o dador vivo defi ne-se, em primeiro lugar, como 
um receptor e só por causa dessa qualidade de 
receptor se torna sequencialmente num dador. Em 
síntese, na Transplantação Sequencial de Fígado, a 
primeira fase enquadra-se, genericamente, no con-
ceito de “colheita e transplantação de órgãos em 
cadáver”, e a segunda na de “colheita e transplan-
tação de órgãos em vida”2. Sendo a Transplantação 
Sequencial de Fígado uma técnica utilizada há 
largos anos em diversos centros de transplantação, 
carece de cobertura na ordem jurídica portuguesa 
dado que, em regra, o dador vivo não tem “uma 
relação de parentesco até ao 3.º grau” com o seg-
undo receptor.

A priori, trata-se de um imperativo de natureza 
ética que o processo de selecção de candidatos 
para transplantação – de um bem escasso como o 
fígado – seja efectuado à luz de critérios de equi-
dade3. Em conformidade com este princípio, sou 
de parecer que todos os doentes devem estar em 
idênticas circunstâncias de acesso a este bem, as-
sim como às técnicas médico-cirúrgicas que visam 
a prossecução dessa fi nalidade. A experiência 
em Portugal demonstra, porém, que o princípio 
da equidade não parece ser violado dado que, à 
luz da melhor evidência clínica disponível, não 
existe diferença assinalável entre a sobrevida de 
um doente do segundo grupo transplantado com 
um fígado de cadáver ou transplantado com um 
fígado de um doente com Polineuropatia Ami-
loidótica Familiar (dado que, apesar de se tratar de 
um órgão fi siologicamente alterado, o período de 
tempo em que se desenrola a doença é geralmente 
superior à expectativa de vida destes doentes). 

Contudo, se se vier a comprovar 
que os doentes do segundo grupo 
obtêm melhores resultados com 
um fígado normal, devem estar 
em condições de paridade com 
os doentes portadores de Polineu-
ropatia Amiloidótica Familiar no 
acesso ao órgão proveniente do 
cadáver.

Em meu parecer, a Entidade de 
Verifi cação da Admissibilidade da 
Colheita para Transplante deverá 
estar particularmente atenta aos 
critérios de selecção de candidatos 
para Transplantação Sequencial 
de Fígado, nomeadamente se estes 
critérios colocarem em causa a 
igualdade de oportunidades, não 
sendo eticamente adequada uma 
lógica estritamente utilitarista à 

luz da qual os fi ns (salvar duas vidas) justifi cam 
os meios – discriminar uma classe de cidadãos em 
razão da sua doença. 

Em síntese, obtido o consentimento informado, 
livre e esclarecido, na forma escrita, do doente 
com Polineuropatia Amiloidótica Familiar para a 
transplantação do seu fígado para outro doente, a 
Transplantação Sequencial de Fígado é eticamente 
adequada devendo esta prática estar prevista e 
regulamentada na ordem jurídica portuguesa. ■

TRANSPLANTAÇÃO  
SEQUENCIAL DE ÓRGÃOS
DECLARAÇÃO DE VOTO 
A PROPÓSITO DO PARECER SOBRE A 
PROPOSTA DE LEI N.º 65/X

1 – Ross LF: The Ethical Limits in Expanding Living Donor Transplantation, Kennedy 
Institute of Ethics Journal (16) n.º 2; 2006: 151-172. 
2 – Tal como consta na Lei n.º 12/93, de 22 de Abril – Colheita e Transplante de Órgãos e 
Tecidos de Origem Humana. 
3 – Melo H, Brandão C, Rego G, Nunes R: Ethical and Legal Issues in Xenotransplantation, 
Bioethics (15) n.º 5/6; 2001: 427-442.

ALTERAÇÃO À LEI N.º 12/93, DE 22 DE ABRIL – 
COLHEITA E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E 
TECIDOS DE ORIGEM HUMANA

RUI NUNES
Professor Catedrático da 
Faculdade de Medicina do 
Porto e Membro do Conselho 
Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida.

ARTIGO



Mas este livro é também um retrato do país da al-
tura: ”os resquícios de uma guerra civil em Espanha 
e os efeitos da II Guerra Mundial”. A situação eco-
nómica e política que Portugal atravessou são carac-
terizadas no romance, lembrando as adversidades 
desse período e, designadamente, as condições que 

propiciavam o alastra-
mento da tuberculose. 
Apesar de tudo, re-
corda o autor, a Estân-
cia do Caramulo era 
“uma instituição privi-
legiada, com médicos 
consagrados e serviços 
de saúde muitíssimos 
avançados”.  
Como se refere na si-
nopse da obra, «Ca-
ramulo – Crónica 
Romanceada» conta a 
história do estudante 
de Medicina Ramiro 
que, durante quase 
oito anos, lutou até ao 

desespero com a inexorável tísica, sofrendo todo o 
calvário dos tuberculosos que conseguiam sobrevi-
ver: hemoptises, pneumotórax, melhorias, recaídas, 
sanatorização e operação pulmonar. O dia-a-dia 
sanatorial aborda ainda “aspectos elementares de 
epidemiologia e fisiopatologia da enfermidade”. “Há 
uma visão muito descritiva no que diz respeito ao 
internamento dos doentes”, valoriza Passos Coelho. 
A apresentação do livro decorreu no passado dia 
23 de Janeiro, na Sala Braga do Centro de Cultura e 
Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos. Um lançamento para recordar que “o 
Caramulo desapareceu, mas faz parte da história da 
medicina portuguesa”, realçou o autor. ■

HISTÓRIA DA ESTÂNCIA 
DO CARAMULO EM ROMANCE 

PNEUMOLOGISTA A. PASSOS COELHO 
APRESENTOU NOVO LIVRO

O MÉDICO PNEUMOLO-

GISTA A. PASSOS COELHO 

ESTREOU-SE NO ROMANCE 

COM «CARAMULO – CRÓ-

NICA ROMANCEADA», DE-

POIS DE DUAS PUBLICAÇÕES 

NA ÁREA DOS CONTOS E 

UMA NA POESIA. ESTE ÚL-

TIMO TRABALHO É AQUILO 

QUE O AUTOR CONSIDERA 

SER “UM GESTO DE GRATI-

DÃO” COM A ESTÂNCIA SA-

NATORIAL DO CARAMULO, 

UM ESPAÇO QUE OUTRORA “DESFRUTOU 

DA FAMA DE SER UM LOCAL PRIVILEGIADO 

DE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE”. UM 

VELHO PROJECTO QUE, IMPLICITAMENTE, 

RETRATA TAMBÉM O QUE FOI UM GRANDE 

PERÍODO DA VIDA DE PASSOS COELHO. 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

No Caramulo foi doente, médico, desposado e pai. 
“A minha vida familiar e profissional passaram por 
lá”, desvendou, em declarações à «Nortemédico».
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DIRECTOR DO SERVIÇO DE CIRURGIA 
B DO HOSPITAL DE S. JOÃO

Assim, o autor 
aborda diferentes 
temas, alguns dos 
quais polémicos, 
que incidem sobre 
“a necessidade de 
um processo de 
formação contí-
nuo”. “Estamos a 
viver um momento 
especial da história da cirurgia e a história é sempre 
importante para a definição do futuro (...). Torna-se 
por isso necessário adequar o ensino e o treino da 
especialidade às novas realidades. Porém, a estan-
dardização do treino pode destruir a criatividade 
(...)”, alerta o cirurgião, no prefácio do seu livro.
Igualmente “fundamental”, na opinião do também 

CARDOSO-DE-OLIVEIRA 
LANÇA LIVRO 

«OS CIRURGIÕES TAMBÉM PENSAM», O 

LIVRO RECENTEMENTE EDITADO PELO DI-

RECTOR DO SERVIÇO DE CIRURGIA B DO 

HOSPITAL DE S. JOÃO E CATEDRÁTICO DA 

FACULDADE DE MEDICINA, MANUEL CAR-

DOSO-DE-OLIVEIRA, DEMONSTRA QUE “OS 

GRAUS DE EVIDÊNCIA NA CIRURGIA NÃO 

SÃO FÁCEIS DE ENCONTRAR”.

professor da Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto, é a defesa da cirurgia geral que “corre 
o risco de ser fracturada, de um modo irreversível”. 
“O doente é um só. Não pode ser um osso, um co-
ração ou um rim. É preciso reestruturar a cirurgia e 
alguém que olhe globalmente para os doentes”, de-
fende Cardoso de Oliveira. Uma posição assumida 
na escrita, onde foca temas como o da “competência”, 
do “profissionalismo” e da “defesa da cirurgia geral”.  

DOCUMENTAÇÃO EXEMPLAR

O lançamento da obra decorreu no passado dia 14 
de Dezembro, no auditório do Instituto de Patologia 
e Imunologia Molecular da Universidade do Porto 
(Ipatimup). Pequeno demais para receber todos 
aqueles que não quiseram faltar ao momento e ou-
vir ainda Manuel Sobrinho Simões apresentar o li-
vro do seu antigo professor. “Não tem sido fácil lidar 
com a mudança do paradigma científico, nem com 
as tensões criadas pela proletarização progressiva 
dos médicos em ambientes mais economicistas (...). 
São estes problemas e a forma como um professor 
universitário de cirurgia os vive, desde a formação 
de alunos e especialistas, até à organização hospi-
talar, que este livro documenta de forma exemplar 
(É que é sempre muito bom ver Colegas e Amigos a 
usarem tanto a cabeça como as mãos...)”, escreve o 
investigador em «Os cirurgiões também pensam».
A obra está dividida em quatro capítulos – «As 
pessoas», «O ensino», «O hospital» e «A cirurgia» 
–, nos quais Cardoso de Oliveira aborda pontos de 
vista, incitando à reflexão. “O livro tem a intenção 
de fazer com que as pessoas possam pensar e até fa-
zer utopia”, observou o médico que, por último, con-
fessou já ter a próxima obra “bastante adiantada”. ■

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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Enquadrado no projecto “Estilos 
de vida saudáveis para jovens”, 
deu-se novamente início, no dia 
18 de Dezembro de 2006, nesta 
Ordem dos Médicos, integrada 
nas actividades promovidas 
pela Comissão de Actividades 
Culturais e de Lazer e sob a 
orientação da Senhora Dra. 
Maria Vitória Guilherme Rafael, 
à organização de dois Ateliers 
de actividades lúdicas para 
ocupação de tempos livres, para 
crianças dos 6 aos 10 anos.
A organização do Atelier de 
Expressão Dramática ficou sob 
a orientação da Prof.ª Mariana 
Camargo, cujo tema ia ser 
inspirado e criado pelas cri-

anças em torno da quadra festiva do Natal, com 
todo o seu encanto e desencanto.
O Atelier de Expressão Plástica, sob a orientação 
da Prof.ª Amélia Alexandrino, iria documentar a 
história que ia sendo tecida, tornando-se o cenário 
do conto da Expressão Dramática. Mas… Como na 
vida… O imprevisto esteve  presente, originando 
uma nova história, com várias histórias sendo 
registadas/documentadas, na enorme tela em 
branco (tela de 4 mts de largura por 1,70 mts de 
altura), a qual se foi transformando num mágico 
painel onde as crianças foram exprimindo o seu 
mundo interior de sonhos, pesadelos, magia e 
desencanto no seu olhar e vivências do Natal.

ENTÃO, ESPANTO!
O conto de Natal a ser criado por 12 crianças/ac-
tores inicialmente, ficou reduzido a ser tecido por 
5 crianças/actores, devido a vários imprevistos sur-

gidos, mas o entusiasmo não esmoreceu e o grupo 
imaginou, criou, desenhou, pintou e viveu a sua 
história entre risos, brincadeiras, cantigas, gritos, 
tropelias e até estados febris… enquanto o espírito 
de grupo se ia desenrolando, com as alternâncias 
de lideres dentro da competição que por vezes 
surgia, quer na delimitação de territórios quer no 
desempenho de papéis, mas com imaginação e 
magia se foi na tela imprimindo todo este trabalho 
de tear, resultando mais um conto de banda desen-
hada, do que uma peça a dramatizar.
Na tela então surgiu a casa do Pai Natal num ver-
dejante e preservado bosque onde 3 imponentes 
árvores viviam, e onde o Pai Natal sonhava e 
criava a sua viagem através do mundo das sem-
pre crianças. Eis que chega o dia da viagem do 
Pai Natal e este vai com as suas renas através do 
mundo para sabiamente anunciar o nascimento 
do menino Deus no presépio, e ir distribuir as 
suas graças, prendas e surpresas… Este Pai Natal 
oscilou entre um Pai Natal amarelo, onde a luz 
do ouro, e a velocidade o tornou amarelecido e 
cansado, e um Pai Natal bonacheirão, gorducho e 
roqueiro tentando alegrar esta quadra festiva! No 
seu trajecto ele tentou preservar a natureza man-
tendo a beleza das árvores, dos rios e do céu, entre 
a desordem de cimento que surge como cogumelos 
nos altos arranha-céus que mais parecem castelos 
modernos ou fortificações em defesa de algo que 
está a invadir a cidade.

“Mas eis que a beleza e a magia das estrelas, dos 
bosques, dos rios e dos sonhos das crianças são os 
oásis que vão fazer ressurgir a esperança, e uma 
nova luz no sempre presente Natal.
E assim com este painel desenhado, pintado, escrito, 
lido e vivido foi apresentado aos pais para surpresa 
e espanto quer pelo conto, quer pelo espírito de 
equipe na partilha destes momentos mas… quanto 
esteve no lado oculto deste evento!”

Finalmente esta história de Natal poderá ser criada, 
recriada, lida e relida um sem número de vezes, 
conforme o dom de cada leitor, pois a mesma 
história pode ter tantas perspectivas quantos os 
observadores ou os interpretes.
Esperamos que se possam manter estes eventos 
com uma maior divulgação e participação de modo 
a criar-se e fomentar-se estilos de vida saudáveis 
através de um novo saber  viver, explorar e ser.
Porto, 23 de Janeiro de 2007.

DR.a MARIA VITÓRIA GUILHERME RAFAEL
                    Consultora de Psiquiatria e Elemento da Comissão de 

Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM

TELA GIGANTE 
CONTA UMA HISTÓRIA DE NATAL
CRIANÇAS OCUPAM TEMPOS LIVRES EM MAIS UMA ORGANIZAÇÃO DA 
COMISSÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA SRNOM
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EXPOSIÇÃO COM PINTURA E ESCULTURA EM VIDRO

TERESA ALMEIDA 
ILUMINOU CENTRO DE 
CULTURA E CONGRESSOS

A ARTISTA TERESA ALMEIDA ILUMINOU 

A GALERIA DO CENTRO DE CULTURA E 

CONGRESSOS COM OS TRABALHOS ONDE 

O VIDRO É O MATERIAL QUE DÁ CORPO À 

PINTURA OU À ESCULTURA. NO TOTAL, 16 OBRAS 

MARCADAMENTE INSPIRADAS NA NATUREZA.  

O azul que predominou durante 
as suas pós-graduações em Ingla-
terra [ver último número da Nor-
temédico] começa, agora, a dar 
lugar a cores como o castanho, o 
amarelo, ou o verde.
“A ansiedade que tinha em ver o 
azul do céu e do mar, por estar 
longe de Portugal, começa agora 
a desaparecer”, confessa, depois 
de se ter instalado no Centro de 
Formação Profissional para o sec-
tor da Cristalaria e na Unidade 
de Investigação para as Artes, na 

Marinha Grande, onde actualmente está a fazer o 
trabalho de doutoramento.
Mas foi nas viagens que realizou nos últimos anos, 
e que a levou, por exemplo, à China, que Teresa Al-
meida continua a ir buscar inspiração. Foi o caso do 
trabalho especialmente realizado para esta exposi-
ção no Centro de Cultura e Congressos, composto 
por quatro quadros, nos quais a pintura e o vidro 
se fundem. “As formas orgânicas inspiram o meu 
trabalho. Para esta mostra, surgiu a oportunidade 
de transportar para as telas a beleza das árvores de 
Hong Kong. Elas nascem nas paredes, criando a ilu-
são de que estão suspensas no ar”, descreve. 

Igualmente criati-
vos foram as caixas 
de luz e os jogos de 
espelhos expostos, 
nos quais a artista 
contrapõe o pas-
sado e o presente, 
num paralelismo 
com o mundo do 
que somos e do que 
já fomos.
A exposição, inau-
gurada a 5 de De-
zembro, esteve pa-
tente até o dia 15 de 
Janeiro, mas Teresa 
Almeida garante, 
para breve, novos 
trabalhos. “Nos 
últimos tempos te-

nho-me dedicado mais à escultura. No entanto, 
para esta mostra acabei por me concentrar na pin-
tura e redescobri como é bom voltar aos pincéis... 
Por isso, estou com vontade de apresentar traba-
lhos de dimensões maiores nesta área”, desvendou à 
«Nortemédico». ■

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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Foi uma noite dedicada à 
pintura, mas também à po-
esia e à música que inaugu-
rou a exposição de S. José. 
A assinatura identifi cada nas 
telas, porém, esconde duas 
facetas da mulher multiface-
tada: a de mãe e de médica.
Rosa Maria de São José Go-
mes é médica de família, 
mãe de três fi lhos e “sempre 
gostou de desenho e pintura, 
ocupando os seus escassos tempos livres a rabis-
car”. É desta forma que se apresenta e com um bom 
humor que todos lhe elogiam recorda os tempos 
em que o pai vetou a sua entrada na Faculdade 
de Belas Artes. “Só não fui, porque o meu pai não 

deixou”. Foi a par-
tir dessa altura que 
a medicina entrou 
na sua vida. Não 
se arrepende, mas 
um grande amor 
nunca se esquece e 
no final da década 
de 90 decidiu dar-
lhe asas. “Pintava 
em casa com lápis 
e aguarelas. A par-
tir de 1999 passei a 
frequentar o atelier 
de pintura do mes-
tre Hélder Bandarra 
que me ensinou o 
gosto pelo óleo”, 
conta. A partir de 
então, não tem pa-
rado: desde mostras 
individuais, como 
na Casa de Cultura 
de Paranhos, até ex-
posições colectivas 
na Secção Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos ou no 
café Majestic, entre 
muitas outras. 

Recordando as palavras de Kandinsky que dizia 
que quando pintava surgiam-lhe músicas e de 
Chaikoski que enquanto tocava surgiam-lhe co-
res, S. José uniu em «As fases (frases) da minha 
lua...» duas formas de arte: a pintura e a poesia. 

MÉDICA COM VEIA ARTÍSTICA

S. JOSÉ ASSINA EXPOSIÇÃO 
COM PINTURA 
E POESIA

«AS FASES (FRASES) DA MINHA LUA...», COM-

POSTA POR 23 TRABALHOS, MARCARAM 

A PARTICIPAÇÃO DE ROSA MARIA GOMES 

NUMA MOSTRA INDIVIDUAL NO CENTRO 

DE CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS, ENTRE 3 E 30 DE JANEIRO. 
nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografi a António Pinto

UM GRANDE 
AMOR NUNCA SE 
ESQUECE



JOVENS TALENTOS 
PROPORCIONAM SERÃO 
CULTURAL DE GRANDE 
NÍVEL

A exposição «As fases (frases) da minha 
lua...» encerrou com um Serão Cultural de 
grande nível. Paulo Campos, à guitarra 
(dedilhada), interpretou obras de Steves 

Waves (“A musing”), de F. Carelli (“Sonatina”) e de 
Bach (“Estudo 30”). Milene de Sousa leu poemas 
de Barreiro de Magalhães. Rita Campos encan-
tou com o som da harpa, interpretando obras de 
Bach (“Premier Prelude”); Bachsa (“Estudo VII” e 
“Estudo XVII”) e de A. Hassel Mans (“La Surse”), 
para além de “Greensleeves”, de autor anónimo. 
Por fim, o Coro do Conservatório de Música da 
Maia, dirigido pela Prof.ª Ana Maria Seixas, trouxe 
um extenso repertório, com obras de John Joubert 
(“Torches”), J. A. Glover King (“I do like to be beside 
the sea side”), Bob Chilcott (“Didn’t rain”) e Mozart 
(“Dona Nobis”), entre outras. ■

Depois de dar vida às telas 
com os temas com que mais 
se identifica, como a música, 
o tempo ou a fantasia, pes-
quisa e escolhe poemas que estejam relacionados 
com o quadro. “Fecho os olhos por instantes / Abro 
os olhos novamente / neste abrir e fechar de olhos / 
já todo o mundo é diferente. / Já outro ar me rodeia 
/ outros lábios o respiram/outros aléns se tingiram 
/ de outro Sol que os incendeia”, escreveu António 
Gedeão, ao lado da pintura de S. José.  
Nesta exposição no Centro de Cultura e de Con-
gressos, a artista desafiou o amigo Barreiro de Ma-
galhães, e também especialista de medicina geral 
e familiar, a partilhar o espaço. Um projecto que, 
admite S. José, pode ir mais além: “Um dia ainda 
vamos editar um livro, onde ele escreve e eu pinto”.

41CULTURA

POESIA E 
MÚSICA DÃO 
VIDA ÀS SUAS 
TELAS
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Foi, de facto, com uma professora vietnamita que 
Isabel Soares aprendeu a técnica de pintura em seda 
natural, trabalhos que apresentou numa exposi-
ção no Centro de Cultura e Congressos da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos. “Pri-
meiro foi a curiosidade em perceber como poderia 
trabalhar a seda. Depois, gostei tanto que comecei 
a dedicar-me a esta técnica”, explica a pintora, licen-
ciada em Belas Artes pela Universidade do Porto, 
lembrando a dedicação que deposita em todas as 
obras. Aliás, salienta, “todas as cores que utilizo são 
feitas por mim”.

Comuns na tela transformada em 
seda são também os elementos 
escritos. Mas nada que “possa ser 
perceptível” aos olhos do público, 
de forma a “não sugestionar a inter-
pretação que cada um possa fazer”. 
“Faço os possíveis para que não se 
consiga ler. É importante que as 
pessoas vejam o quadro e consigam 
encontrar a sua própria mensagem”, 
justifica.
Depois de ter percorrido quase uma 

dezena de exposições, Isabel Soares chegou à Secção 
Regional do Norte pela mão do médico que a acom-
panhou na luta contra o cancro da mama. Hoje, e 
apesar de uma doença que pode ser revoltante, “é 
o bem-estar e a tranquilidade” que pretende trans-
mitir através das suas obras. “Gosto que as pessoas 
se sintam perante um trabalho agradável... Que se 
sintam bem em frente a ele”, descreve. «Pintura em 
Seda Natural» esteve patente entre 7 de Dezembro 
e 1 de Janeiro. ■

EXPOSIÇÃO DE ISABEL SOARES 

SEDA NATURAL 
TRANSFORMADA EM 
TELA
A MATÉRIA-PRIMA É A SEDA BRANCA E É A 

PARTIR DELA QUE ISABEL SOARES DÁ VIDA E 

COR À SUA OBRA. NELA, COMO DESCREVEU 

A ARTISTA FÁTIMA LAMBERT, A PINTORA “AR-

TICULA DUAS SABEDORIAS, DUAS REFEREN-

CIALIDADES CULTURAIS – SUPOSTAMENTE 

ANTAGÓNICAS E MUITAS VEZES EM DISPUTA 

HISTÓRICA – ORIENTE E OCIDENTE”. 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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abstracta no domínio das artes visuais. O artista 
russo, aludiu, “influenciou-me muito, exactamente 
pela liberdade que colocava na pintura”. 
Com os contrastes e disparidades de cores, o pintor 
– licenciado pela Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade do Porto e mestrado em Educação Artís-
tica na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa – espera despertar no público “interesse” 
pelo trabalho que desenvolve há vários anos e que 
lhe tem valido a participação em dezenas de expo-
sições individuais e colectivas. Uma reacção que 
“reforça a minha vontade de explorar a arte”.
Interesse foi também o que despertou Luís Filipe 
Rodrigues para expor na galeria do Centro de Cul-
tura e Congressos que, confessou, visitou por di-
versas vezes para assistir a outras mostras. “Senti 

uma grande empatia com 
este espaço, uma vez que é 
muito confortável. Daí surgiu 
a vontade de aqui apresentar 
os meus trabalhos”, justificou 
o mestre, detentor de vários 
prémios de pintura. ■

A PINTURA “ESPONTÂNEA” DE LUÍS FILIPE RODRIGUES 

ESTEVE EM EXPOSIÇÃO NO CENTRO DE CULTURA E 

CONGRESSOS DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA 

ORDEM DOS MÉDICOS ENTRE 17 E 29 DE JANEIRO. 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

CONTRASTE E 
DISPARIDADE DE COR 
NA PINTURA DE LUÍS FILIPE RODRIGUES

Os 12 quadros expostos reflec-
tiram uma fase da vida do ar-
tista, na qual dominou “a explo-
ração da linguagem da pintura 
através das tintas e das cores”. 
Tal como a escrita espontânea, 
ou até as notas musicais do jazz, 
também os trabalhos de Luís 
Filipe Rodrigues despertam 
símbolos e expressam emoções 
que, contudo, nem sempre são 
o reflexo da personalidade do 
autor. “Quem olha para estes 

trabalhos diz que sou uma pessoa extrovertida e 
expansiva, mas isso não traduz exactamente a mi-
nha personalidade”, confidenciou o mestre à Nor-
temédico. 
A verdade é que a obra surgiu “conforme a von-
tade do momento foi ditando”, “sem regras e em 
prol da liberdade de expressão”. O resultado foi um 
conjunto de trabalhos que Luís Filipe Rodrigues, 
à posteriori, atribui a uma admiração por Wassily 
Kandinsky, o responsável por introduzir a corrente 

CULTURA
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A. SINAI PARTILHA PAIXÃO PELAS 
CIÊNCIAS OCULTAS

« O BEIJO DO COSMOS» 
 EM EXPOSIÇÃO

que começou a escrever aos 
11 anos e a pintar aos 18. 

A viagem pela exposição 
iniciava-se através do 
«Sol» e da «Lua», duas 
cartas de Tarot que, 
segundo A. Sinai, con-
dicionam toda a nossa 
vida. “O beijo solar e 

lunar está em cada um 
de nós”, acredita. Cada 

quadro representa uma 
história e numa partilha entre 

a pintura e a escrita, cada tela é 
acompanhada por um poema assinado 

pela artista. Veja-se o que acontece com o «Sol»: 
“Maestro de clavos/o coelho brilha/a menina dança/
a roda da vida/Há uma carta de amor/em tinta per-
manente/é o sol a declarar-se à lua/A paixão é ar-

dente”. Às vezes, 
confessou, “o po-
ema surge antes 
do quadro, aca-
bando por inspirar 
a pintura”.
Segue-se a colec-
ção de mandalas e, 
por isso, a ligação 
do «eu» ao uni-
verso, onde uma 

«Árvore Cósmica» deixa transparecer a existência 
de um berço no seu interior. “Somos a nossa própria 
história de vida que, contudo, está contaminada por 
todas as outras histórias”, descreve a pintora. Mas 
também, continua, “somos magnetismo, empatia. 
Transmitimos energias e vibrações”. É essa a mensa-
gem da clave de sol, mas também é esse positivismo 
que A. Sinai pretende transmitir quando escolhe os 
temas e as cores vivas para os seus trabalhos. Em a 
«Dança Cósmica», por exemplo, a artista evoca a 
“consciência solar de que é possível mudar”. “Nada 
é inerte. Tudo é diferente e somos movimento”, de-
fende. 
«Mandalas Astrológicas: o Beijo do Cosmos» é uma 
exposição para descobrir e contribuir para que “as 
pessoas possam ir mais além, brilhando”, concluiu 
a pintora, no dia da inauguração do evento, a 27 de 
Janeiro. ■

SONHOS, MITOS, O «EU» ÍNTIMO 

E O UNIVERSO. AS PALAVRAS 

AJUDAM A DESCREVER O 

CONCEITO DA EXPOSIÇÃO 

«MANDALAS ASTROLÓGI-

CAS: O BEIJO DO COSMOS» 

E A PERCEBER MELHOR A 

PAIXÃO DE A. SINAI PELAS 

CIÊNCIAS OCULTAS. 

As 12 telas que preencheram as paredes do bar do 
Centro de Cultura e Congressos até ao dia 25 de 
Fevereiro são o retrato de uma professora de Psi-
cologia da Arte, na Universidade Fernando Pessoa, 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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DA AUTORIA DO ARTISTA 
PLÁSTICO ABÍLIO MARCOS 

EXPOSIÇÃO 
INSPIRADA NAS 
CIDADES

No dia 11 de Setembro de 2001, 
o pintor encontrava-se no aero-
porto de Lisboa para seguir rumo 
a Nova Iorque, onde vivia, quando 
teve conhecimento dos atentados. 
Foi o início de uma nova fase, na 
qual abraçou a corrente abstracta, 
dedicando de imediato as suas pri-
meiras obras ao World Trade Cen-
ter e à cidade nova-iorquina. “A 
minha primeira exposição, após 
aquela data, foi dedicada às torres 
gémeas”, recorda Abílio Marcos

CIDADES REAIS OU IMAGINÁRIAS, SUPRIMI-

DAS ENTRE AS LINHAS E OS PLANOS, EMER-

GEM ATRAVÉS DAS CORES VIVAS QUE O AR-

TISTA PLÁSTICO ABÍLIO MARCOS ESCOLHEU 

PARA REPRODUZIR EM 40 OBRAS EXPOSTAS 

NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS 

DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA OR-

DEM DOS MÉDICOS. 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Esse espólio pertence já a uma colecção privada, 
mas os trabalhos da exposição no Centro de Cul-
tura e Congressos representam também eles “uma 
inspiração nas cidades”. Os arranha-céus são, por 
isso, um factor dominante nas telas, conjugados 
com um conjunto de cores que prendem a atenção, 
especialmente o azul. O artista plástico explica: 
“Gosto muito desta cor. Mas também é verdade que 
o azul é apreciado pelas pessoas e um pintor tem de 
ter esse facto em conta”.
Natural da Maceira, em 
Sintra, Abílio Marcos foi 
com apenas quatro anos 
viver para a França. Foi 
durante este período que 
o gosto pela pintura co-
meçou a revelar-se. Voltou 
a Portugal, mas recentemente viveu durante três 
anos nos EUA. Uma experiência de vida que lhe 
permite avaliar as dificuldades dos jovens pinto-
res penetrarem no mercado nacional. Afinal, “nos 
Estados Unidos consegue expor-se em qualquer 
galeria importante e as vendas são maiores, por-
que também há mais poder de compra”, alude.  
Apesar dos problemas, Abílio Marcos já conseguiu 

marcar posição 
no mercado por-
tuguês, com uma 
carreira conso-
lidada e um sem 
número de expo-
sições individu-
ais e colectivas 
por todo o país. 
Agora, esteve en-
tre entre 1 e 26 de 
Fevereiro no Cen-
tro de Cultura 
e Congressos.■

CULTURA
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PINTOR RETRATA OS DRAMAS 
DA SOCIEDADE ACTUAL 

DOIS ANOS APÓS A PRIMEIRA MOSTRA, 

ADELINO ÂNGELO VAI VOLTAR AO CENTRO 

DE CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS. O PINTOR QUE TRANSPORTA PARA A 

TELA “OS MALES DO MUNDO” APRESENTA 

NOVOS TRABALHOS, SOBRE TEMAS ACTU-

AIS. PARA VER, A PARTIR DE 15 DE MARÇO.

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografi a António Pinto

É um pintor intemporal e universal e, por isso, 
retrata os dramas da sociedade actual. Após o êxito 
da primeira mostra, em 2005, Adelino Ângelo 
regressa ao Centro de Cultura e Congressos já a 
partir do próximo dia 15 de Março com diver-
sas obras dedicadas aos temas que lhe são mais 
caros: «o drama dos loucos» e «a vida nómada 
dos ciganos». “Vou expor cerca de 40 pinturas”, 
revela, visivelmente satisfeito pela oportunidade 
de, uma vez mais, “ter os médicos como público 
privilegiado”. Afi nal, argumenta, “é uma elite de 
pessoas muito cultas que tem mais facilidade em 
entender a minha obra”.
Desvendando um pouco do véu desta mostra, o 
mestre revela a importância que o desenho irá 
assumir na exposição, à semelhança do papel prin-
cipal que assume na sua vida. Para Adelino Ângelo, 
o desenho “é a matriz espiritual da pintura” e foi 
assim que iniciou o seu trabalho: “O desenho é 
a trave-mestra da pintura. Aprendi a desenhar 
primeiro e a pintar depois. Há quem comece pelo 
fi m, sem nunca ter aprendido a desenhar, mas para 
pintar um bocadinho é preciso desenhar muito”. 
A exposição no Centro de Cultura e Congressos 
toca, exactamente, esta vertente. A ideia, explicou, 
é colocar ao lado das pinturas, o estudo de dese-
nho que esteve por trás delas, com o objectivo de 
mostrar que a sua pintura “é de ordem didáctica, 
pedagógica e científi ca”. “Sempre me preocupei 

O DESENHO É A TRAVE 
MESTRA DA PINTURA
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– advoga – em fazer uma 
arte séria e criativa. Antes 
de pintar o louco, o semi-
louco ou o alcoólico, faço 
um estudo através do 
desenho”. 
A pintura do mestre re-
vela a sua capacidade de 
observar e criar. Com um 
toque certeiro, como ele 
próprio descreve, a sua 
obra possui um rasgo de 
visão que, através do sen-
tir cósmico, o aproxima 
de Deus. Não está, con-
tudo, alheado do mundo 
onde vive e é por isso que escolhe temas como o 
«drama dos loucos» para retratar. “Foi através do 
desenho que fi z milhões de riscos para interpre-
tar o estado de espírito das pessoas, o seu estado 
psicológico. Interpreto as personagens, dando-lhes 
um ar misterioso”, expõe. 

UM MUNDO MELHOR

Ao denunciar o mundo conturbado em que vive-
mos, Adelino Ângelo acredita estar a contribuir 
para um mundo melhor. São gritos de alerta e de 
chamada de atenção que lhe valem a originalidade 
da obra e o título de um dos “maiores pintores 
do mundo” na área do retrato. “A transformação 
das formas objectivas, exprimindo as tragédias da 
alma, permite-me ser afi ncadamente eu próprio, 
como percursor do neo-expressionismo contem-
porâneo, tendo sempre em conta que o moderno, 
hoje, é já velho amanhã”, refere. 
É exactamente pelo olhar das personagens, que 
eterniza através da pintura, que Adelino Ângelo 
nos transporta para um mundo das emoções. 

O misterioso, aponta, “é, muitas 
vezes, um olhar para o criador, 
em resultado natural do próprio 
processo de criação, como se 
chegasse a hora de levantar o véu 
de portas invisíveis, de uma rea-
lidade espiritual que se perdeu na 
história do tempo e que é a razão 
de ser e a existência do homem 
em busca de Deus”. 
A exposição que estará patente 
durante um mês, até 15 de Abril, 
revelará ainda uma faceta menos 
conhecida do pintor, dado que 
surgirão ainda algumas obras de 
nus e paisagens. A linha impres-

sionista mantém-se e o próprio autor explica a 
razão de estes não serem os temas mais comuns 
no seu trabalho: “Qualquer retratista brinca com 
a paisagem. Como sempre gostei de ter uma obra 
científi ca, didáctica e pedagógica, pintar a paisa-
gem não me diz tanto”. Em contrapartida, alude, 
“a paisagem humana é, para mim, a mais rica de 
todas do Universo”. 

MUSEU ADELINO ÂNGELO

A par da exposição no Centro de Cultura e Con-
gressos, Adelino Ângelo tem em mãos o projecto 
de criação de um museu com o seu nome, no Solar 
de Lamas, em Vieira do Minho, que abrirá portas 
no fi nal do ano. Foi o local onde nasceu e que 
passará a ser “o trono de consagração universal”, 
como caracterizou Barroso da Fonte, mestre em 
cultura portuguesa e director do Paço dos Duques 
de Bragança. “O regresso de Adelino Ângelo ao 
Solar de Lamas, onde vai vicejar um museu de arte 
contemporânea com a sua obra representativa das 
diversas fases por que passou, é o justo prémio na 

hora certa e enquanto tem vida e 
saúde para compreender a dimen-
são da solidariedade, da gratidão e 
do reconhecimento de quem sabe 
distinguir a justiça do oportunis-
mo”, escreveu Barroso da Fonte.
Para o mestre, o convite do pre-
sidente da Câmara de Vieira do 
Minho, Pe. Albino Carneiro, para 
dar o nome ao espaço museo-
lógico foi uma honra. Afi nal de 
contas, realça Adelino Ângelo, “foi 
a casa onde nasci e um dos objec-
tivos é conservar o meu espólio 
e honrar os meus antepassados, 
pois eles fazem também parte da 
História. ■



ESTA É A HISTÓRIA DE UM MÉDICO QUE FOI 

TAMBÉM UM DOS GRANDES MESTRES DO 

CONTO MODERNO. ANTON TCHÉCHOV 

EXERCEU COM SUCESSO AMBAS AS CARREI-

RAS, NUMA VIDA CURTA MAS PRODUTIVA. 

AS SUAS OBRAS REVELAM OS CONHECIMEN-

TOS PROFUNDOS QUE O DR. TCHÉCHOV 

FOI ADQUIRINDO ACERCA DA PSICOLOGIA 

HUMANA, NO EXERCER DA SUA PROFISSÃO, 

E DESSA FORMA DESENVOLVENDO A MEDI-

CINA PSICOSSOMÁTICA CERCA DE 50 ANOS 

ANTES DO SEU TEMPO. APESAR DAS CON-

STANTES ORDENS PARA SE RETIRAR DA MEDI-

CINA, EM VIRTUDE DE UM ESTADO DE SAÚDE 

CADA VEZ MAIS DETERIORADO, TCHÉCHOV 

DEDICOU-SE AO ESTUDO DA MEDICINA, PU-

BLICANDO UM ARTIGO MARCANTE NA ÁREA 

DA MEDICINA SOCIAL, QUE ADVOGAVA A 

REFORMA DO SISTEMA PENAL RUSSO. EN-

TRETANTO, A SUA OBRA LITERÁRIA VALEU-

LHE O PRÉMIO PUSHKIN, COMO O MELHOR 

TRABALHO LITERÁRIO DO ANO DE 1888. 

ANTON TCHÉCHOV
(1860-1904)

MÉDICOS ESCRITORES
POR RODRIGO LIBERAL

Rodrigo Liberal
Interno do H. S. João
roliberal@hotmail.com
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Apesar de Tchéchov ser universalmente conhe-
cido como um escritor e dramaturgo genial, é 
geralmente esquecido o facto de ter sido médico 
durante grande parte da sua vida e ter estado 
profundamente comprometido com o progresso 
científico da medicina. Contudo, qualquer leitor 
atento das suas histórias, estará ciente de quantas 
vezes doentes e seus médicos estão nelas retrata-
dos. Por vezes, os interesses conflituantes entre a 
literatura e a medicina fizeram-no sentir-se frus-
trado; no entanto, no seu conjunto, elas viveram 
numa simbiose frutífera. Numa carta a um amigo 
escreveu: “A medicina é a minha mulher legítima, 
e a literatura a minha amante. Quando uma me 
enfada, passo a noite com a outra. Pode não ser 
coisa muito respeitável, mas é menos maçador, e 
além disso nenhuma delas se sente prejudicada com 
a minha infidelidade”.

foi estabelecida, mas Tchéchov sofreu durante toda 
a sua vida de distúrbios intestinais, sugerindo a 
possibilidade de tuberculose gastrointestinal.
Enquanto estudante da escola primária, Tchéchov 
foi sempre considerado como um “aluno medí-
ocre”. Mas, já na infância revelava uma grande 
capacidade criativa que se expressou em pequenas 
histórias humorísticas, as quais, durante as aulas, 
sussurrava aos seus sorridentes colegas. Foram 
muitas as punições que Anton incorreu por este 
hábito incorrigível.
Em 1874, Pavel Tchéchov, o pai de Anton, movido 
por um desejo de ascensão social, decide comprar 
uma casa maior e expandir o seu negócio. Este 
impulso, contudo, suplantou a sua prudência 
económica e rapidamente as suas dívidas aumen-
taram e o seu negócio faliu. Incapaz de pagar as 
suas dívidas, fugiu abruptamente para Moscovo, 
onde dois dos seus filhos estavam a estudar na 
Universidade de Moscovo. Três anos mais tarde, 
a sua mulher e a restante família seguiram-no. 
Anton, então com 17 anos de idade, permanece 
sozinho em Taganrog, durante mais três anos a 
fim de completar os seus estudos no liceu local. 
Durante este período, Anton deu aulas particulares 
para ganhar dinheiro; é também nesta altura que 
Tchéchov se interessa por teatro, não o frequen-
tando tantas vezes quanto desejava dado o pouco 
dinheiro que tinha e a proibição da entrada de 
menores não acompanhados de adultos (obstáculo 
que Tchéckov várias vezes ultrapassou, disfar-
çando-se de adulto, com uma barba postiça). As 
suas leituras nesta fase da vida eram Shakespeare, 
Cervantes, Victor Hugo, Turgeniev, Goncarov e 
Tolstoi. Durante os anos em que viveu sozinho 
as suas notas melhoram, tendo concluído o liceu 
com distinção, em Junho de 1879. 

Tchéchov com cerca 
de 10 anos

A INFÂNCIA

A 17 (29, no calendário russo) de Janeiro de 1860, 
nasce em Taganrog, pequena cidade portuária no 
sudeste da Rússia, Anton Pavlovitch Tchéchov, o 
terceiro de seis filhos de Pavel Egorovic Tchéchov 
e de Evgenija Jakovlevna. As origens da família são 
humildes. O avô era servo, tendo-se resgatado a 
si e à sua família por 3500 rublos. O pai era um 
pequeno comerciante. 
O pai – um disciplinador tirano – educou Anton 
Tchéchov e seus irmãos de forma severa e auto-

crática; acreditava que “um rapaz sovado é 
melhor que dois rapazes não sovados”. Esta 
humanidade corrupta e grosseira, indiferen-
te a qualquer ideal de beleza ou de justiça 
em que Tchéchov foi educado, contrasta 
com a paisagem maravilhosa e livre onde, 
enquanto criança, passou os seus Verões, 

pescando no rio e vagueando no campo, 
semeando o seu amor pela natureza, que se 

manteve durante toda a sua vida. Numa carta 
ao seu irmão Aleksandr, Anton Tchéchov resume 
desta forma a sua infância: “Filho de servo, servente 
de loja, cantor na igreja, estudante do liceu, edu-
cado para a reverência de superiores e para beijos 
de mão, para se curvar perante os pensamentos 
alheios, para a gratidão por qualquer pequeno 
pedaço de pão, muitas vezes sovado, indo à escola 
sem galochas”.
Frágil enquanto criança, com apenas 5 anos de 
idade, o pequeno Anton sofreu o primeiro de 
muitos ataques de dificuldade respiratória. A pri-
meira doença grave que o acometeu, aos 17 anos 
de idade, foi diagnosticada como “Peritonite” pelo 
médico escolar, Dr. Strempf. A causa exacta nunca 

A MEDICINA E MOSCOVO

Ainda em adolescente, como referido, foi-lhe 
diagnosticada uma “Peritonite”, experiência que 
pode ter influenciado Tchéchov a ingressar numa 
carreira médica; mais tarde, confessou não saber o 
motivo exacto dessa escolha. Cerca de vinte anos 
depois, numa carta ao Dr. Grigory Rossolimo, 
seu colega de faculdade, Tchéchov escreveu “Não 
me lembro por que razão escolhi a medicina, mas 
depois de tantos anos não me arrependo da minha 
escolha”. Após ter tomado a decisão de estudar 
medicina, Tchéchov ainda ponderou a hipótese de 
estudar em Zurique, na Suíça. A situação financeira 
precária da sua família, a bolsa mensal de 25 rublos 
que lhe foi atribuída pela sua cidade para prosse-
guir os estudos, o entusiasmo dos seus irmãos para 
que fosse para Moscovo, juntamente com o des-
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conhecimento da língua alemã foram factores 
importantes na sua decisão de permanecer 

na Rússia. Matriculou-se em Outubro de 
1879 na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Moscovo, juntando-se assim 
à sua família, que já desde há alguns anos 
vivia nessa cidade.
Ainda durante os seus tempos de es-
tudante, começou a escrever os seus 
primeiros contos para a ajudar a família, 

já que não havia outro modo de esta sair 
desta pobreza humilhante; durante esta épo-

ca escreveu centenas de contos para se sustentar 
financeiramente a si e à sua família. Estas primeiras 
obras eram assinadas com variados pseudónimos, 
tais como Antosha Tchekonte, Ulisses e o Homem 
Sem Baço, reservando sempre o seu nome para 
assinar apenas publicações de teor científico. 
Fascinado pelas fábulas da natureza humana, o 
jovem e afável estudante começa a percorrer as ruas 
, as linhas e estações de comboios, as tabernas e até 
mesmo os tribunais de Moscovo sempre em busca 
de material que pudesse ser utilizado nas suas 
histórias. Aprendeu a redigir cada conto, história 
ou pequena peça em apenas um dia. Confessou: 
“Não me lembro de uma única história na qual 
tenha trabalhado mais de 24 horas”.
Durante o curso, o homem que mais o marcou foi 

o Dr. Zacharina (1829-
1897), professor de Clí-
nica Médica, um “exce-
lente docente e um grande 
clínico”. Tchéchov via 
Zacharina na medicina 
apenas comparável a 
Tolstoi na literatura. Este 
seu professor, e tal como 
o próprio Dr. Tchéchov 
apreciava, insistia na 
obtenção de uma his-
tória clínica detalhada, 
que assegurasse toda 
a informação clínica e 
psicossocial possível e 
necessária para o diag-
nóstico, e fornecendo os 
melhores tratamentos e 
cuidados preventivos. 
Ele observava que “ava-

liar o doente a partir das muitas apreensões que se 
originam na mente de um médico é um disparate”, 
e enfatizava a necessidade de tratar o doente e não 
apenas a doença.
Nas suas memórias, Rossolimo recorda que 
Tchéchov era um estudante atento, mas não 
extraordinário, já nessa altura membro de um 
círculo literário. Ele expunha de forma fácil as 
suas histórias clínicas e notavelmente combinava 
a anamnese, os achados do exame físico, o tempo 
de doença e as reacções e percepções dos doentes a 
eventos major na vida deles. Gorki recorda-nos que  
Tchéchov colocava sempre as suas questões de uma 

forma clara para todos os doentes, encorajando-os 
a responder usando as suas próprias palavras; “Ele 
reforçava a necessidade de ser cuidadoso e nunca 
diminuir um doente”, disse Gorki.
Em 1884, Tchéchov termina o curso de Medicina 
e passa a exercer a profissão de médico, sem nunca 
abandonar a produção literária. Inicia a sua prática 
médica em Voskresenk, uma pequena cidade de 
província perto de Moscovo, num hospital pú-
blico, como assistente do médico distrital. Aqui 
adquire imensa experiência clínica, “querendo 
saber quantas vezes durante a noite serei puxado 
fora da cama porque desejo ir escrever. Também 
estou a trabalhar na minha medicina. Operações 
todos os dias. Leio, escrevo, vagueio ao fim da tarde, 
bebo vodka com moderação, ouço música, canto, 
etc.”. Os doentes vinham a pé ou de carroça de 
distâncias tão longínquas quanto 50 Km para ve-
rem o novo médico. O Dr. Tchéchov fazia registos 
meticulosos, dispensava medicamentos grátis e fez 
mais de 576 domicílios em menos de seis meses. 
Em Julho foi nomeado chefe distrital de saúde 
pública, com o objectivo de controlar um surto 
epidémico de cólera que entretanto afectara essa 
região. No espaço de apenas dois meses, observou 
e tratou perto de mil doentes. É também durante 
esta altura que, segundo Nabokov “Ele começou 
a coleccionar um tesouro de subtis observações ao 
tratar os camponeses, ao conviver com oficiais do 
exército e com um sem número de representantes 
da província, cujas imagens veio a reproduzir mais 
tarde nos seus contos”.
Em Dezembro de 1884, com 24 anos, Tchéchov 
regressa a Moscovo, continuando a sua carreira 
médica. A sua mãe saudosamente aprovou este 
regresso: “se trabalhares muito conseguirás sem-
pre encontrar uma forma de continuar a viver em 
Moscovo”. No entanto, a maioria dos seus doentes 
eram pobres e jamais poderiam pagar pelos cuida-
dos que Tchéchov lhes prestava. “Estou contente 
por exercer a minha profissão de médico, a qual eu 
não pratico por causa do dinheiro”. Numa carta 
ao seu tio Mitrofan, escreveu: “A minha prática 
médica mantêm-me ocupado. Tenho muitos amigos 
e conhecidos e nem por isso poucos doentes. Me-
tade deles tenho de tratar grátis, e a outra metade 
paga-me três a cinco rublos por consulta. Ainda 
não fiz a minha fortuna e não espero que a faça 
brevemente”. 

Tchéchov com Gorki em Yalta

A LITERATURA E A MEDICINA

O seu primeiro conto apareceu num jornal mosco-
vita em 1880, e após alguma dificuldade assegurou 
um lugar em vários pequenos periódicos, nos 
quais, durante os seus anos de estudante, “des-
pejou” uma sucessão de contos e histórias acerca 
da vida social russa, com uma rapidez incrível. 
Escreveu, diz-nos, durante qualquer tempo livre, 
em salas apinhadas, onde “não havia luz e ainda 
menos ar”, e nunca demorou mais de um dia a 
escrever uma história.
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A VIAGEM À ILHA DE SACALINA

Apenas numa 
única ocasião, 
Tchéchov aban-
donou toda a 
sua produção 
literária, para se 
dedicar a uma 
tarefa exigente, 
ao serviço da 
sua mulher legí-
tima. Em 1890, 
ainda um jovem 
médico e com 
uma crescente 
reputação como 

escritor, decide empreender uma viagem de 8000 
Km, cruzando toda a Sibéria, para investigar e 
estudar a Colónia Penal de Sacalina (uma ilha 
montanhosa localizada na costa leste da Sibéria, 
um dos locais mais inóspitos do Império Russo, 
onde cerca de 10000 prisioneiros e presos políti-

Inicialmente, a literatura constituía um interesse 
secundário para Tchéchov, uma vez que olha-
va para a medicina como uma profissão mais 
humana e respeitável. Contudo, o seu interesse 
voltou-se mais para a literatura à medida que esta 

se foi tornando mais 
rentável para ele, e 
algumas das suas 
histórias mais sérias 
iam sendo publica-
das em jornais com 
maior prestígio. Es-
tas narrativas escri-
tas com a claridade 
e concisão de um 
artista aperfeiçoado, 
atraíram a atenção 
de um público vas-
to, e rapidamente se 
tornou reconhecido 

nos diversos círculos literários.
A 28 de Março de 1886, Tchéchov recebeu uma 
inesperada carta de Dimitri Grigorovich, um 
eminente e respeitável escritor, elogiando a sua 
originalidade e talento. “O que precisas é respeito 
pela tua habilidade – um presente raro”, disse-lhe 
na carta. Este foi um evento chave na vida de 
Tchéchov, e assim começou a levar a escrita “mais 
a sério”. Grigorovich apresentou Tchéchov a Suvo-
rin, director de uma revista de grande divulgação 
– “Novoie Vremia”. Suvorin rapidamente se tornou 
um grande amigo de Tchéchov, e o editor da maior 
parte das suas obras.
Tchéchov sentiu que, no início, a medicina poderia 
melhorar a sua criatividade como escritor, uma 
vez que um médico nutre poucas ilusões, e isto 
“de alguma forma disseca a vida”. Não obstante, 
ele foi capaz de integrar a medicina e a literatura 
numa união simbiótica. Inúmeras referências à 
dívida que  Tchéchov tinha à medicina pelo seu 
sucesso literário podem ser encontradas em muitas 
das suas cartas. Acerca da história “Um Ataque 
de Nervos”, que descreve o colapso nervoso de 
um jovem sensível após a visita a um bordel de 
Moscovo, Tchéchov escreveu: “como um homem 
da medicina sinto que descrevi com precisão o 
sofrimento mental de acordo com todas as regras 
da psiquiatria”. Tchéchov também admitiu o seu 
profundo agradecimento à prática médica por esta 
lhe ter proporcionado uma compreensão das pes-
soas e do relacionamento humano. A um colega, 
escreveu: “Não tenho dúvida de que o meu estudo 
da medicina alargou significativamente o alcance 
das minhas observações e enriqueceu-me com um 
conhecimento cujo valor para mim como escritor 
apenas um médico pode apreciar”.

Tchéchov escreveu talvez 400 contos e 6 peças de 
teatro em quatro actos. A sua fama enquanto dra-
maturgo foi a alcançada com as peças “A Gaivota”, 
“Tio Vânia”, “As Três Irmãs” e o “Cerejal”. Mais 
de 70 filmes foram baseados nas suas histórias e 
peças. Os protagonistas das suas peças de teatro 
são burgueses vulgares, proprietários de província 
e aristocratas triviais. Eles utilizam uma linguagem 
vulgar, a qual retrata a angústia das suas vidas 
vulgares. O centro dramático destas peças não é 
físico, mas psicológico – esperanças despedaçadas, 
oportunidades perdidas, consolação e aceitação 
do inevitável.
Os médicos são personagens proeminentes na obra 
de Tchéchov, e nem sempre são admiráveis. Na sua 
primeira peça, “Ivanov”, o Dr. Lvov falha não só 
em reconhecer a depressão de Ivanov, como tam-
bém em curar a tuberculose da mulher de Ivanov. 
O Dr. Dorn, médico rural em “A Gaivota”, está 
cansado após mais de trinta anos de clínica e, tal 
como Lvov, tornou-se num médico desajeitado. 
Na peça “As Três Irmãs”, o Dr. Chebutykin, um 
alcoólico, admite ter-se esquecido de tudo o que 
sabia de medicina. Michael Astrov, o médico rural 
de o “Tio Vânia”, descreve a sua vida desta forma: 
“Estou a pé de manhã à noite, não tenho sossego, 
e à noite, quando me meto debaixo dos cobertores, 
tenho medo que me obriguem a ir ver um doente. 
Desde que me conheces, este tempo todo ainda não 
tive um único dia de folga. Então, envelheci... ”. 
Certamente, é o  Dr. Tchéchov que nós ouvimos 
na voz de Astrov.

Tchéchov com Tolstoi em 1901

Tchéchov com a família e amigos, 
antes de sua viagem a Sacalina (1890).
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cos viviam no exílio). O Dr. 
Anton Tchéchov  procurou 
expor as condições ásperas 
do gulag do Czar: “Quero 
escrever cem a duzentas 
páginas e desse modo pagar 
algumas das minhas dívidas 
para com a medicina”. Em 
Sacalina, Tchéchov condu-
ziu um censo médico aos 
prisioneiros, investigou as 
suas condições de vida e 
fez uma descrição detalha-
da dos “limites extremos 
da degradação humana”. 
Após três meses de trabalho 
exaustivo na ilha, Tchéchov 
decidiu regressar. De volta 
a Moscovo, inicia a árdua 
tarefa de organização das 
milhares de notas recolhidas 
na ilha, mas a escrita do livro 
“A Ilha de Sacalina” não foi 

fácil para ele, tendo considerado as estatísticas e 
referências finais “entediantes”. Levou-lhe mais de 
três anos a completar o livro, que foi publicado 
na integra em 1894; no entanto, um dos capítulos 
foi publicado separadamente, em 1891, numa 
tentativa de auxílio às vítimas da fome.
Impulsionado por um forte desejo de ensinar 
medicina, e sobretudo de tornar os estudantes 
cientes de como é estar e ser doente, o Dr. Anton 
Tchéchov apresentou este trabalho como parte 
de uma Tese de Doutoramento, que rapidamente 
foi chumbada pelo director da Faculdade de Me-
dicina de Moscovo, por a considerar “demasiado 
sociológica”.
Contudo, Tchéchov tinha ainda outros objectivos 
com este trabalho; após a sua publicação oficial foi 
dada enorme atenção aos apuros dos prisioneiros 
e uma comissão governamental foi enviada para a 
ilha em 1896, com o intuito não só de investigar 
as condições dos desterrados, mas também de 
fazer recomendações várias. Além disso, Tchéchov 
ensombrado pelos pensamentos das muitas crian-
ças que conheceu na ilha, organizou a recolha e 
o envio de milhares de livros para a escolas de 
Sacalina.

morragia pulmonar maciça num restaurante de 
Moscovo em 1887. Suvorin, que jantava com ele, 
recorda que Tchéchov ficou assustado e admitiu 
então que a sua condição era bastante séria. “Para 
acalmar os meus doentes”, confidenciou Tchéchov 
“geralmente digo-lhes que a sua tosse se deve a 
algum distúrbio no estômago. Mas, nenhuma tosse 
é causada por um problema no estômago, e quase 
toda a descarga de sangue tem origem nos pulmões. 
O meu sangue vem do pulmão direito, tal como no 
meu irmão”. Este episódio, finalmente, induziu 
Tchéchov a consentir que fosse examinado pelo 
seu amigo Dr. Obolovsky. Após hemorragias re-
correntes, o Dr. Obolovsky orientou o apreensivo 
doente para o Professor Ostroumov, um reputado 
especialista dos pulmões, que admitiu Tchéchov 
na sua clínica. Foi diagnosticada tuberculose apical 
avançada e Tchéchov foi obrigado a retirar-se da 
prática médica activa.
Seguindo o conselho do seu médico, Tchéchov 
abandona Moscovo e parte para Yalta, uma estân-
cia termal na costa sul da Crimeia, onde existia 
um centro para cura de doentes com tuberculose. 
Contudo, e em vez de descansar, Tchéchov empe-
nhou-se numa campanha de angariação de fundos 
para a construção de um sanatório de tuberculosos. 
Durante este período escreveu também três obras-
primas: “A Dama do Cãozinho” (1899), “Três 
Irmãs” (1900) e “O Cerejal” (1903).
Em Dezembro de 1903,  Tchéchov fugiu de Yalta, 
e contra os avisos do médico, viajou até Moscovo. 
Constantin Stanislavsky, o novo director do Teatro 
de Arte de Moscovo, decidiu estrear a peça “O 
Cerejal” a 17 de Janeiro de 1904, como celebração 
do quadragésimo quarto aniversário de Tchéchov. 
A noite foi de aclamação. 
Tchéchov e a sua mulher Olga regressaram a Yalta 
em Fevereiro. Seis meses mais tarde partem para 
Badenweiler, na Alemanha, a fim de repousar e re-
ceber tratamento médico especializado. A despeito 
dos planos cheios de optimismo que revelou nas 
suas últimas cartas, Tchéchov tinha consciência de 
que iria morrer dentro de pouco tempo. Morreu ao 
amanhecer do dia 15 de Julho de 1904.

Para terminar, escreveu Vladimir Nabokov: “Acon-
selho do fundo do coração que abram o maior nú-
mero possível de vezes os livros de Tchéchov para, 
esquecidos de tudo, viverem estes sonhos fabulosos 
tal como foram concebidos. No século dos Golias, 
torres de força, é útil lembrarmo-nos dos frágeis 
Davides. Paisagens tristes, salgueiros estiolados 
inclinados ao longo dos caminhos lamacentos, 
gralhas cinzentas a atravessarem o céu cinzento, 
uma recordação que inesperadamente soprou de um 
canto miserável – toda esta comovedora precisão, 
toda esta amorável franqueza, todo este mundo 
Tchekhoviano pardacento murmurado em voz bai-
xa é digno de ser guardado no meio do brilho dos 
poderosos e convencidos mundos que nos prometem 
os adoradores de Estados totalitários”. ■

Tchéchov com a sua irmã Masha 

OS ÚLTIMOS TEMPOS

O primeiro episódio de hemoptise que acometeu 
Anton Tchéchov ocorreu em 1884, no ano em 
que recebeu o diploma de medicina, e cerca de 
dois anos depois de Koch ter isolado o bacilo da 
tuberculose; estas hemorragias recorriam duas a 
três vezes por ano.
Tchéchov, o médico compassivo que via a vida 
através do prisma da objectividade, fechou os 
olhos e negou a realidade da própria doença 
durante anos a fio até ser alarmado por uma he-



A GRANDE ARTE
Rubem Fonseca

É o oitavo livro de 
Rubem Fonseca, 
cronista e roman-
cista brasileiro. 
“A Grande Arte” é 
um romance poli-
cial que faz paró-
dia da brutalidade 
e da violência, ao 
estilo das grandes 
produções norte-

americanas. História de crime, amor, trai-
ção e de crítica social tem em Mandrake a 
figura central no modelo narrador-prota-
gonista.
Entre as obras de maior destaque do autor 
estão os contos “Os Prisioneiros” (1963), 
“O Homem de Fevereiro ou Março” (1973), 
“O Cobrador” (1980), “Histórias de Amor” 
(1997) e “Ela e Outras Mulheres” (2006).
Rubem Fonseca nasceu em Minas Gerais. 
Tirou o curso de Direito no Rio de Janeiro e 
o Mestrado em Administração nos Estados 
Unidos. A sua escrita destaca a violência e 
a depravação, reflexo da tecnocracia num 
mundo subdesenvolvido, que deteriora os 
valores vigentes.

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
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A BRASILEIRA DOS PRAZINS 
Camilo Castelo Branco

É considerado o 
último romance 
do autor. Camilo 
começa por des-
crever como ficou 
com uma carta de 
Marta de Prazins 
dirigida a José 
Dias, o homem 
que ela ama mas 
que está a morrer. 

Depois, põe um conhecido a contar a histó-
ria. O romance está dividido em duas par-
tes: na primeira, o autor centra a história 
num falso D. Miguel, escondido em casa de 
um padre minhoto, onde retrata as condi-
ções sociais, políticas e económicas do Mi-
nho no período pós-lutas liberais; depois, 
conta a história de Marta e do amor por José 
Dias e de como ela acaba conhecida como a 
Brasileira de Prazins.
Este romance, juntamente com “O Retrato 
de Ricardina”, serviu de base à série tele-
visiva “Ricardina e Marta”, produzida pela 
RTP.
A obra foi escrita em 1882, dois anos an-
tes da morte daquele que é considerado o 
grande romancista do Romantismo por-
tuguês. Camilo Ferreira Botelho Castelo 
Branco nasceu em Lisboa, em 1825. A sua 

vida atr ibulada 
serviu de inspira-
ção às suas nove-
las e foi o primeiro 
escritor português 
a viver exclusiva-
mente das suas 
obras literárias.

ANTIGO TESTAMENTO

É a primeira e a 
maior parte da 
Bíblia Cristã. 
Da criação do 
Mundo até à 
ocupação da 
Terra, da legis-
lação litúrgica 
à religiosa, trata 

essencialmente da relação entre Deus e o 
povo hebreu.
Os livros são obra de muitas mãos e demo-
raram séculos a serem compostos. Por isso, 
alguns livros estão no limiar do Novo Testa-
mento. São relatos de escribas, sacerdotes, 
profetas, reis e poetas que mantiveram re-
gistos da sua história. Estes relatos sagrados 
foram reunidos em colecções conhecidas 
por “A Lei”, “Os Profetas” e “As Escrituras”. 
O Antigo Testamento constitui a lista oficial 

de livros aceites 
como inspira-
dos no tempo 
da religião he-
braica, ante-
rior ao cristia-
nismo.
A Bíblia tem a 
lista mais longa 
de livros, cha-
mada dos “Se-
tenta”,  com 
origem no ju-
daísmo de Ale-
xandria. 



AS SUGESTÕES DE FRANCISCO JOSÉ VIEGAS
É JORNALISTA E É TAMBÉM UM VERSÁTIL ESCRITOR. PUBLICOU VÁRIAS OBRAS DE POESIA, ROMANCE, CONTOS, 
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PORTUGUESES PELA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA. FOI O PRIMEIRO ESCRITOR PORTUGUÊS A DIRIGIR UMA REVISTA 

LITERÁRIA, A “LER”, E UM JORNAL DESPORTIVO, A “GAZETA DOS DESPORTOS”. FOI AINDA EDITOR DA REVISTA “GRANDE 

REPORTAGEM” E RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE LITERATURA “LIVRO ABERTO”, DA RTP2 E RTPN. ENQUANTO 

PREPARA NOVA COLABORAÇÃO COM A RTP, FRANCISCO JOSÉ VIEGAS É TAMBÉM RESPONSÁVEL PELO MAGAZINE 

RADIOFÓNICO “ESCRITA EM DIA”, NA ANTENA 1, E AINDA DIRECTOR DA CASA FERNANDO PESSOA.

3 DISCOS

THE ESSENCIAL 
Bob Dylan

Bob Dylan é um 
dos protagonis-
tas das mudan-
ças dos Anos 60 
e “Like a Rolling 
Stone” é uma das 
suas músicas em-
blemáticas.
Em “The Times 
They are Chan-

gin”, Dylan previu a evolução dos tempos 
e ela aconteceu realmente. A faixa “Like a 
Rolling Stone”, presente no álbum “The Es-
sential”, foi eleita pela revista Rolling Stone, 
em 2001, como a número um da lista das 
500 melhores músicas da história.
Nesta compilação encontramos ainda ou-
tros êxitos que se tornaram clássicos da mú-
sica universal. “Blowin’ In the Wind”, por 
exemplo, foi o hino do movimento pelos di-
reitos civis. 
Bob Dylan, nascido com o nome de Robert 
Allen Zimmermam em Maio de 1941, no 
estado do Minnesota, escreveu os primei-
ros poemas aos dez anos. Aprendeu depois, 
ainda adolescente, a tocar piano e guitarra. 
Até ao momento editou 45 álbuns. O último, 
“Modern Times”, lançado em 2006, vendeu 
192 mil cópias, logo na primeira semana. 
O músico conseguiu assim, pela quarta vez 
na carreira, a liderança do ranking dos mais 
vendidos nos Estados Unidos.
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SUITES PARA VIOLONCELO DE JO-
HANN SEBASTIAN BACH 
por António Meneses

VARIAÇÕES GOLDBERG 
Johann Sebastian Bach

São trinta va-
riações tocadas 
no cravo sobre 
o mesmo tema. 
Trata-se de uma 
obra-prima da 
música para te-
clado, em que 
cada variação é 
mais difícil de 
tocar do que a 
anterior.

As “Variações de Goldberg” foram compos-
tas em 1741 para o conde Hermann Karl 
von Keyserling e tornaram-se no trabalho 
financeiramente mais rentável para Bach. 
Acabou dedicada ao cravista Johann Got-
tlieb Goldberg, músico privado do conde. 
Diz-se que o aristocrata tinha problemas de 
insónia e terá pedido a Bach algumas obras 
para serem tocadas nas muitas noites em 
que não conseguia dormir.
O compositor optou por criar uma sequên-
cia de variações, que considerava de uma 
escrita ingrata, pelo fundamento harmó-
nico ser repetidamente semelhante.
Se o objectivo do criador era fazer o conde 
dormir, a verdade é que as muitas versões 
despertaram o público, ao longo dos tem-
pos, para o génio do compositor alemão.
Desde então já muitos adaptaram as “Va-
riações de Goldberg” a outros estilos. Nas 
décadas de 50 e 80 do século XX, Glenn 
Gould gravou-as ao piano. Outros músi-
cos, como Wiilhem Kempff, Andreas Schiff 
e Mari Kumamoto, fizeram exactamente o 
mesmo. Ao nível do cravo houve também 
trabalhos interessantes de Ralph Kirkpa-
trick e Ton Koopman.

nortemédico Texto Rui Martins

Cada uma das suites começa com um Pre-
lude, seguido por três movimentos estili-
zados de dança. No quinto movimento, 
Bach opta por três tipos de dança – Menuet, 
Bourrée e Gavotte – que enriqueciam a suite 
barroca. Para a dança final das seis, Bach 
regressa com a Gigue, a sequência da suite 
tradicional. 
António Meneses é um dos maiores violon-
celistas da actualidade e aceitou o desafio 
de gravar na íntegra uma das mais difíceis 
obras de Bach. Face à pureza das estruturas 
geométricas da obra, o trabalho do músico 
pernambucano, publicado em 2004, obe-
dece à exigência de absoluta perfeição.
A “Paixão Segundo São Mateus” é, prova-
velmente, a obra mais famosa de Johann Se-
bastian Bach mas ele foi mais reconhecido 
em vida como um notável organista. Nas-
ceu em 1685, em Eisenach, na Alemanha, 
oitavo e último filho de uma família de mú-
sicos. Morreu em Julho de 1750, sem nunca 
conseguir conhecer a consagração. Um 
dos seus discípulos, Mendelssohn, deu um 
grande impulso na divulgação da sua obra, 
sendo mais tarde reconhecido como um dos 
maiores e mais influentes compositores do 
período barroco da música erudita.



LAZER56

nortemédico Texto Rui Martins • Fotografia António Pinto

POUSADA S. GONÇALO, NA SERRA DO MARÃO, 
ENTRE AMARANTE E VILA REAL

CONTRASTE SERRA/RIO 
INSPIRA CRIAÇÃO ARTÍSTICA

QUE INSPIRARAM EÇA, AGUSTINA, PASCO-

AES, CAMILO OU SOUZA CARDOSO. A ARTE 

E A CULTURA MISTURAM-SE COM AS CON-

TRADIÇÕES DE UM LUGAR ÚNICO, ONDE 

PREVALECE A AMBIVALÊNCIA RIO/SERRA E 

ONDE SE CRUZAM AS TRADIÇÕES MINHO-

TAS E TRANSMONTANAS.

A POUSADA S. GONÇALO É UM REGALO 

PARA A VISTA. SITUADA NO ALTO DA SERRA 

DO MARÃO, ENTRE AMARANTE E VILA REAL, 

É ACONSELHÁVEL PARA O REPOUSO E PARA 

A CONTEMPLAÇÃO DE PAISAGENS ÚNICAS 

SOBRE O VALE DO TÂMEGA. PARA QUEM 

GOSTA DA COMPANHIA DE UM BOM LIVRO, 

S. GONÇALO É UM LUGAR MUITO SIMPÁ-

TICO. OU NÃO ESTIVÉSSEMOS NAS TERRAS 
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Inaugurada em 29 de Agosto de 1942, a “S. Gon-
çalo” foi a segunda pousada em Portugal, a seguir 
a Elvas. O contacto com a natureza é um elemento 
predominante. Todos os quartos têm vista para um 
autêntico mar de montanhas. O olhar estende-se até 
Montemuro e Viseu. 
Ao contrário do habitual, a “S. Gonçalo” não tem 
grandes preocupações com a aquisição de equipa-
mentos complementares, como piscinas ou courts 
de ténis. Quem a procura vai ter sossego, silên-
cio, uma invulgar panorâmica da natureza, quartos 
confortáveis, um serviço de elevada qualidade e 
cortesia, além de uma cozinha gourmet. Um grande 
incêndio na montanha o ano passado ensombrou 
um pouco esta Pousada-Natureza. Mesmo assim 
ela continua a ser solicitada, principalmente aos 
fins-de-semana, por gente activa que quer retem-
perar energias – ou então por um segmento sénior, 
que sabe o que quer. E o objectivo pode passar por 
desfrutar de um espaço natural, numa região ba-
nhada pelos rios Douro e Tâmega e com três serras 

como pano de fundo: Alvão, Marão e Aboboreira. 
É uma terra que inspira à criação artística, como já 
aconteceu com diversos escritores, poetas, escul-
tores e pintores. Eça de Queirós, em “A Cidade e 
as Serras”, descreve as montanhas e o Douro desta 
zona intermédia. Também Teixeira de Pascoaes se 
inspirou na Serra do Marão. A freguesia de S. Gon-
çalo já viu também nascer um dos maiores pinto-
res portugueses do início do século XX – António 
Carneiro. Como diria Manuel Moreira, presidente 
da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, “há 
três aspectos fundamentais que marcam esta zona: 
em primeiro lugar a natureza, com uma paisagem 
muito diversificada; em segundo lugar transparece 
aquilo que o Homem acrescentou à natureza e que 
foi interpretado por diversos artistas, escritores e 
poetas; em terceiro lugar destacam-se as pessoas, as 
gentes desta terra, que têm a característica de serem 
muito acolhedoras. Realmente, dá gosto viver aqui”.
A Pousada S. Gonçalo está também situada numa 
região que tem um forte espólio histórico, onde 
predominam os mosteiros e solares e onde a agri-
cultura se desenvolveu ao longo do tempo. Desde 
a Idade Média que se tira partido da capacidade 
e qualidade do solo, o que influenciou a maneira 
como o território foi construído, numa zona com 
muita água.
A Pousada S. Gonçalo está muito bem posicionada, 
na Serra do Marão. Por isso, serve de quartel-gene-
ral para quem quiser desfrutar desta região. Vítor 
Nunes, um dos elementos do staff deste empreendi-
mento turístico, confessa que “a maioria dos clientes 
são portugueses mas há também muitos espanhóis, 
ingleses, norte-americanos e até japoneses, que vêm 
cá por causa do nosso vinho...”. Vítor Nunes acres-
centa que “o Verão é a época que mais atrai os clien-
tes. No Inverno é mais ao fim-de-semana”.
A pousada tem 14 quartos, um dos quais com suite. 
Todos têm vista para as montanhas. São tipicamente 
rurais em termos de decoração e o conforto não foi 
descurado. Desde 1942 que a pousada sofre obras de 
melhoramentos. A última intervenção foi há seis anos. 

INSPIRAÇÃO
PARA EÇA E CAMILO

Quando há neve, a Pousada S. Gonçalo fica muito 
bem na fotografia. O local é pródigo em nevões e a 
paisagem muda para uma tonalidade esbranquiçada 
e pitoresca. As instalações estão preparadas para o 
frio e tornam-se muito confortáveis com a lareira 
acesa na sala de estar e um “Porto” (ou um moscatel 
de Favaios) a apaladar a estadia.
O empreendimento completa agora 65 anos de fun-
cionamento e pode ser requisitado a preços que 
variam muito, consoante a época. Diz Mariana Car-
valho, que integra a equipa de profissionais deste 
serviço hoteleiro, que “há variações entre os 120 e 
os 180 euros, de acordo com a altura do ano, mas 
há também que ter em conta a existência de muitas 
promoções, vales de oferta e convénios. 

VISTA PARA UM MAR DE 
MONTANHAS



com uma coabitação pacífica. A ponte tem um as-
pecto maciço, de grande robustez, com varandas a 
meio e pináculos barrocos que a tornam distinta.
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Em certas alturas, e em determinadas situações, 
temos quartos a cerca de 70 euros”.
Junto à entrada pode ver-se a evolução dos preços ao 
longo dos tempos. Estão expostas algumas tabelas 
antigas e, numa delas, de 17 de Março de 1950, cons-
tata-se que a diária custava 100 escudos (80 escu-
dos sem casa de banho!). E onde a permanência não 
podia exceder os cinco dias. “É que só havia cinco 
quartos na altura”, esclarece Mariana Carvalho.
A Pousada de S. Gonçalo é muito marcada pela 
Serra do Marão e pelo Rio Tâmega. Por isso é natu-
ral que existam programas para quem quiser des-

frutar de um passeio para melhor conhe-
cer esta região de Amarante e o seu 

santo casamenteiro: S. Gonçalo.
Aqui fica uma sugestão para 
um programa de dois dias, que 
pode começar por uma visita ao 

pico do Marão, com as suas ex-
celentes paisagens. No caminho 

passa-se pela Lameira e pela Ca-
pelinha da Nossa Senhora de 
Moreia, perto do local onde 
se encontra a famosa Água 
do Marão. A cinco quilóme-
tros da pousada encontra-se 
o viveiro de trutas da serra.
Quem sair em direcção à 
freguesia de Ansiães passa 
por uma ponte romana e 
pela Igreja de S. Paio. Mais 

à frente encontra-se o Lugar 
da Póvoa, uma pacata al-

deia típica com um parque de 
acampamento em pleno centro 

da serra.
Não se deve perder a oportu-
nidade de se visitar o centro 
histórico de Amarante, onde 
predomina a ponte, a igreja e 

o convento de S. Gonçalo, 
obras que representam 
épocas e estilos arquitec-
tónicos diferentes mas 

S. GONÇALO, 
SANTO CASAMENTEIRO

AMARANTE…
ROTEIRO CULTURAL 

O centro reúne muitos edifícios históricos. Vale a 
pena visitar as igrejas de S. Pedro e S. Domingos, 
sem perder de vista o Solar dos Magalhães, a Casa 
da Cerca e a Casa de Teixeira Pascoaes.
Nesta simpática cidade pode também visitar-se o 
Museu Municipal Amadeu Souza Cardoso, que tem 
uma vasta oferta principalmente ao nível da escul-
tura, arqueologia e azulejaria. Ainda por cima a 
entrada é livre, de terça-feira a domingo. 
Souza Cardoso morreu muito cedo, com apenas 
31 anos, mas deixou uma obra que marca o imagi-
nário da região. O museu foi criado há 60 anos e, 
desde então, foi crescendo de uma forma susten-
tada. Antigamente António Carneiro ganhava em 
popularidade mas agora Souza Cardoso conquistou 
também grande projecção, de forma que a sua acti-
vidade pictórica se tornou mais conhecida. Existe 
um espólio com cerca de 30 obras, que foram do-
adas pela viúva do artista, e outras que são mesmo 
propriedade da Casa de Manhufe. Os amarantinos 
conhecem bem a casa onde nasceu Souza Cardoso e 
há um número significativo de estrangeiros que vi-
sitam o local, desde espanhóis a franceses, alemães 
e ingleses. Quem não foi à exposição da Fundação 
Gulbenkian pode agora ver as obras do artista, na 
Casa de Malhufe.
Agustina Bessa-Luís é também uma forte referência 
para os amarantinos, que têm também a Casa de 
Pascoaes a poucos minutos do centro da cidade. 
Teixeira de Pascoaes foi o poeta da saudade, reflec-
tindo uma das características da alma portuguesa.
Camilo Castelo Branco também por aqui andou e 
deixou marcas em Terras do Basto. Há referências 
a isso mesmo (reescritas por Agustina para Manoel 
de Oliveira em “Fanny Owen”, um filme que esteve 
a concurso no Festival de Cannes).
Há mais gente conhecida ligada a Amarante. Desde 
Francisco da Silveira Pinto da Fonseca (1º conde de 
Amarante, herói da guerra peninsular), até a Ale-
xandre Pinheiro Torres e Acácio Lino.



Outra excelente alternativa é fazer uma visita à Casa 
de Tormes, que albergou Eça de Queirós e que hoje 
está transformada em fundação. É a oportunidade 
para se ver o espólio queirosiano, composto à base 
de muito mobiliário, louças, quadros, e de muitas 
outras coisas que fizeram parte da vida dele. Maria 
de Graça Salema de Castro, da Casas de Tormes, re-
vela que “até existe uma mecha de cabelo dele, além 
de muitos objectos pessoais, um presente de Rama-
lho Ortigão oferecido quando Eça casou, o vestido 
da noiva, licenças quando ele se ausentava, um di-
ploma e alguma correspondência, por exemplo”. 
“São estas as serras de que Eça gostava – acrescenta 

ACTIVIDADES DE RIO
Depois de retemperar energia no meio da natureza 
pode surgir um desejo de aventura. Neste caso há 
soluções para quem está hospedado ou para os fi-
lhos de quem está hospedado na pousada. O Basto 
Radical organiza uma série de actividades nos rios 
Tâmega, Ôlo, Minho, Paiva ou no Tua. É vulgar ver-
se por lá gente a praticar rafting, canoagem ou es-
calada. Mas é preciso algum cuidado, porque pode 
doer o corpo no dia seguinte...
Para os mais calmos, há em Amarante um campo 
de golfe com 508 metros de percurso, onde está in-

tegrado um club-house, restaurante, 
bar e piscina. 
Quem preferir pesca ou caça pode 
partilhar experiências na Junta de 
Freguesia de Ansiães ou no Clube de 
Pesca de Amarante. É a oportunidade 
de apreciar um rio, cuja navegabili-
dade foi crucial para a região ao longo 
de séculos. Existem muitos moinhos 
que transformaram a utilização do rio 
e alteraram também a paisagem, com 
aquilo que agora são peças de museu. 
Hoje os rios são atravessados a grande 
velocidade e perde-se a observação de 
inúmeras pontes com características 
medievais, refeitas ao longo dos tem-
pos. Essas pontes, há 50 anos, eram 
atravessadas em carros de bois – hoje 
não se dá por elas.

AS FISGAS DO ERMELO
NO PARQUE DO ALVÃO

A Pousada de S. Gonçalo pode também ser o ponto 
de partida para se explorar as paisagens e vinhedos 
do Douro, essa região classificada como Património 
Mundial da Humanidade.
Se a opção recair sobre Mesão Frio, conforme su-
gestão do programa oferecido pela pousada, vamos 
a uma terra que teve o primeiro foral atribuído por 
D. Afonso Henriques. Trata-se, por isso, de uma 
zona cheia de história, com vários monumentos da 
Idade Média. 
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Maria da Graça Salema de Castro –, porque ele en-
controu aqui o sítio ideal para escrever a sua obra”.
Há muita gente que vem de longe para visitar a Casa 
de Tormes, principalmente brasileiros, para ver o 
local onde Eça esteve. A paisagem é encantadora e, 
para além disso, as pessoas gostam de ver o quarto, 
a cozinha, a sala e ouvir as histórias à volta das co-
midas que os caseiros preparavam. São as receitas 
queirosianas. O restaurante da Casa de Tormes não 
funciona diariamente. Só com prévia marcação, 
para servir, por exemplo, um arroz de favas, ementa 
que também já inspirou os restaurantes da região. 
A carne assada era também muito apreciada por 
Eça, que gostava ainda de peixe, designadamente 
de bacalhau.



A vila tem o epíteto de Terra do Marinheiro do 
Douro e não deixa de obedecer a uma das carac-
terísticas proeminentes da região, que está sempre 
enquadrada pelas vinhas.
O Miradouro de S. Silvestre tem uma das mais belas 
vistas sobre o Douro e é um óptimo local para se 
colher uma boa fotografia. A pousada organiza tam-
bém passeios de barco entre o Pinhão e o Tua. 
Quem quiser ver (ou rever) Lamego tem uma boa 
oportunidade para o fazer. A localidade também 
tem vários monumentos de características medie-
vais e possui um museu com interessantes obras 
de arte e arqueologia. Trata-se de um antigo paço 
episcopal, de 1786, que foi reconvertido em 1901. 
O Santuário da Nossa Senhora dos Remédios é tam-
bém bastante conhecido. Obra do séc. XVIII, foi 
construída em granito e conta com uma escadaria 
imponente (662 degraus), estilo “rocaille” com um 
miradouro excepcional.
Santa Marta de Penaguião é um importante conce-
lho da Região de Turismo da Serra do Marão, devido 
à cultura da vinha. É sempre possível fazer uma 
visita às quintas onde proliferam vinhos sublimes.
A vinicultura está bem expressa no artesanato da 
região, que apresenta uma grande oferta ao nível da 
cestaria, tanoaria, tapeçaria, rendas e bordados.
As montanhosas serras de Baião e Aboboreira cons-
tituem também um trajecto interessante. A paisa-
gem varia das zonas de montanha para as encostas 
e zonas ribeirinhas, onde a vegetação é luxuriante. 
Além da vinha, predomina o milho, matas frondo-
sas e muita laranja junto às margens.
O concelho de Vila Real divide-se em duas zonas: 
a parte principal é à base de granito, onde também 
existem bonitas zonas de pinhal e onde prevalece a 
cultura do milho; a parte sueste é composta por um 
solo xistoso e enquadra-se na Região Demarcada 
do Douro.
Há exposições de numismática e arqueologia que 
vale a pena apreciar no Museu de Vila Real. É uma 
boa oportunidade para ver também exposições de 
pintura, artesanato e escultura que normalmente 
enriquecem o espaço, entre as 10h e as 18h, com in-

tervalo para almoço entre as 12h30 e as 14h. Ao do-
mingo o museu funciona entre as 14h e as 18h30.
Há um outro museu situado em Vila Real. Trata-se 
do Museu de Geologia da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (funciona das 9h às 17h, com 
intervalo entre as 12h30 e as 14h).
O Palácio de S. Mateus está inserido dentro de uma 
vasta quinta e destaca-se pelo mobiliário de diferen-
tes épocas, pintura do séc. XVII e XVIII. O palácio 
tem a particularidade de estar rodeado de belos 
jardins do estilo barroco.
Quem sair de Vila Real pela estrada que segue para 
Mondim de Basto encontra um dos locais mais pa-
norâmicos de Trás-os-Montes, num ponto denomi-
nado Alto de Velão. A paisagem é excelente, com as 
manchas florestais a alternar com os descarnados 
afloramentos rochosos. Pelo meio podem ser vistas 
algumas aldeias rústicas, cravadas em vales fundos.
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VILA REAL ENTRE O GRANITO 
E O XISTO

PARQUE NATURAL DO ALVÃO

O Parque Natural do Alvão está situado numa ca-
deia montanhosa, entre as serras do Alvão e do 
Marão, numa área de 7.220 hectares. A apenas uma 
hora do Porto, este parque tem uma paisagem cati-
vante. Entre as massas rochosas de granitos e xistos 
emergem, aqui e além, campos de centeio, milho, 
batata e lameiros onde se cria o gado maronês.
Com um relevo variado, o Parque Natural do Alvão 
apresenta definidas duas importantes áreas: uma 
zona mais alta (que chega aos 1339 metros de al-



titude), abrangendo a Serra do Alvão e o planalto 
de Lamas de Ôlo; e uma base (até aos 250 metros), 
onde estão localizadas as povoações de Ermelo e de 
Fervença, além dos vales por onde corre o rio Ôlo.
À medida que subimos pela serra desencantam-se 
vales profundos, com pequenos retalhos verdes em 
socalcos, característica da paisagem rural desta área 
protegida.
O Parque Natural do Alvão é pequeno em área mas 
de grande diversidade ao nível da paisagem, fauna e 
flora. Henrique Pereira, director do Parque, diz que 
“é importante ver a zona como um todo. Trata-se de 
um sítio onde a natureza foi pródiga e onde o Ho-
mem acrescentou interesse e beleza. A riqueza das 
vertentes foi decisiva para as pessoas se fixarem. Por 
isso, as aldeias foram construídas onde havia água 
por perto”. 
O granito mistura-se com o xisto nesta região onde 
a rudeza da montanha não deixa dúvidas. O di-
rector do Parque Natural do Alvão põe um acento 
tónico “num monumento geológico único: as Fisgas 
de Ermelo”. Trata-se de uma queda de água, cujo 
nome se fica a dever à forma como o rio se precipita, 
rasgando uma fisga (ou uma fenda) na rocha. E, 
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por incrível que pareça, este rio não surge do ponto 
mais alto do monte. Ele rasga a rocha irrompendo 
do seu interior e a força é tanta que a água parece ter 
escavado uma saída improvisada. O resultado é um 
magnífico espectáculo.
Para quem gosta de geologia há aldeias situadas 
num autêntico caos granítico, formado por um 
amontoado de rochas, o que proporciona um postal 
invulgar. Anualmente são cerca de 15 mil as pes-
soas que sobem ao Alvão para visitar e contemplar 
aquelas que são as maiores quedas de água da Pe-
nínsula Ibérica.
A Pousada de S. Gonçalo apresenta um roteiro es-
pecífico bastante interessante, que proporciona um 
dia bem passado na Serra do Alvão. Seguimos pela 
Estrada Nacional 304 (do IP4 para Mondim de Bas-
tos), percurso que não pertence à serra mas vale a 
pena ser percorrido pelo seu traçado e pelas vistas 
da Serra do Marão. 
Em Ermelo vira-se à direita e sobe-se a Serra do 
Alvão para a Aldeia do Barreiro; faz-se um pequeno 
percurso a pé até Lamas de Ôlo, uma aldeia serrana 
praticamente intacta, a mil metros de altitude, situ-
ada numa zona com uma larga bacia granítica, onde 
nasce o Rio Ôlo. Estamos numa zona marcada por 
dois símbolos importantes: o lobo ibérico e a águia 
real, duas espécies em vias de extinção e que têm 
que ser protegidas. 
De regresso à estrada segue-se em direcção ao Lugar 
do Arnal, uma aldeia típica; pode ainda visitar-se 
Agarez, já no concelho de Mondim de Basto, perto 
das Fisgas de Ermelo.

UM LOCAL ONDE A 
NATUREZA FOI PRÓDIGA 
E ONDE O HOMEM 
ACRESCENTOU INTERESSE E 
BELEZA
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Na continuação do roteiro, passa-se por Varzigueto, 
Bilhó e Bobal, antes de chegar ao Fojo do Lobo, na 
Aldeia da Samardã. Trata-se de um dispositivo des-
tinado a atrair lobos, composto por uma muralha 
centenária.
Falta falar ainda de Mondim de Basto e a su-
bida ao Monte Farinha, um monte de forma 
cónica também conhecido como o alto da 
Senhora da Graça, onde se desfruta uma magní-
fica paisagem sobre as serras do Marão e Alvão.

TERRA DOS 
SOLARES 
E DAS VINHAS

A Região de Turismo da Serra 
do Marão é constituída por 
12 concelhos, localizados na 
margem norte do rio Douro: 
Alijó, Amarante, Baião, Cabe-
ceiras de Basto, Celorico de 
Basto, Marco de Canaveses, 
Mesão Frio, Mondim de Basto, 

Murça, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila 
Real. A Pousada de S. Gonçalo pode muito bem ser-
vir de quartel-general para uma visita à região.
Amarante faz a ligação entre o litoral e o interior, 
entre o Douro e o Minho (Terras do Basto). Vila Real 
teve origem num foral de D. Dinis, que fundou a 
vila para servir de capital administrativa da região. 
A zona foi habitada desde muito cedo e, por isso, há 
muitos vestígios antigos, como o Santuário Rupes-
tre de Panóias, local de culto dos povos autóctones, 
que os romanos adoptaram e transformaram.
Vila Real tem também vastos motivos para os que 
apreciam a boa gastronomia. As tripas aos molhos 
constituem uma especialidade única e os pastéis 
conventuais de toucinho do céu são também muito 
apreciados. A carta de vinhos é excelente, tal como 
acontece em Santa Marta de Penaguião, um pe-

queno concelho mas com uma intensa cultura de 
vinhos. Disposta por terrenos acidentados, a vinha 
proporciona uma vista inolvidável. Fazer uma visita 
a uma adega e provar um vinho local é quase como 
visitar um monumento histórico.
A cultura da vinha predomina igualmente em Sa-
brosa, concelho ribeirinho do Douro. A zona é 
muito rica em vestígios arqueológicos, com diversas 
antas do tempo do neolítico. É também a terra dos 
solares e também a terra do cabrito assado com 
arroz no forno.
Se subirmos em direcção ao planalto de Alijó e Fa-
vaios descortinamos uma zona coberta de vinha de 
uma invulgar beleza. A gastronomia é forte e bem 
temperada, como convém numa região de monta-
nha, com uma generosa carta de vinhos. 
Toda esta região beneficiou com a demarcação pom-
balina no séc. XVIII, a ponto de evidenciar alguma 
prosperidade, bem vincada na proliferação de sola-
res e a reconstrução de igrejas medievais.
O concelho de Murça está situado entre o Douro 
e Trás-os-Montes. A Norte assentam as encostas 
serranas e a sul predomina a paisagem de vinhe-
dos. Na parte antiga da vila situa-se um património 
histórico e arquitectónico bastante interessante mas 
o mais importante símbolo é a conhecida Porca de 
Murça, uma escultura em granito que se encontra 
no centro da praça principal e que representa um 
quadrúpede – antigamente o povo considerava que 
era uma ursa; mais tarde ganhou força a ideia que se 
tratava de uma porca.
Murça produz grandes vinhos de mesa, assim como 
vinhos finos, que têm merecido repetidas distinções 
em concursos, nacionais e internacionais.
A região de Cabeceiras de Basto é muito antiga e 
habitada desde a pré-história, como o comprova a 
existência de alguns castros e antas. Os tempos pré-
romanos estão representados numa escultura de 
granito colocada no centro da vila. Trata-se de um 
guerreiro com um escudo circular e o povo chama-
lhe “o Basto”, a quem atribuem a fundação da vila. 
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Trata-se de uma zona de transição entre o Minho e 
Trás-os-Montes, muito marcada também pela pe-
cuária e as raças maronesa e barrosã. É o local típico 
das chegas de bois.
A ligação do Homem à Natureza faz com que os 
responsáveis por esta região pensem em criar uma 
marca própria para os seus produtos e serviços, 
como ao nível da restauração, por exemplo. Pre-
tende-se dinamizar a relação entre a economia 
regional e o turismo, para garantir também uma 
fruição organizada da paisagem. Por isso estuda-se, 
nesta altura, uma marca que seja capaz de dinami-
zar a vida nos parques naturais desta região.

leira das gentes da região. Ele fala com orgulho 
da ementa que delicia os clientes: “Para entrada 
oferecemos presunto da região com legumes em 
vinagrete ou, em alternativa, massa com legumes, 
frango e queijo gratinado”.
“O menu pousada tem uma sopa muito especial, 
conhecida como tronchuda com feijão, que é feita 
à base de couve branca; a açorda de bacalhau é 
também muito requisitada e o supra-sumo da nossa 
cozinha é a caldeirada de cabrito à moda da aldeia”. 
Para Vítor Nunes trata-se de um prato de muitas es-
trelas, “com o cabrito a ser assado com batata num 
forno de carqueja “.
Não deixa de haver alternativas atraentes, como 
“posta de bacalhau frito e recheado com presunto, 
além de uma carne de porco com castanhas e natas”.
Ao nível de rio, mar e salgados, Vítor Nunes destaca 
“truta grelhada e recheada com presunto, filetes 
de pescada fresca com arroz de tomate e polvo no 
churrasco com batata e legumes”.
Ao nível da carne das serras, “temos coelho estu-
fado em vinho tinto, com batata e legumes e espeto 
de novilho salteado com castanhas e legumes”. Mas 
a grande especialidade da casa é, sem dúvida, “cal-
deirada de cabrito à serrana, o prato mais entusias-
ticamente procurado”.
Para sobremesa há muita doçaria. São muito apre-
ciados na região os doces de ovos de origem conven-
tual, como lérias, brizas, foguetes ou papos de anjo.
No mundo dos vinhos, decidiu a natureza privile-
giar a região do Douro e Trás-os-Montes com um 
vinho de características muito especiais. Por isso, 
a Pousada de S. Gonçalo não tem dificuldades em 
oferecer um produto que satisfaz os mais exigentes. 
Vítor Nunes faz uma selecção tendo como crité-
rio a relação preço/qualidade: “O Castelo D’Alba é 
o vinho mais solicitado, tanto ao nível de branco 
como tinto; depois destaco também o Quinta dos 
Bons Ares e o Quinta dos Aciprestes; o Tinto Bom 
Agricultura Biológica é também um vinho bastante 
requisitado”, conclui. ■

CALDEIRADA DE CABRITO
À MODA DA ALDEIA 

Diz-se que por trás de uma pousada há sempre uma 
grande cozinha. E a verdade é que a Pousada de S. 
Gonçalo oferece um serviço de restauração desti-
nado a verdadeiros apreciadores das qualidades da 
cozinha regional e dos aromas exclusivos dos vi-
nhos. Tudo isto num local onde também predomina 
a serena contemplação das majestosas montanhas 
que se encontram fixas no horizonte. Trata-se de 
um verdadeiro templo de descoberta de iguarias 

e onde se pode apre-
ciar também uma 
sala decorada com 
um tesouro inimitá-
vel: o cenário a per-
der de vista da natu-
reza montanhosa e 
campestre.
Vítor Nunes é o res-
ponsável pelo ser-
viço de restauração 
da pousada e um 
homem que reflecte 
a chama hospita-
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

1. Na sequência da deliberação de 2 de Outubro de 
2006 da Assembleia Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, com carácter vinculativo, o Conselho Regio-
nal do Norte (CRN) deliberou solicitar aos Colégios de 
Especialidade e Comissões Técnicas das Sub-Especia-
lidades e Competências da Ordem dos Médicos a defi-
nição dos standards mínimos, técnicos e humanos que 
devem reger o funcionamento dos Serviços de Urgência 
Polivalente, dos Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica 
e dos Serviços de Urgência Básica previstos no Despa-
cho 18459/2006 de 12 de Setembro, tendo tal delibe-
ração sido publicitada através de Informação à Comu-
nicação Social (documento 1). As respostas entretanto 
recebidas foram enviadas ao Sr. Ministro da Saúde 
(documento 2) e constam dos documentos 3.1-3.24.
2. Sobre a posição da Sociedade Portuguesa de Medi-
cina Interna relativamente à reestruturação da Rede de 
Urgências, o CRN emitiu a Nota de Imprensa que se 
transcreve como documento 4.
3. O CRN recebeu da Administração Regional de Saúde 
do Norte (ARSN), com pedido de comentário, o Pro-
grama Funcional para a criação da estrutura “Materni-
dade Júlio Dinis / Hospital Maria Pia” (elaborado pelo 
grupo de trabalho criado pelo Despacho n.º 7073/2006, 
de 29 de Março do Ministro da Saúde). O CRN apro-
vou responder à ARSN nos termos do documento 5 
(com cópia ao Sr. Ministro da Saúde) e enviar ofícios a 
solicitar Parecer sobre o mesmo Programa Funcional 
à Direcção dos Colégios de Pediatria, Ginecologia e 
Obstetrícia, Cirurgia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica 
e Psiquiatria da Infância e Adolescência, e à Direcção da 
Sub-Especialidade de Neonatologia.

2. DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA

1. Na sequência da intervenção do Tribunal de Instru-
ção Criminal no Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite, 
o CRN emitiu a Nota de Imprensa que se transcreve 
como documento 6.  

3. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE 
ESPECIALISTAS

1. O CRN tomou conhecimento do Comunicado da Pre-
sidência do Conselho de Ministros de 06.12.2006 sobre 
o Decreto-Lei n.º 203/2004 de 18 de Agosto que aprova 
o regime jurídico da formação médica após a Licen-
ciatura em Medicina e revoga algumas disposições do 
Decreto-Lei n.º 112/98 de 24 de Abril (documento 7).

2. O CRN recebeu do Departamento de Formação pré 
e pós-graduada da Unidade Local de Saúde de Matosi-
nhos (DFULSM), um projecto relacionado com “Edu-
cação Médica Contínua” naquela ULS, a iniciar em 
2007, tendo deliberado: a) não divulgar a informação 
recebida; b) não apoiar a iniciativa tomada por aquele 
Departamento; c) não reconhecer crédito aos créditos 
atribuídos no âmbito daquele projecto. Mais decidiu o 
CRN enviar a todos os médicos da ULS – Matosinhos 
cópia do ofício recebido do DFULSM e da resposta dada 
pelo CRN.
3. O CRN recebeu do Prof. Doutor Nuno Montenegro, 
Director do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do H. 
S. João, um ofício relativo a Concursos para Assistente 
Graduado de Ginecologia e Obstetrícia. Sobre o assunto 
decidiu pedir parecer à Consultora Jurídica da SRNOM 
e depois enviar ao Secretário-Geral do Ministério da 
Saúde o ofício que se transcreve como documento 8.
4. O CRN tomou conhecimento do Comunicado emi-
tido pelo Conselho Nacional do Médico Interno que se 
reproduz como documento 9.

4. MEDICINA CONVENCIONADA
1. Sobre uma notícia publicada no jornal Público intitu-
lada “Reguladora da Saúde fala em fraude num quinto 
dos serviços convencionados”, o CRN enviou a todos 
os médicos da SRNOM a carta que se transcreve como 
documento 10.

5. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. O CRN recebeu da Associação Portuguesa dos Médi-
cos da Carreira Hospitalar cópia da carta enviada ao Se-
nhor Provedor de Justiça sobre “taxas moderadoras nos 
internamentos e cirurgias hospitalares” (documento 11).

6. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. O CRN procedeu à entrega de Medalha Comemo-
rativa de 25 anos de serviço a funcionários da OM du-
rante o jantar de Natal.
2. A fim de discutir problemas relativos à especialidade 
de Medicina Geral e Familiar nas unidades de saúde 
do concelho da Maia, o CRN promoveu uma reunião 
com todos os médicos dos Centros de Saúde da área de 
jurisdição da SRNOM.
3. A SRNOM estabeleceu um Protocolo de Coope-
ração de Grandes Clientes com a Optimus – Teleco-
municações, S. A., cujo teor pode ser consultado em 
www.nortemédico.pt.
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B – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL

1. O CRN recebeu do Dr. Jorge Amil Dias, com pedido 
expresso de publicação nesta revista, uma nota expli-
cativa sobre a polémica originada por um seu pedido 
de reembolso de despesas ao serviço da OM, a qual se 
transcreve como documento 12.
2. O CRN recebeu cópia do ofício enviado ao Presi-
dente do CNE, Dr. Pedro Nunes, pelo Presidente do 

Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar. 
Dr. José Maria Silva Henriques, que se transcreve como 
documento 13.

C – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. As actividades realizadas e as actividades progra-
madas para o futuro próximo no Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM encontram-se resumidas nas 
páginas XX e XX desta revista.

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE REFERENCIAÇÃO 
HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
CRNOM DIVULGA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA REGIONAL

DOCUMENTO 1
(3 Out 2006)

Informação à Comunicação Social

Assunto: Reestruturação da Rede de Urgência/
Emergência Hospitalar

Na sequência da deliberação ontem tomada pela As-
sembleia Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
com carácter vinculativo, o Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos vem tornar público que 
deliberou solicitar aos Colégios de Especialidade e Co-
missões Técnicas das Sub-Especialidades e Competên-
cias da Ordem dos Médicos a definição dos standards 
mínimos, técnicos e humanos que devem reger o fun-
cionamento dos Serviços de Urgência Polivalente, dos 
Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica e Serviços de 
Urgência Básica previstos no Despacho 18459/2006 de 
12 de Setembro.

A diligência acima referida tem por objectivo habilitar 
o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
a formular uma posição tecnicamente fundamentada 
quanto ao processo de reestruturação da rede de ur-

gência/emergência no território jurisdicional da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, no âmbito 
da discussão pública sobre esta matéria anunciada pelo 
Senhor Ministro da Saúde.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
espera naturalmente que as regras técnicas que venham 
a ser formuladas sirvam de referência às decisões do 
Ministério da Saúde, por coerência com o que acon-
teceu relativamente à organização das urgências de 
obstetrícia.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos está também disponível para dialogar com todas 
as entidades potencialmente envolvidas na discussão 
destas matérias, designadamente representantes das 
autarquias e associações de doentes.

O Presidente da Mesa da Assembleia Regional 
Dr. Miguel Leão 

O Presidente do Conselho Regional
Dr. José Pedro Moreira da Silva

CRNOM ENVIA CÓPIA DOS PARECERES TÉCNICOS DOS COLÉGIOS AO 
MINISTRO DA SAÚDE, CORREIA DE CAMPOS

DOCUMENTO 2

Assunto: Rede de referenciação hospitalar de Urgên-
cia/Emergência

Ex.mo Senhor,
Prof. Dr. António Correia de Campos
Excelência:

Na sequência da determinação de Vossa Ex.a no que 
se refere ao processo de audição pública relativo à re-
organização da rede de urgência/emergência e de uma 
deliberação da Assembleia Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, procedeu este Conselho Regional à 
consulta dos órgãos técnicos da Ordem dos Médicos 
no âmbito das competências que nos estão estatutaria-
mente atribuídas.

Em conformidade, temos a honra de enviar a Vossa Ex.a 
fotocópia dos pareceres técnicos referidos, na certeza 
de que, para a maioria das áreas em análise, os mesmos 
serão devidamente considerados.

No que se refere às áreas profissionais em que foi ma-
nifestada a disponibilidade para emissão dos referidos 
pareceres logo que os mesmos nos sejam enviados to-
maremos a liberdade de os enviar a Vossa Ex.a.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Regional
Dr. José Pedro Moreira da Silva



COLÉGIO DE CIRURGIA MAXILOFACIAL

DOCUMENTO 3.2

Na Reunião do Colégio da Especialidade de Cirurgia Ma-
xilofacial do dia 21 de Outubro p.p., realizada na Sede da 
Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, em Lisboa, 
foi lida a sua carta, que nos mereceu a melhor atenção.

Informamos que, seguramente por lapso, não foi incluída 
a Cirurgia Maxilofacial no Despacho 18459/2006, de 12 
de Setembro de 2006, relativo à criação das Unidades de 
Urgência. Tal facto, que nos preocupa seriamente, obri-
gou-nos a requerer, junto do Conselho Nacional Execu-
tivo, a revisão urgente do despacho.

Dessa resolução dependerá a determinação dos pa-
drões mínimos técnicos e humanos que deverão reger 
o funcionamento das urgências no campo da Cirurgia 
Maxilofacial.

Aproveito a oportunidade para lhe enviar e os melhores 
cumprimentos,

O Presidente da Direcção do Colégio
Dr. Carlos Alberto Talhas dos Santos

COLÉGIO DE NEONATOLOGIA (SUB-ESPECIALIDADE)

DOCUMENTO 3.4

Em resposta à questão colocada cumpre-nos responder 
apenas no que respeita à área de saúde materna e neo-
natal.

Existe uma Rede de Referenciação Materno-Infantil do 
Ministério da Saúde, Direcção Geral da Saúde, 2001, 
que determina o sentido do fluxo de utentes grávidas de 
acordo com o risco, quer durante a gravidez quer espe-
rado para o parto e, também, o sentido de fluxo do recém-
nascido com necessidade de cuidados médicos.

Neste documento estão bem discriminados os atributos 
dos Hospitais de Apoio Perinatal e de Apoio Perinatal 
Diferenciado no que respeita a pessoal médico e de enfer-
magem – número e diferenciação – a grau de gravidade 
de doentes atendidos, tipo de consultas, exames comple-
mentares de diagnóstico, intervenção terapêutica, equipa-
mento, instalações, etc.

Esta Rede de Referenciação está em prática. É nela que se 
baseia a actividade diária de obstetras, pediatras e neona-
tologistas do país que trabalham com grávidas e recém-
nascidos no que respeita à urgência/emergência.

No Despacho n.º 18459/2006 em apreciação é feita 
referência a esta rede – pág. 18611 – 5.ª linha da co-
luna da direita onde diz explicitamente: “...e garantida 
a articulação com as urgências específicas de pediatria, 
obstetrícia... segundo as respectivas redes de referen-
ciação...”.

Não vemos pois necessidade ou utilidade em modificar 
o que está estabelecido naquela Rede de Referenciação. 
Apesar da rede ter sido publicada apenas em 2001, 
os standards mínimos técnicos e humanos em Saúde 
Materna/Neonatal foram definidos e estão em vigor 
desde há 16 anos e são a razão da diminuição das taxas 
de mortalidade materna e neonatal a que temos vindo a 
assistir na última década.

Com os melhores cumprimentos,

A Direcção do Colégio da Subespecialidade de Neona-
tologia

Hercília Guimarães, Augusta Areias, 
Teresa Tomé, Mário Branco, 
Maria Teresa Neto
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DOCUMENTO 3.1

COLÉGIO DE ENDOCRINOLOGIA – NUTRIÇÃO
Em resposta ao V/ ofício 2418 de 10/10/2006 cumpre-me 
informar V. Ex.a que a Direcção do Colégio de Endocri-
nologia – Nutrição reunida em 24 de Novembro de 2006 
decidiu que deverá manter-se a situação actual no que 
respeita à Endocrinologia, reforçando-se a preocupação 
de incentivar a formação pré e pós-graduada de Endocri-
nologia, particularmente a todos os clínicos que integram 
os Serviços de Urgência.

Por outro lado, parece-nos que em todos os hospitais em 
que existam Serviços de Urgência Polivalentes (SUP), 
deverá existir um Serviço/Unidade de Endocrinologia.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente da Direcção do Colégio de 
Endocrinologia - Nutrição
Lídia Rodrigues Ferreira Pereira Monteiro

DOCUMENTO 3.3

COLÉGIO DE MEDICINA INTERNA
O Conselho Directivo do Colégio de Especialidade de MI 
publicou na Revista da Ordem dos Médicos (n.º 63, Dez 
05, pg. 30-33) um artigo intitulado “A Medicina Interna e 
os Serviços de Urgência-Hospitalares”. Parte da solicitação 
de V. Ex.a quanto a definição de meios humanos mínimos 
para o funcionamento dos Serviços de Urgência, é respon-
dida nesse artigo.
Em Julho de 2006, a Direcção do. Colégio de Medicina 
Interna indicou os Drs. António Joaquim de Oliveira e 
Silva (SRN) e António José Gonçalves Martins Baptista 
(SRS) para integrarem um Grupo de Trabalho, sob a égide 
do CNE da Ordem dos Médicos, dedicado à “definição de 
critérios mínimos para o bom funcionamento dos Servi-
ços de Urgência”.

No meu entendimento, a publicação do despacho 
18459/2006 implica que o mesmo tenha de ser tido 
em conta pelo referido Grupo de Trabalho. As respostas 
que se procuram, sem dúvida fundamentais e urgentes, 
devem ser válidas para todo o país.
Por isso, na sequência da carta de V. Ex.a, escrevi ao 
Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, pedindo-
lhe informações sobre o funcionamento é eventuais 
conclusões do citado Grupo de Trabalho.

Com os meus melhores cumprimentos,

Pel’O Conselho Directivo
O Presidente (João Araújo Correia)

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
PARECERES TÉCNICOS DOS COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE / SUB-ESPECIALIDADE
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COLÉGIO DE RADIODIAGNÓSTICO
Em relação ao despacho 18459/2006, este Colégio en-
tende que os “standards” que devem reger o funciona-
mento dos SUP, SUIVIC e SUB previstos no referido 
despacho se encontram já definidos pelos Decreto-Lei 
180/2002 de 8 de Agosto (artigos 22.º e 23.º) e na Portaria 
258/2003 de 8 de Janeiro.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Direcção do Colégio de Radiodiag-
nóstico

Dr. David Pereira Coutinho

DOCUMENTO 3.5

COLÉGIO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA (SUB-ESPECIALIDADE)

DOCUMENTO 3.7

Atendendo às características específicas da Oncologia 
Pediátrica, nomeadamente a raridade da patologia no 
universo da Pediatria, o número reduzido de médicos 
com esta sub-especialidade, bem como o dos Centros a 
que os doentes devem ser referenciados, entendemos que:

– em nenhuma equipa dos SUP, SUMC e SUB têm que 
estar integrados Oncologistas Pediátricos; tal não seria 
exequível, nem necessário.

– os médicos desses Serviços de Urgência devem referen-
ciar os doentes para o Serviço de Oncologia Pediátrica 
da Região do País mais próximo da sua residência, quer 

tenham diagnóstico ou suspeita de doença oncológica.
– devem os Serviços de Oncologia Pediátrica estar pre-
parados para responder 24 horas por dia a todas as 
situações de Urgência, seja de doentes já em tratamento, 
seja novos doentes para aí referenciados.

Com os melhores cumprimentos,

Pela Direcção do Colégio da Subespecialidade de Oncologia 
Pediátrica

Lucília Norton
(Presidente)

COLÉGIO DE OFTALMOLOGIA

DOCUMENTO 3.6

Em resposta à carta de V. Ex.a penso que o parecer que me 
solicita como Membro da Direcção do Colégio de Especia-
lidade de Oftalmologia deverá fazer parte do conteúdo de 
pareceres que o Colégio de Especialidade lhe dará opor-
tunamente após reunião nesse sentido de todos os seus 
membros, e que deverá ser uniforme para todo o país.

Com os melhores cumprimentos,
Dr. Adriano Aguilar

Em resposta à solicitação de V. Exa. e por já estar pre-
vista uma tomada de posição por parte da Direcção do 
Colégio da Especialidade de Oftalmologia, do qual sou 
Membro, não me é possível, de momento, indicar-lhe 
os standards mínimos, técnicos e humanos que, em 
minha opinião, devem reger o funcionamento dos SUP, 
dos SUMC e dos SUB previstos no despacho.

Com os melhores cumprimentos,
Vítor M. F. Soares

COLÉGIO DE PNEUMOLOGIA

DOCUMENTO 3.8

Pede-nos V. Ex.a enquanto membro da Direcção do Co-
légio da Especialidade de Pneumologia que definamos os 
standards mínimos técnicos e humanos que devem reger 
o funcionamento dos três níveis da rede de serviços de 
urgência de acordo com o despacho 18459/2006.
A leitura do despacho permite verificar a não inclusão da 
Pneumologia no referido plano, o que pressupõe, na pers-
pectiva do documento, a inexistência de Pneumologia na 
rede de Serviços de Urgência.
Na nossa perspectiva esta definição está dependente do 
tipo de organização hospitalar no que diz respeito à exis-
tência ou não de residência hospitalar.
Consideramos igualmente que, nos casos de inexistên-

cia de residência hospitalar, se toma indispensável a 
permanência de pneumologistas no SU e em todos os 
hospitais com Serviço de Urgência Polivalente e em al-
guns ou muitos dos hospitais com Serviço de Urgência 
Médica-Cirúrgica, o que só poderá ser definido após o 
conhecimento da rede.
Acresce ainda o facto de com esta organização do SU não 
se poder cumprir o que o está estipulado no plano de for-
mação de Internos de Pneumologia já que o SU supervi-
sionado por Pneumologistas faz parte integrante desse 
plano durante todo o período de formação do Interno.

Os meus melhores cumprimentos.
João Almeida

COLÉGIO DE MEDICINA NUCLEAR

DOCUMENTO 3.9

Em resposta ao V/ ofício 2418 de 10/10/2006, e no que se 
refere ao despacho n.º 18459/2006 de 12/9 do Ministério 
da Saúde sobre o funcionamento dos SUP, dos SUMC 
e dos SUB, aceita-se como standard que, nos SUP e em 
unidades onde exista serviço de Medicina Nuclear, deverá 
existir o apoio deste, em regime de chamada. Tal facto 
deve-se à necessidade da Medicina Nuclear no apoio ao 
diagnóstico nas áreas de Cardiologia de Emergência, diag-
nóstico de Morte Cerebral, diagnóstico de TEP, no apoio à 
Gastroenterologia (Hemorragia Digestiva; Divertículo de 
Meckel) e à Nefrologia.

O ideal seria que, em cada cidade onde existem serviços 
de Medicina Nuclear, houvesse uma escala de perma-
nências previamente acordada entre todos, no sentido 
da poupança de recursos e de custos.

Aproveitamos o ensejo para lhe enviar os nossos cum-
primentos.

Teresa Faria
Jorge G. Pereira
(Membros do Colégio de Medicina Nuclear).
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COLÉGIO DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA (SUB-ESPECIALIDADE)

DOCUMENTO 3.10

Relativamente ao assunto em epígrafe e em resposta ao 
ofício de 10.10.06, venho comunicar-lhe, como membro 
do Colégio de Sub-Especialidade de Nefrologia Pediátrica, 
que ficou acordado entre os seus membros elaborar uma 
resposta conjunta, que traduza a opinião do referido Colé-

gio e que enviaremos no final de Novembro, após uma 
reunião agendada para 16/17 desse mês, em Viseu. 

Com os melhores cumprimentos,

F. Coelho Rosa 

COLÉGIO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA

DOCUMENTO 3.13

C.C.: Presidente do Conselho Nacional Executivo da O.M.

Na nossa reunião do dia 7 de Novembro de 2006, em 
Lisboa, a Direcção do Colégio da Especialidade de Ci-
rurgia Pediátrica analisou a Vossa carta com a Ref.ª 2418, 
de 10 de Outubro passado, tendo a dizer o seguinte:

1) A Cirurgia Pediátrica não vem referida no Despacho 
18459/2006, de 12 de Setembro.

2) A Especialidade de Cirurgia Pediátrica deverá estar 
integrada num SUP – Serviço de Urgência Polivalente 
num Hospital Geral Central/Centro Hospitalar, como 
Especialidade independente ou fazendo parte da urgência 
específica de Pediatria.

3) A “Equipa tipo” deverá no mínimo ser constituída por 
3 elementos, 2 em presença física de 24 horas e o terceiro 
especialista no período diurno em presença física, no noc-
turno em regime de prevenção.

4) No que concerne aos grandes centros do Porto e Lisboa 
dever-se-á concentrar a Urgência de Cirurgia Pediátrica da 
seguinte forma:

No Porto (como actualmente já sucede), centralizando 
no Hospital de São João – Urgência de Cirurgia Pediá-
trica do Norte – efectuada pelos especialistas dos Hos-
pitais: Hospital de S. João (4 equipas e 1/2), Hospital 
Maria Pia (3 equipas) e Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia (CHVNG) (1/2 equipa).
No Hospital Pediátrico de Coimbra – Urgência Única 
com especialistas do Hospital Pediátrico.
Em Lisboa, na área de ARSLVT e ARS Setúbal – numa 
Urgência única com equipas do Hospital D. Estefânia, 
Hospital Santa Maria, Hospital Fernando Fonseca, Hos-
pital Garcia de Orta e os dois Especialistas do Hospital 
de São Bernardo – Setúbal.
A sua localização a definir seria num Hospital Central 
(Hospital de Santa Maria) e/ou num Centro Hospitalar.
Aproveito a oportunidade para lhe enviar os melhores 
cumprimentos pessoais
O Presidente da Direcção do Colégio de Cirurgia Pedi-
átrica
Henrique Manuel Guimarães de Sá Couto

COLÉGIO DE IMUNOHEMOTERAPIA

DOCUMENTO 3.14

Face ao ofício de V. Exa. (ref. 2418) de 10/10/2006 acerca 
do assunto em epígrafe informo que os requisitos mínimos 
e obrigatórios para o funcionamento da Especialidade de 
Imunohemoterapia nos Serviços de Urgência Médico-Ci-
rúrgica (SUMC) e Serviço de Urgência Polivalente (SUP) 
são a cobertura 24 horas/dia por médico especialista de 
Imunohemoterapia inscrito no respectivo Colégio de Es-
pecialistas da Ordem dos Médicos.

Os recursos técnicos e o número de profissionais neces-

sários deverão ser determinados em função do atendi-
mento e movimento previstos, por um médico especia-
lista em Imunohemoterapia e sempre que possível com 
a categoria de chefe de serviço.

Com os melhores cumprimentos, subscrevo-me com ele-
vada consideração

O Presidente da Direcção do Colégio

Dr. Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro

COLÉGIO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS (SUB-ESPECIALIDADE)

DOCUMENTO 3.11

O Colégio da Subespecialidade de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (CIP) da Ordem dos Médicos reuniu-se no 
passado dia 16 de Outubro, tendo analisado a solicitação 
por Vós efectuada em carta de 10-10-2006, relativamente 
aos “standards” mínimos para o funcionamento dos SUP, 
SUMC e SUB, previstos no Despacho n.º 18459/2006 de 
12 de Setembro.

Os elementos deste Colégio consideraram que o referido 
despacho não se aplicava às urgências de Pediatria uma 
vez que remetia para a “... articulação com as urgências es-
pecíficas de Pediatria, Obstetrícia e Psiquiatria segundo as 
respectivas redes de referenciação...”, pelo que este Colégio 
não deveria pronunciar-se sobre os requisitos mínimos aí 

referidos. Considerou ainda que em relação aos Servi-
ços de Urgência Básica (SUB), deverá ser salvaguardada 
a necessidade de equipamento adequado e de expe-
riência no atendimento pediátrico pelos colegas que 
venham a fazer parte das equipas de atendimento, de 
modo a garantir uma adequada abordagem e estabiliza-
ção das crianças com doença ou traumatismo grave, até 
à chegada da equipa de transporte medicalizado, nome-
adamente a experiência em Suporte de Vida Pediátrico.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Colégio da Subespecialidade em Cuida-
dos Intensivos Pediátricos,
Francisco Cunha

COLÉGIO DE NEFROLOGIA

DOCUMENTO 3.12

O Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de 
Nefrologia, em reunião de 27/10/2006 discutiu um do-
cumento enviado pelo V. Ex.a que pedia análise do des-
pacho 18459/2006 de 12 de Setembro que regulamenta 
a rede de referenciação hospitalar, e suas implicações na 
Nefrologia. Foi considerado que a rede de referenciação 

em Nefrologia, já definida, não vai ser afectada pelo 
novo despacho.
Com os meus melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Directivo do Colégio da Espe-
cialidade de Nefrologia,
Dr. António Cabrita



COLÉGIO DE ESTOMATOLOGIA

DOCUMENTO 3.16

Na sequência do pedido formulado pelo Presidente do 
Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, Dr. J. 
Pedro Moreira da Silva sobre a reorganização dos Serviços 
de Urgência como consta do despacho n.º 18459/2006 
do Ministério da Saúde publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série – n.º 176 de 12 de Setembro de 2006, para 
que sejam definidos os standards mínimos, técnicos e 
humanos que devem reger o funcionamento dos SUP, 
SUMC e SUB, a Direcção do Colégio da Especialidade de 
Estomatologia vem apresentar o seguinte parecer:

Os Serviços de Estomatologia existentes, integrados nas 
várias unidades hospitalares, sempre estiveram represen-
tados nas equipas de urgência respectivas exercendo a 
actividade clínica de acordo com a competência técnico-
profissional definida, respectivamente:

Traumatologia: Avulsões dentárias; Fracturas dento-
alveolares a par de outras fracturas do maciço facial; 
Esfacelos da face que envolvem a cavidade oral; Lesões 
das partes moles incluindo lacerações da língua, mucosa 
oral, sistema nervoso periférico, canal de Stenon e Whar-
ton; Complicações dos aparelhos ortodônticos fixos que 
provocam lacerações e comprometimento das vias respi-
ratórias superiores.

Patologia oral: Patologia inflamatória/infecciosa dos 

dentes e glândulas salivares; Abcessos/celulites com ori-
gem dentária, tal como a Angina de Ludwig, que podem 
comprometer a permeabilidade das vias respiratórias 
superiores; Patologia das ATMs, como luxação e dor 
orofacial intensa; Complicações de patologia oncológica 
da cavidade oral.
Complicações hemorrágicas: Hemorragias decorrentes 
de extracções sobretudo em doentes com discrasias san-
guíneas ou terapêutica anticoagulante.
Doenças sistémicas: Patologia aguda do aparelho esto-
matognático em pacientes com doenças sistémicas, como 
doentes imunodeprimidos, transplantados, com patologia 
cardiovascular crónica grave tratados em meio hospitalar.
De acordo com o referido despacho, a colaboração das 
especialidades de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Urologia, etc. está contemplada na alínea d), como fa-
zendo parte do “serviço de urgência médico-cirúrgica 
(SUMC)”, pelo que solicitamos igualdade de critérios 
para com a Estomatologia, que continuaria a estar in-
tegrada no serviço de urgência com o mínimo de dois 
elementos por equipa.
Com os melhores cumprimentos,
Presidente da Direcção do Colégio

Dr. Manuel Alberto Moreira Falcão
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COLÉGIO DE NEUROLOGIA

DOCUMENTO 3.15

Em resposta ao ofício de V. Ex.ª 2418 de 10 de Outubro 
de 2006, a Direcção do Colégio da Especialidade de Neu-
rologia considera como standards mínimos, técnicos e 
humanos que devem reger o funcionamento dos SUP, dos 
SUMC e dos SUB, os seguintes:

1. SUP – Estes Serviços devem dispor da presença física 
de dois médicos da especialidade em regime de presença 
física 24h por dia, sendo um dos elementos com o grau de 
especialista (isto é, com autonomia técnica).

Os Serviços devem ainda dispor de meios complemen-
tares de diagnóstico, nomeadamente exames de imagem 
(TC; RMN).

2. SUMC – Deverão dispor, nos hospitais onde for pos-
sível, de um especialista 24h em presença física. Nos ou-
tros casos deverá existir um programa de referenciação 
previamente bem definido.
Os Serviços devem ainda dispor de acesso a meios com-
plementares de diagnóstico, nomeadamente exames de 
imagem (TC; RMN).
3. SUB – Aos doentes assistidos nestes Serviços deverá 
ser assegurada, quando necessário, referenciação de cui-
dados neurológicos previamente bem definida.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Direcção do Colégio de Neurologia,
Dr. Celso Pontes

COMISSÃO COORDENADORA DA SECÇÃO DE NEUROPEDIATRIA

DOCUMENTO 3.17

Em resposta à solicitação que nos é feita sobre o assunto 
em questão, e em nome da Comissão Coordenadora da 
Secção de Neuropediatria, onde estão representados os 
Colégios de Pediatria e de Neurologia, passo a expor a 
nossa opinião, expressa em reunião de 28 de Outubro 
de 2006.

De acordo com a reorganização dos Serviços de Urgência 
proposta pelo Despacho citado, que nos parece positiva, 
deverá existir a possibilidade de recorrer aos conheci-
mentos e diferenciação de um Neuropediatra, apenas nos 
Serviços de Urgência Polivalente (SUP).

Assim, no caso da região norte, entendemos dever exis-
tir um apoio à urgência centralizada de Pediatria, que 
funciona no Hospital de S. João. Tal só será possível se 
reunirmos nesse apoio os neuropediatras existentes nos 
vários Hospitais da região, a saber: três no Hospital de 
S. João, três no Hospital Maria Pia, dois no Hospital de 

Santo António, dois no Hospital Pedro Hispano e um no 
Centro Hospitalar de Gaia. Esse apoio deverá ser feito 
em regime de prevenção, durante as 24 horas.

Na região Centro esse apoio já existe e funciona no Hos-
pital Pediátrico de Coimbra, há vários anos.

Na região de Lisboa há, também há vários anos, um 
Hospital com um neuropediatra em prevenção de 24 
horas – o Hospital de D. Estefânia.

Estando em marcha uma reorganização dos vários Hos-
pitais da cidade de Lisboa, pensamos, da mesma forma, 
que um apoio neuropediátrico deverá existir, ligado a 
um SUP, reunindo os vários neuropediatras espalha-
dos pelos vários Hospitais da cidade: Hospital de Santa 
Maria – dois neuropediatras, Hospital de D. Estefânia 
– cinco neuropediatras, Hospital de S. Francisco Xavier/
Egas Moniz – dois neuropediatras, Hospital de Garcia de 
Orta – dois neuropediatras.



Relativamente à reorganização dos serviços de urgência 
do Norte do País, penso que devo informar os seguintes 
aspectos:

Os hospitais que tem capacidade logística, técnica e hu-
mana de puderem assegurar um Serviço de Urgência 
Polivalente (SUP) são: 

De referir que, relativamente à alínea c) do Decreto Lei n.º 
176, 2.ª série, de 12 Setembro de 2006, os únicos hospitais 
que efectivamente tem valências de Gastrenterologia, Car-
diologia de Intervenção, Cirurgia Cardiotorácica, Cirurgia 
Plástica e Reconstrutiva, Cirurgia Vascular, Neurocirur-
gia, Imagiologia com angiografia digital e RMN, Patologia 
Clínica com toxicologia, são os seguintes: Centro Hospita-
lar de Vila Nova de Gaia (excepto ressonância magnética, 
que estará operacional dentro de muito pouco tempo); 
Hospital de S. João.

Parece-me lógico e evidente a rentabilização dos recur-
sos técnicos e humanos entre hospitais nomeadamente 
com critérios de localização, acessibilidades e demografia.
Existem necessidades populacionais a sul e a norte do 
Rio Douro com redes e referenciação dos diferentes hos-
pitais distritais e concelhios (futuros serviços de urgên-
cia médico-cirúrgica e urgência básica) que, claramente, 
apontam para uma urgência polivalente a norte do Rio 
Douro e outra a Sul do mesmo. Efectivamente elas já exis-
tem, necessitando de uma pequena reorganização (Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gala e Hospital de S. João).

Esta organização permite uma maior ligação entre os hos-
pitais e a comunidade em que estão integrados.

1.1. Oferta Hospitalar na Região do Grande Porto

A oferta de cuidados de saúde hospitalar do Grande Porto 
está muito concentrada em quatro Hospitais – S. João, 
Santo António, Pedro Hispano e CHVNGaia –, que apre-
sentam as seguintes características quantitativas (valores 
de 2004): (n.d.r.: dados omitidos). Fonte: DGS - Centros 
de Saúde e Hospitais do SNS/2004.

1.2. Oferta Hospitalar na Região de Entre Douro e Vouga

Na Região de Entre Douro e Vouga estão instalados cinco 
Hospitais que referenciam para o CHVNG e que apre-
sentam as seguintes características quantitativas (valores 
2004): ): (n.d.r.: dados omitidos). Fonte: DGS - Centros de 
Saúde e Hospitais do SNS/2004.

2. Evolução da Actividade do CHVNG (Produção, Qua-
lidade e Produtividade) 

a) Indicadores de produção (2003/2005) (n.d.r.: dados 
omitidos).

b) Indicadores de qualidade (n.d.r.: dados omitidos).

c) Indicadores de produtividade (n.d.r.: dados omiti-
dos).

Por sua vez, a população do Concelho de Vila Nova de 
Gaia, na procura de Cuidados de Saúde (internamento), 
recorrer às seguintes Unidades Hospitalares:

Os quadros anteriores evidenciam a enorme importân-
cia da área de influência do CHVNG.

Esta perspectiva é reforçada pela evolução recente e 
projectada da população residente relativa ao Concelho 
de Gaia:

É ainda ampliada se tivermos em consideração a linha 
de evolução da estrutura etária da população do Conce-
lho de Gaia: (n.d.r.: dados omitidos).

3 - Recursos Humanos

A distribuição em 2005 e 2006, dos Recursos Huma-
nos por Grupo Profissional é a seguinte: (nd.r.: dados 
omitidos).

Peio exposto, é minha opinião que o Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia, deverá manter o estatuto de Ser-
viço de Urgência Polivalente.

Fico à disposição para qualquer contribuição julgada ne-
cessária para o bom funcionamento do nosso sistema de 
Saúde, particularmente na Região Norte do nosso País.

Com os meus cumprimentos,

Prof. Horácio Costa

Porta-voz do Colégio de Cirurgia Plástica, Reconstru-
tiva e Estética
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COLÉGIO DE CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA

DOCUMENTO 3.18

NOME Nº DE CASOS PERCENTAGEM

Centro Hosp. V. N. de Gaia 16.545 72,4
H. G. Santo António 1.862 8,2
Prelada 955 4,2
S. João 936 4,1
Maternidade Júlio Dinis 904 4
São Sebastião 579 2,5
Pedro Hispano 379 1,7
Maria Pia 220 1

FONTE: IGIF – GDH’S - 2004

Em Faro, se estiver prevista um SUP, e seguindo o mesmo 
critério, deverá existir aí um apoio neuropediátrico, mas 
não sabemos se há meios humanos para o poder organizar.

Esta Comissão Coordenadora entende ainda dever cha-
mar a atenção para a necessidade de incluir o apoio de 
Electroencefalografia à avaliação urgente de várias situa-
ções neurológicas agudas e subagudas graves da criança, 

e que, naturalmente, deverá também estar prevista num 
Serviço de Urgência Polivalente.

A Comissão Coordenadora,

Célia Barbosa (H. Pedro Hispano); Maria Manuela San-
tos (H. Crianças Maria Pia); Isabel Fineza (H. Pediá-
trico de Coimbra); Ana Isabel Dias (H. D. Estefânia); 
Maria José Fonseca (H. Garcia de Orta)

HOSPITAIS ACESSIBILIDADES  RECURSOS POPULAÇÃO

Centro Hosp. V. N. Gaia Boas Todos 700.000

Hosp. G. S. to António Más Alguns 200.000 
   (109.000 no Porto cidade)

Hosp. S. João Boas Todos 700.000

H. S. Marcos (Braga) Satisfatórias Alguns 400.000

ANO POPULAÇÃO

1981 226.331
1991 248.565
2001 288.749
2021 331.025
2036 347.480

FONTE: EGP - ESCOLA DE GESTÃO DO PORTO
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COLÉGIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

DOCUMENTO 3.19

Em resposta à sua carta tenho a informar que a espe-
cialidade de Anatomia Patológica não está, e bem, con-
templada na reorganização dos Serviços de Urgência, 
pelo que não há lugar a definição de padrões. Sendo 
os Colégios órgãos consultivos do Conselho Nacional 
Executivo, todos os seus pareceres devem ser ratificados 
por este. Como tal, darei conhecimento do seu pedido 
ao CNE, ao qual solicitarei que lhe envie uma resposta 

oficial que poderá servir para esclarecer dúvidas seme-
lhantes noutras regiões do País.

Com os meus cumprimentos,

O Presidente da Direcção do Colégio de Especialidade de 
Anatomia Patológica

Dr. José Cabeçadas

COLÉGIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

DOCUMENTO 3.20

Acusamos a recepção da sua carta. 

Informamos que a posição do Colégio da Especialidade 
de Patologia Clínica relativamente a este tema será, 
caso seja para isso inquerido, transmitida ao Conselho 
Nacional Executivo, conforme obrigam os estatutos que 
regem os Colégios da Especialidade.

Aproveito a oportunidade para lhe enviar os melhores 
cumprimentos,

Pela Direcção do Colégio de Patologia Clínica

Manuel Cirne Carvalho

COLÉGIO DE CIRURGIA GERAL

DOCUMENTO 3.21

O Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de 
Cirurgia Geral, reunido em Coimbra no passado dia 21 
de Outubro, decidiu por unanimidade elogiar a inicia-
tiva de V. Exa., considerando-a como muito oportuna. 
No entanto, sendo este Conselho um Órgão Nacio-
nal, entendeu que não deveria satisfazer pretensões 
meramente “territoriais” pelo que se coloca à inteira 
disposição para definir os standards mínimos, técnicos 

e humanos, quando a tal for solicitado pelo Conselho 
Nacional Executivo.

Deste ofício vai-se dar conhecimento ao Senhor Presi-
dente da Ordem dos Médicos para facilitar o pedido de 
Parecer por Órgão Nacional.

Com os melhores cumprimentos pessoais,
Dr. Carlos Santos

COMISSÃO DA COMPETÊNCIA EM EMERGÊNCIA MÉDICA

DOCUMENTO 3.22

Para conhecimento do Exmo. Colega junto enviamos o 
parecer da Comissão da Competência em Emergência 
Médica relativo à Requalificação da Rede de Urgências 
que, nesta data, remetemos ao Coordenador Nacional 
do Exercício Técnico da Medicina, Exmo. Senhor Dr. 
Santiago Pedro Ponce.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Comissão de Competência em Emergên-
cia Médica,

Dr. Carlos Mesquita

PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE 
DE URGÊNCIAS – Parecer da Comissão de Compe-
tência em Emergência Médica

Em função do solicitado pelo Conselho Nacional 
Executivo, que o Conselho Nacional para o Exercício 
Técnico da Medicina se articule com a Comissão de 
Competência em Emergência Médica e o Colégio de Su-
bespecialidade de Medicina Intensiva, com a finalidade 
apresentar parecer sobre o assunto supracitado, tenho a 
informar o seguinte:
1. Reconhece-se o interesse e a oportunidade da revisão 
e actualização da Rede de Urgências.
2. Tal projecto deverá necessariamente, valorizar a qua-
lificação e a diferenciação da capacidade de resposta 
na prestação de cuidados e não se limitar à previsão de 
abertura ou encerramento de pontos de rede.
3. É positivo o alargamento da Rede de Urgências, com 
novos pontos de rede a serem criados, sobretudo no 
interior do País.

4. Concorda-se com a avaliação e ponderação de cri-
térios de decisão como os citados: afluência diária ao 
local de atendimento, distância / tempo de deslocação 
até ao Serviço de Urgência mais próximo, existência 
de actividade cirúrgica, existência de risco industrial e 
variabilidades decorrentes da mobilidade populacional 
(por razões de turismo ou outras).

5. É importante consignação da necessidade de, no mí-
nimo, existirem dois médicos de serviço em cada uni-
dade de urgência, por mais pequena que seja, e o com-
promisso de que esta seja dotada de meios de socorro, 
reanimação, estabilização e transporte de doentes.

6. Igualmente crucial, a necessidade de prever solu-
ções formativas para profissionais que trabalham nestes 
serviços, de forma a melhorar os cuidados prestados, 
optimizando a capacidade instalada e rentabilizando os 
novos investimentos.

7. Defende-se, a curto prazo, para todos os Médicos que 
trabalhem nos serviços de urgência básica e de emer-
gência, a obtenção de competência específica reconhe-
cida pela Ordem dos Médicos.

8. Como objectivo a médio e longo prazo, defende-se 
a especialização em medicina de urgência, através da 
frequência de internato próprio.

9. Realça-se a relevância da necessidade de investimento 
nos Cuidados Primários e da previsão de mais locais 
com consulta não programada em horário prolongado 
– consulta permanente não programada – como meio 
de dar resposta aos utentes numa lógica de proximi-
dade, junto do seu local de residência, como forma de 
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diminuir os casos de procura do Serviço de Urgência para 
a resolução de situações clínicas não urgentes.

10. Como conceito, concorda-se com a necessidade e o in-
teresse da rentabilização de recursos, humanos e materiais, 
através da concentração de valências médicas e cirúrgicas.

11. Contudo, em defesa das populações, sobretudo em 
áreas de maior interioridade e isolamento, realça-se a im-
portância da manutenção de uma rede de cuidados em 
proximidade. O referido apoio não passa apenas pela pre-
visão de mais pontos de rede mas, também, pela con-
signação de uma emergência médica pré-hospitalar mais 
actuante, qualificada e próxima, possibilitando uma esta-
bilização inicial adequada e um rápido encaminhamento 
para centro adequado.

12. Apoia-se, assim, a previsão de mais Viaturas Médicas 
de Emergência e Reanimação, não apenas nos Serviços de 
Urgência Polivalentes e Médico-Cirúrgicos mas, também, 
por necessário, nos Serviços de Urgência Básicos, como 
estruturas estrategicamente localizadas. Para esse fim, é 
fundamental o investimento numa relação próxima com 
o INEM, enquanto entidade empregadora, formadora e 
normalizadora de procedimentos.

13. Aceita-se, desde que assegurado o controlo médico, a 
possibilidade de não médicos virem a ter uma participação 
mais activa e qualificada no primeiro socorro pré-hospita-
lar do doente urgente / emergente.

14. Como processo dinâmico que é, a presente análise e pro-
posta de implementação de pontos de rede deve constituir 
um dossier aberto, adaptável às realidades presente e futura. 
É da maior importância investir na cuidada planificação da 
implementação das soluções, sem deixar de admitir que 
umas sejam exequíveis e outras não, que alguns resultados 
possam vir a ser diversos dos inicialmente pretendidos.

COLÉGIO DE MEDICINA DESPORTIVA

DOCUMENTO 3.24

Em referência ao seu pedido remetido a todos os elementos 
da Direcção deste Colégio sobre o assunto em epígrafe, 
relativamente aos standards mínimos nos Serviços de Ur-
gência públicos, informamos que a Medicina Desportiva 
não integra como especialidade própria, os Serviços de Ur-

COLÉGIO DE ORTOPEDIA

DOCUMENTO 3.23

Atendendo ao âmbito não só Regional mas também Nacio-
nal do problema que V. Exa. coloca, a Direcção do Colégio 
encontra-se a trabalhar com o Conselho Nacional Execu-
tivo para um enquadramento nacional regendo o funcio-
namento dos Serviços de Urgência previstos no Despacho 
n.º 18459/2006.

Oportunamente a Assembleia Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos deliberou suscitar junto dos órgãos téc-
nicos da Ordem dos Médicas a emissão de recomendações 
relativas às condições humanas e técnicas que deveriam 
presidir à reestruturação da rede de urgências anunciada 
pelo Governo.
A posição ontem divulgada pela Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna vem de encontro às dúvidas e preocupa-
ções que este Conselho perfilha.
Para além de manifestar a sua concordância com a posição 
assumida por aquela Sociedade, entende este Conselho 

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS
NOTA DE IMPRENSA DO CRNOM SOBRE A POSIÇÃO DA SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE MEDICINA INTERNA

DOCUMENTO 4

apelar à íntima colaboração da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna com o Colégio de Medicina Interna da 
Ordem dos Médicos com vista à congregação de opiniões 
dos médicos internistas e à definição de regras técnicas 
que acautelem a qualidade assistencial dos serviços de 
urgência.
O Conselho Regional do Norte disponibiliza desde já 
os meios logísticos ao seu alcance para a realização de 
quaisquer iniciativas que promovam os objectivos atrás 
enunciados.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

gência públicos, pelo que é desnecessário pronunciarmo-
nos sobre este assunto.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Direcção do Colégio de Medicina Desportiva
Dr. Bernardo Paes de Vasconcelos

15. O processo de ajuste e alteração da Rede de Urgências 
deve ser gradual e faseado, dando prioridade à abertura 
de novas unidades e à qualificação da resposta pré-hos-
pitalar e dos Serviços de Urgência que permaneçam em 
funcionamento, antes de qualquer hipotético encerra-
mento de um ponto de rede. É necessário garantir que 
qualquer modificação que implique o encerramento de 
um ou mais Serviços de Urgência não motive o impedi-
mento do acesso a cuidados qualificados de urgência em 
tempo útil.
16. Concorda-se com a previsão de uma estrutura de 
acompanhamento da implementação e funcionamento 
da Rede de Urgências. Considera-se necessária a partici-
pação nesta de elementos com poder executivo, como é o 
caso das Administrações Regionais de Saúde enquanto 
entidades gestoras da saúde a nível regional e local. Con-
sidera-se ainda necessária e oportuna a possibilidade 
de outros organismos, como por exemplo a Ordem dos 
Médicos, terem aqui um papel interveniente.
Em conclusão, é positiva a presente iniciativa, que visa o 
investimento na Rede de Urgências. Reconhecem-se mais 
valias e vantagens no proposto. Realça-se a importância 
da fase de operacionalização onde, obrigatoriamente, terá 
de existir uma política cautelosa de aferição das realida-
des locais e uma implementação faseada, no tocante aw 
alterações de pontos de rede. Tem de haver disponibili-
dade para soluções diferentes das previstas, o que inclui a 
possibilidade de abertura de mais unidades ou de descon-
tinuar o funcionamento de outras.
Pelo descrito, com as reservas citadas, entendemos que 
deve ser apoiado o processo de requalificação de urgências.
O Presidente da Comissão da Competência em Emergên-
cia Médica,
Carlos Mesquita

Oportunamente os resultados deste trabalho serão divul-
gados aos Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos.
Aproveito a oportunidade para lhe enviar os melhores cum-
primentos,
O Presidente do Colégio da Especialidade de Ortopedia
Dr. Roxo Neves
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Ex.mo Senhor

ASSUNTO: Intervenção do Tribunal de Instrução Cri-
minal no Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite e no 
Hospital da Prelada

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
foi confrontado com um conjunto de notícias dos ór-
gãos de comunicação social em que se relatam diligên-
cias tomadas pelo Tribunal de Instrução Criminal no 
âmbito de um processo de investigação a duas unidades 
de saúde (o Hospital da Prelada e o Instituto de Radio-
logia Dr. Pinto Leite) que foram acompanhadas por um 
elemento deste Conselho, de acordo com o previsto no 
Código do Processo Penal.

O Conselho Regional do Norte tem o dever de cumprir 
e fazer cumprir as disposições regulamentares estatuá-
rias e deontológicas que regem a actividade profissional 

dos médicos. Assim, o Conselho Regional do Norte 
deliberou requerer, junto do Conselho Disciplinar do 
Norte da Ordem dos Médicos, a instauração de proce-
dimento disciplinar aos Directores Clínicos das insti-
tuições referidas.

De forma a evitar qualquer tipo de interferência com as 
diligências em curso no âmbito da intervenção do Tribu-
nal de Instrução Criminal ou com aquelas que possam 
vir a ser tomadas pelos órgãos disciplinares da Ordem 
dos Médicos, o Conselho Regional do Norte não pres-
tará qualquer declaração adicional sobre esta matéria.

O Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos,

Dr. José Pedro Moreira da Silva

INVESTIGAÇÃO DO TIC A DUAS UNIDADES DE SAÚDE
CRNOM REQUER INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR AOS      
DIRECTORES CLÍNICOS

DOCUMENTO 6
(13 Nov 2006)

CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE
ANÁLISE DO RESPECTIVO PROGRAMA FUNCIONAL
Ex.mo Senhor
Presidente da ARS-Norte

ASSUNTO: Centro Materno-Infantil do Norte.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
vem desde já agradecer o pedido de comentário relativo ao 
Programa Funcional do Centro Materno-Infantil do Norte.

Compreenderá Vossa Ex.a que a Ordem dos Médicos não 
pode limitar-se a emitir comentários, mas sim a emitir 
pareceres.

Foi, a este título, que o Conselho Regional do Norte tomou 
a iniciativa de convidar Vossa Ex.a para a reunião realizada 
no passado dia 20 de Novembro.

Da leitura do referido Programa Funcional e das con-
clusões que este Conselho Regional extraiu da reunião 
com Vossa Ex.a resultam algumas dúvidas que nos im-
pedem de formular, neste momento, um parecer devi-
damente fundamentado. A brevidade de ocorrência 
desta reunião foi o motivo que nos levou a adiar um pro-
cesso de consulta formal aos Colégios de Especialidade 
da Ordem dos Médicos que se afigura indispensável.

Este processo de consulta não invalida, naturalmente, a 
qualidade dos contributos dos cerca de cem profissionais 
que participaram na reflexão que conduziu à elaboração 
do Programa que nos foi enviado, ainda que não seja per-
ceptível se aqueles contributos foram de aprovação ou 
reprovação relativamente ao mesmo.

Para que este Parecer possa efectivamente reflectir uma po-
sição formal do CRN da Ordem dos Médicos entendemos 
colocar à consideração de Vossa Ex.a a dilatação do prazo 
para a recolha de contributos sobre esta matéria, atendendo 

DOCUMENTO 5

ao facto do tema da criação do Centro Materno-Infantil 
do Norte não vir a ser prejudicado em algumas semanas 
porque a mesma aguarda concretização há décadas.

Este alargamento do prazo formalmente previsto visa:

a)  ouvir, em sede própria, a Comissão Consultiva pre-
vista na Portaria 7073/2006 de 7 de Março.

b)  obter, formalmente, o parecer técnico dos Colégios de 
Especialidade e das Comissões Técnicas de Sub-Especia-
lidade que representam os médicos envolvidos no pro-
cesso de criação do Centro Materno-Infantil do Norte.

Atendendo à relevância das matérias em apreço e a ne-
cessidade de manter em relação ao Ministério da Saúde, 
as relações de cooperação institucional que se esperam 
da Ordem dos Médicos, levam este Conselho a infor-
mar Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde do teor 
do ofício ora dirigido a Vossa Ex.a.

Ficando a aguardar uma resposta ao solicitado apre-
sento-lhe os meus melhores cumprimentos.

Com os meus cumprimentos.

O Vice-Presidente do Conselho Regional do Norte,

Dr. Gomes da Silva



DECRETO-LEI N.º 203/2004 DE 18 DE AGOSTO
COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

DOCUMENTO 7 

Comunicado da Presidência do Conselho de Minis-
tros de 06.12.2006 sobre o Decreto-Lei n.º 203/2004, 
de 18 de Agosto, que aprova o regime jurídico da 
formação médica após a licenciatura em medicina 
e revoga algumas disposições do Decreto-Lei n.º 
112/98, de 24 de Abril.

Este Decreto-Lei introduz ajustamentos no regime jurí-
dico da formação médica após a licenciatura em medi-
cina, adoptando novas soluções fruto dos conhecimen-
tos e experiência prática da sua aplicabilidade.

Das alterações introduzidas, salienta-se:

a) Retira-se a previsão relativa à existência, na fase ini-
cial da formação específica, de troncos comuns e ramos 
de diferenciação profissional;

b) Estabelecem-se mecanismos destinados a evitar que 
a realização de programas de investigação médica não 
prejudique a frequência do internato médico e a obten-
ção dos conhecimentos e aptidões inerentes ao exercí-
cio especializado da medicina;

c) Prevê-se a participação das Regiões Autónomas, na 
definição das necessidades nacionais de pessoal médico;

d) Introduz-se o conceito de entidade pública empre-
sarial, na sequência da publicação dos Decretos-Lei 
n.º 93/2005, de 7 de Junho, e n.º 233/2005, de 29 de 
Dezembro;

e) Substitui-se o conceito de exame pelo de prova de 
seriação de âmbito nacional, como meio de admissão ao 
internato médico;

f) Remete-se para o aviso de abertura do concurso as 
regras referentes à realização da prova de seriação de 
âmbito nacional e requisitos para o efeito exigidos;

g) Prevê-se a possibilidade de conceder o regime de 
trabalho de tempo parcial aos médicos internos que 
tenham acesso a programas de doutoramento em inves-
tigação médica;

h) Extingue-se a possibilidade de mudança de área 
profissional por motivo de saúde, a qual passa a fazer-se 
exclusivamente através da sujeição a nova prova nacio-
nal de seriação para acesso ao internato médico;

i) O ano comum deixa de ser transitório e passa a inte-
grar o internato médico com carácter definitivo.

CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

Comunicado

Perante as sucessivas violações a que tem estado sujeito 
o processo de colocação dos médicos internos nos res-
pectivos concursos de acesso ao Internato Médico, o 
Conselho Nacional do Médico Interno entendeu comu-
nicar a todos os colegas a sua posição.

A criação de dois concursos simultâneos, com requi-
sitos especiais de admissão distintos, para ingresso 
no Internato Médico em 2007, não se encontra pre-

vista quer no decreto-lei 203/2004, quer na portaria 
183/2006 (regulamento do Internato Médico). Entende 
o CNMI que o estabelecimento de requisitos especiais 
de admissão deste tipo abre um precedente grave, já 
que permite alterar significativamente as regras de ad-
missão ao Internato Médico de concurso para concurso 
e de ano para ano. Alterações desta monta não devem 
ser feitas através dos Avisos de Abertura dos Concur-
sos, porquanto estes se referem apenas ao concurso em 
causa e não às regras gerais a que estes procedimentos 
devem obedecer e que devem permanecer constantes.
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CONCURSOS PARA ASSISTENTE GRADUADO DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
POSIÇÃO DO CRNOM

DOCUMENTO 8 
(13 Nov 2006)

Ex.mo Senhor
Dr. Rui Gonçalves
Secretário Geral do Ministério da Saúde

ASSUNTO: Concursos para Assistente Graduado de 
Ginecologia e Obstetrícia

Tendo chegado ao nosso conhecimento que, depois de 
um longo período de suspensão, foram reactivados os 
Concursos para Assistente Graduado da carreira hos-
pitalar na “área” da Ginecologia e Obstetrícia, julgamos 
serem oportunos os seguintes comentários:

1. Nesta área existe tão só a especialidade de Ginecolo-
gia e Obstetrícia, reconhecida pela Ordem dos Médicos;

2. A estratégia ministerial no que respeita aos Serviços 
de Acção Médica tem pugnado pela existência de Servi-
ços únicos de Ginecologia e Obstetrícia;

3. O Ministério parece insistir em proceder à nomeação 
de 3 (três) tipos de Júris, de Obstetrícia, de Ginecologia 
e de Ginecologia e Obstetrícia.

Com estes fundamentos julgamos pertinente informar 
V. Ex.a, de modo a que seja revogada a nomeação de 
Júris de Obstetrícia e Júris de Ginecologia e constituí-
dos unicamente Júris de Graduação em Ginecologia e 
Obstetrícia.

Não será displicente o facto de esta multiplicação de 
júris ser de todo incoerente, acarretando excesso de 
burocracia, custos acrescidos e consequências futuras 
aquando da ascensão na categoria profissional.

No pressuposto da solidariedade institucional com o 
Ministério da tutela, vimos solicitar a V. Ex.a que in-
tercedesse superiormente de modo a prevenir os danos 
causados a profissionais e instituições.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos 
Dr. José Pedro Moreira da Silva

CONCURSOS DE ACESSO AO INTERNATO MÉDICO
COMUNICADO DO CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

DOCUMENTO 9
(23 Out 2006)
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“IRREGULARIDADES” NA MEDICINA CONVENCIONADA 
CARTA DA CRNOM SOBRE O DOCUMENTO DA ERS

DOCUMENTO 10
(06 Nov 2006)

ASSUNTO: DOCUMENTO DA ERS SOBRE ALE-
GADAS FRAUDES NOS SERVIÇOS CONVENCIO-
NADOS

Caro(a) Colega,

O Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem dos 
Médicos teve conhecimento, através de notícia da Co-
municação Social, que a Entidade Reguladora da Saúde 
terá elaborado um documento sobre irregularidades 
nos Serviços convencionados.

Ao ser anunciado que existe fraude em 20% da fac-
turação do sector, sem identificação das situações em 
causa, está a Entidade Reguladora da Saúde, na prática, 
a emitir juízos de valor que de alguma maneira atingem 
todos os médicos convencionados.

O CRN lamenta desde já o método de divulgação deste 
estudo que pode colocar em causa a confiança da so-
ciedade portuguesa na Medicina Convencionada, nas 
Misericórdias e outras Instituições Particulares de So-
lidariedade Social.

Não pode o CRN deixar de lamentar tal atitude e reque-
rer à ERS que, se tiver suspeitas sobre algumas conven-
ções, deve identificar junto das entidades competentes 
os eventuais prevaricadores e a natureza da prevarica-
ção em causa de forma a que a generalidade dos mé-
dicos convencionados não sejam confundidos, no seu 
todo, com práticas ilegais.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Regional

Inicialmente esteve em causa a possibilidade de acesso 
ao concurso pelos médicos actualmente no Ano Co-
mum de 2006. Esta situação perdurou durante várias 
semanas até que a Secretaria-Geral do Ministério da 
Saúde, após insistência do CNMI, finalmente publi-
cou no seu site informação adicional sobre o concurso 
IM2007-B, onde previa claramente a possibilidade dos 
internos do Ano Comum de 2006 concorrerem.

Hoje (23 de Outubro), o CNMI foi confrontado com a 
revogação dos avisos de abertura dos concursos para 
o Internato Médico de 2007 (A e B) que haviam sido 
publicados há apenas 13 dias, e que acontece já du-
rante o período de inscrição para os mesmos. Uma tal 
atitude sem precedentes por parte do Ministério da 
Saúde constituiu uma surpresa, tanto para o CNMI, 
como para os médicos internos que pretendem parti-
cipar nestes concursos. Os novos avisos de abertura 
alteram significativamente a orgânica proposta pelo 
MS para estes concursos. Deixa de existir um concurso 
específico para os recém-licenciados por universidades 
portuguesas, passando o concurso A a integrar todos os 
médicos que não tenham realizado o Ano Comum ou 
estágios equivalentes. Por seu lado, os médicos internos 
que pretendam mudar de área profissional de especiali-
zação, são remetidos para um concurso B, cujo número 
de vagas deixou de ser conhecido face às alterações 
introduzidas hoje, deixando os jovens médicos que pre-
tendem trocar de especialidade num clima de grande 
incerteza. O Conselho Nacional do Médico Internos 
sempre foi favorável à existência de um único concurso 
de acesso à especialidade, aberto a todos os médicos in-
ternos. Esta situação é do interesse não só dos internos, 
mas também da população portuguesa, que assim veria 
os seus jovens médicos nas especialidades para as quais 
realmente se sentem vocacionados.

A publicação do mapa de vagas para o Internato Médico 
de 2006 tinha já antes sido alvo de comunicado da 
Ordem dos Médicos exigindo a sua divulgação até 20 
de Junho; não compreende o CNMI por que razão ela 
ocorreu passados quatro meses. Menos entendemos 
que após menos de uma semana da sua publicação ele 

tenha sido suspenso quando os candidatos tinham já 
estabelecido a calendarização das suas escolhas.

Já em 2005 o CNMI tinha manifestado a sua perplexi-
dade pela alteração do mapa a apenas 3 dias da escolha 
dos candidatos; na altura a justificação apresentada foi a 
da mudança de governo. Foi-nos garantido que tal não 
se voltaria a repetir. Qual a justificação para mais este 
atropelo?

O CNMI considera que esta suspensão do mapa e dos 
concursos em curso representa uma atitude hostil pe-
rante os jovens médicos e denota uma clara irrespon-
sabilidade e incompetência por parte do Ministério 
da Saúde, estrutura responsável pela sua elaboração e 
publicação. Consideramos ainda que tal atitude reflecte 
uma postura de contínua arrogância e prepotência des-
respeitando quaisquer prazos e condições legais previs-
tas e elaboradas pelo próprio Ministério da Saúde.

Quando num estado de direito é o próprio executivo 
que não respeita as regras por que se rege e faz reger os 
outros, consideramos que foram ultrapassados todos 
os limites.

Está por isso instalado um claro clima de desconfiança 
entre jovens médicos e Ministério da Saúde que, para 
além de tratar de áreas sensíveis do Serviço Nacional de 
Saúde, tem que ver com direitos básicos de cidadania. 
Não nos sentimos respeitados nem como profissionais 
ao serviço da população nem sequer como pessoas.

O Conselho Nacional do Médico Interno está a levar a 
cabo uma auscultação da opinião dos colegas envolvi-
dos e pretende solicitar uma audiência com carácter ur-
gente ao Secretário-Geral do Ministério da Saúde com 
o objectivo de esclarecer as motivações que levaram a 
tão drásticas alterações nos concursos dos Internatos 
Médicos de 2006 e 2007.

O Conselho Nacional do Médico Interno
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Exmo. Senhor
Dr. José Pedro Moreira da Silva
Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos

Como é conhecido, uma minha carta sobre reembolso 
de despesas ao serviço da Ordem deu origem a repetida 
troca de correspondência entre o  CRN e o Bastonário, 
que chegou incompleta a muitos colegas, gerando dú-
vidas sobre o meu “conflito com o Bastonário”. Esta si-
tuação tomou-se desconfortável pelo desconhecimento 
de muitos colegas sobre a natureza da contenda, o que 
pode levar a confusão.

Em devido tempo pedi ao Bastonário o favor de enviar 
aos Colégios ou mandar publicar a minha última carta 
de esclarecimento. Como até ao momento não recebi 
qualquer informação, decidi escrever uma nota cuja 
publicação na Revista regional antecipadamente agra-
deço.

Lamento, mais uma vez que se tenha optado por com-
plicar em vez de resolver problemas, mas não me cabe 
culpa pela situação criada.

Enviarei idêntico pedido de publicação na Revista da 
Ordem dos Médicos.

Antecipadamente grato, envio os cumprimentos

*****

BOAS CONTAS...

RESOLVER OU COMPLICAR?

Jorge Amil Dias, Pediatra

Há cerca de 2 meses enviei uma carta ao Presidente do 
Conselho Regional do Norte e ao Bastonário da Ordem 
dos Médicos protestando contra o prazo de 3 meses 
para reembolso de despesas ao serviço da Ordem dos 
Médicos. Desempenhei funções na Direcção do Colégio 
de Pediatria durante 6 anos e mensalmente tive de ir 

“TAXAS MODERADORAS” NOS INTERNAMENTO 
E CIRURGIAS HOSPITALARES
CARTA DA APMCH AO SENHOR PROVEDOR DE JUSTIÇA

DOCUMENTO 11
(07 Nov 2006)

Exmo. Senhor Provedor de Justiça
Assunto: Defesa do Serviço Nacional de Saúde, pa-
gamento de “taxas moderadoras” nos internamentos 
e cirurgias hospitalares - Fiscalização de constitu-
cionalidade.
A Associação Portuguesa dos Médicos da Carreira Hos-
pitalar tem aprovado moções, em defesa das carreiras 
médicas e do Serviço Nacional de Saúde, solicitando 
ao Governo e aos partidos políticos com representação 
parlamentar que tomassem posições adequadas na de-
fesa dos direitos e deveres sociais, nomeadamente o di-
reito à saúde, consagrados na Constituição da República 
Portuguesa, o que infelizmente não tem acontecido.
Agora, face à atitude do Ministério da Saúde, que pre-
tende criar uma nova “taxa”, tal como consta na pro-
posta de lei 478/2006, artigo 139.º, n.º 1, do Orçamento 
do Estado, alegadamente moderadora, para interna-
mentos e cirurgias hospitalares:
Vem esta Associação pedir a intervenção de V. Ex.a, 
ao abrigo dos artigos 231, n.º 1 e 281.º, n.º 2, alínea d, 
da Constituição da República Portuguesa, no sentido 
de requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação e 
declaração de inconstitucionalidade da referida norma 
que consagra esta “taxa”.
Não se trata, porém, de taxas moderadoras, porque 
estas, como a designação indica, destinam-se a de-
sencorajar a procura desnecessária, actuando sobre a 
vontade do utente. No caso, esta nova modalidade de 
pagamento penaliza economicamente os utentes que 
precisam de tratamento por decisão médica.
As referidas taxas, que o próprio Sr. Ministro designou 
por “taxas de utilização”, num momento de sinceridade, 
constituem, pois, uma forma de co-financiamento do 
Serviço Nacional de Saúde. Por isso, além de injustas e 
aberrantes são manifestamente inconstitucionais.
Com efeito:
O artigo 64.º da Constituição da República estabelece 
o princípio da gratuitidade tendencial do SNS. A ex-

pressão “tendencialmente gratuito” foi introduzida pela 
revisão constitucional de 1989 e destinou-se a tornar 
constitucionais as taxas moderadoras já previstas na 
lei 56/79 que criou o SNS e haviam sido declaradas 
inconstitucionais em obediência ao princípio da gratui-
tidade total consagrado na primeira versão do referido 
artigo 64.º.
Do exposto resulta que a actual redacção deste artigo 
tem de ser interpretada como permitindo apenas o 
pagamento de taxas moderadoras, no sentido estrito e 
não de qualquer outra taxa que possa inibir o médico 
hospitalar de cumprir o seu dever.
A Constituição da República apenas admite taxas mo-
deradoras de valor simbólico para desmotivar o utente 
de procurar desnecessariamente o médico e não outras 
taxas que possam interferir sobre a consciência profis-
sional do próprio médico que julga necessário o trata-
mento ou o internamento.
Este verdadeiro imposto, criado pelo Ministério da 
Saúde, representa, assim, um atentado contra a filosofia 
humanista do SNS e viola grosseiramente a Constitui-
ção da República.
Por isso se espera que os órgãos de soberania a quem 
compete defender a nossa lei fundamental, especial-
mente o senhor Presidente da República, travem esta 
medida que lesa gravemente o direito à saúde de todos 
os portugueses e visa destruir o actual modelo do Ser-
viço Nacional de Saúde, transformando-o de tenden-
cialmente gratuito em tendencialmente pago.
Pel’A Associação Portuguesa dos Médicos da Carreira Hos-
pitalar
Prof. Carlos M. Costa Almeida
Com conhecimento: Senhor Presidente da Assembleia 
da República; Senhor Primeiro Ministro; Grupos Par-
lamentares da Assembleia da República; Comissão 
Parlamentar da Saúde; Bastonário e Secções Regionais 
da Ordem dos Médicos; Sindicatos e Associações dos 
Médicos; 

BOAS CONTAS: RESOLVER OU COMPLICAR?
CARTA DO DR. JORGE AMIL DIAS

DOCUMENTO 12
(12 Nov 2006)
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PROBLEMAS DA MEDICINA GERAL E FAMILIAR
CARTA DO PRESIDENTE DO COLÉGIO AO PRESIDENTE DO CNE

DOCUMENTO 13
(19 Out 2006)

Exmo. Senhor Dr. Pedro Nunes,

Digmo. Presidente do CNE da OM

Vários temas de relevante importância na área da Medi-
cina Geral e Familiar têm vindo a assumir contornos da 
maior gravidade e em relação aos quais se revela cada 
vez mais difícil uma aconselhável contenção, sem que 
sobre eles se faça um cabal e definitivo esclarecimento.
O conteúdo de algumas dessas questões e a forma como 
publicamente têm emergido a suspeitada origem de 
fulcrais documentos reguladores e, pior do que tudo, as 
dúvidas e as insinuações correntes acerca de movimen-
tações à revelia de anteriores decisões, são razões de 
sobra para o alimento de um clima insustentável e a que 
esta Direcção importa clarificar e pôr cobro.

De facto, questões como:
– O novo modelo de constituição de Júris de Exames da 
nossa Especialidade;
– O congelamento do processo do Programa de Inter-
nato de 4 anos, estagnado dentro da própria Ordem, 
por nós proposto há cerca de um ano e meio e aprovado 
em CNE;
– A não transmissão às Coordenações de Internato, aos 
Centros de Saúde e aos Orientadores de Formação, das 
muitas dezenas de Idoneidades por nós já verificadas 
nos últimos 6 anos;
– As avaliações que agora se programam para Clínicos 
Gerais não-Especialistas (“indiferenciados”) com vista à 
atribuição da categoria de Assistente;
– A não publicação, aliás garantida, da posição desta 

Direcção sobre a entrevista de Sua Ex.a o Ministro da 
Saúde sobre a recusa do mesmo em acorrer a Serviços 
de Atendimento Permanente;
– A não resposta à nossa proposta de reformulação de 
atribuição das ajudas de custo;

São, todas elas, matéria que interessa debater aberta, 
profunda e clarificadoramente, no sentido de se en-
tenderem, de uma vez, as responsabilidades anexas às 
mesmas, quem as protagoniza e quais as respectivas 
consequências
Acresce, aliás, não estar esta Direcção disposta a ser 
afectada na sua imagem, e até bom nome, por questões 
a que seguramente é alheia.
Para nós, é, pois, clara a imprescindibilidade dos vários 
esclarecimentos que esperamos, no sentido, inclusive, 
de equacionarmos a compatibilidade da realidade ve-
rificada com a nossa própria coerência e até mesmo 
continuidade.
Assim e pelo que se expõe, solicita-se a V.a Ex.a se 
digne marcar, com a maior brevidade, uma reunião do 
CNE com esta Direcção, versando os assuntos citados, 
entre outros, que assim reputamos da maior importân-
cia, quer quanto ao presente que desejamos esclarecido, 
quer quanto ao nosso comum futuro.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Direcção do Colégio de Medicina Geral 
e Familiar

José Maria Silva Henriques

C.C.: Presidentes dos Conselhos Regionais.

à Secção Regional do Norte entregar a declaração de 
presença nas reuniões e requerer que me devolvessem 
o dinheiro que havia gasto em serviço. Por duas vezes 
o reembolso foi negado por ter sido pedido mais de 3 
meses depois da data da actividade. Revoltado com 
este procedimento burocrático em que a entidade de-
vedora (neste caso a Ordem dos Médicos) unilateral-
mente impõe a validade da sua dívida e declara a sua 
extinção quando bem entende, escrevi a mencionada 
carta em que propus que, nas actividades desempenha-
das nas instalações da Ordem dos Médicos (como são 
geralmente as reuniões das Direcções dos Colégios), 
a verificação de presenças fosse feita pelos funcioná-
rios da Ordem e os respectivos reembolsos de despesa 
fossem automaticamente processados. Pensava eu que 
esta proposta, de tão simples e transparente, merecesse 
poucos segundos até ser aceite e rapidamente o assunto 
se ultrapassasse. Assim não foi...

O Presidente do Conselho Regional do Norte decidiu 
enviar cópia da minha carta a todas as Direcções dos 
Colégios com a informação de que o Conselho Regio-
nal do Norte pagaria as despesas sempre que fossem 
devidas.

O Bastonário da Ordem dos Médicos fez o favor de me 
telefonar a explicar as razões da recusa do pagamento 
em nome da boa organização da contabilidade e contas 

da Ordem dos Médicos. Tive então oportunidade de lhe 
transmitir o meu desacordo por essa interpretação res-
tritiva da situação. Algumas semanas mais tarde tomei 
conhecimento de uma carta do Bastonário a todas as 
Direcções dos Colégios (em que se faz menção a uma 
carta anexa que não foi enviada) reiterando os argu-
mentos que me havia exposto telefonicamente.

Tudo isto não passaria dum ridículo empolamento 
duma proposta de melhoria dos processos, se não ti-
vesse havido a difusão nacional do problema sem in-
tenção de corrigir o erro. Vi-me então confrontado com 
numerosas manifestações de solidariedade e também 
pedidos de esclarecimento e por parte de Colegas só 
parcialmente informados do “problema”. Assim, escrevi 
novamente ao Bastonário reforçando as minhas razões 
e estranhando que a Ordem não possa pagar despesas 
que deve por estarem atrasadas mas possa receber cotas 
de qualquer momento passado. Afinal a transparência 
financeira só funciona num sentido? E só contra os 
médicos que trabalham gratuitamente para dignifi-
cação da instituição? Pedi a idêntica divulgação dessa 
clarificação de ideias mas não recebi qualquer resposta. 
Nesta circunstância não me resta outra solução além do 
pedido de publicação desta informação, lamentando 
que uma sugestão de melhoria se tenha transformado 
num folhetim de cordel com enormes gastos de papel, 
selos e tempo (não reembolsado)...
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REUNIÕES CIENTÍFICAS

20 Janeiro Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Angiologia e 
Cirurgia Vascular 

26, 27 Janeiro Reunião Científica 
“Trauma – Um Flagelo do Século 
XXI”

26 Janeiro Reunião Inter-
Hospitalar do Norte 

02 Fevereiro Seminário de 
Neonatologia – Serviço de 
Neonatologia do Hospital de S. 
João 

06 Fevereiro Debate sobre 
Interrupção Voluntária da 
Gravidez

02, 09, 16, 23, Fevereiro Curso 
de Comunicação para profissionais 
de Saúde 

16 Fevereiro 1.º Curso Teórico-
Prático de Técnicas de Diagnóstico 
em Imunoalergologia 

23 Fevereiro Reunião Inter-
Hospitalar do Norte 

24 Fevereiro Reunião da 
Associação de Apoio aos Doentes 
Depressivos e Bipolares 

09 e 10 Fevereiro  2.º Congresso 
Nacional de Endoscopia – H. S. 
João

09 e 10 Março Reunião 
do Grupo de Trabalho de 
Doença  Inflamatória Intestinal 
da Sociedade Europeia de 
Gastrenterologia e Nutrição 
Pediátrica 

23 Março Assembleia Geral da 
Associação Portuguesa de Cirurgia 
Ambulatória

30 Março Reunião Inter-
Hospitalar do Norte 

15, 16, 22, 23 Dezembro Curso 
M.B.A. – Escola de Negócios 
Caixanova 

12, 13, 19, 20, 26, 27 Janeiro 
Curso MBA – Escola de Negócios 
Caixanova 

02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 
Fevereiro Curso MBA – Escola de 
Negócios Caixanova 

02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 
24, 30, 31 Março Curso MBA 
– Escola de Negócios Caixanova 

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

14, 15, 16 Dez. – Curso de Pós-
Graduação em Gestão de Unidades 
de Saúde (1.º Semestre) – Ordem 
dos Médicos SRN/Universidade 
Católica

15 Janeiro Conselho Nacional para 
a Evidência na Medicina 

03 Fevereiro Conferência “O 
Choque Informática na Saúde”

ACTIVIDADES DE CULTURA E 
LAZER

Exposições:

05 Dezembro 2006 a 15 Janeiro 
2007 Exposição de Arte de Teresa 
Almeida

03 a 29 Janeiro Exposição de 
Pintura de Rosa Maria Gomes

17 a 29 Janeiro Exposição de 
Pintura de Luís Filipe Rodrigues

27 Janeiro a 25 Fevereiro 
Exposição de Pintura a Óleo de 
Maria Antónia Jardim

01 a 26 Fevereiro Exposição de 
Pintura de Abílio Marcos

28 Fevereiro a 31 Março  
Exposição de Pintura de Mestre 
Júlio Pires

Concertos

30 Janeiro Serão Cultural. 
Concerto de Guitarra dedilhada, 
Harpa, Coro “Allegro 
Cantabile”– Conservatório 
de Música da Maia. Poesia de 
Barreiro de Magalhães

Outros Eventos:

19 Janeiro Lançamento do 
Romance “Caramulo “ de 
António Passos Coelho.

03 Março Lançamento do Livro 
“Manifesto de um Sonho” de 
Joaquim Carvalho Mendes

ACONTECEU...

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

Grupo Solista da Academia de Método Suzuki 
“A Pauta”. CCC, 16 Dez 2006.

Serão Cultural. CCC, 30 Jan2007.

Arte de Teresa Almeida esteve patente no CCC de 5 de 
Dezembro de 2006 a 15 de Janeiro 2007.
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VAI ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS

03, 05 Maio Jornadas de 
Ortopedia do H. S. João 

17, 18 Maio Congresso Europeu 
de Ortopedia

25 Maio Reunião Inter-
Hospitalar do Norte 

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

12, 13, 14 Abril Curso de 
Pós-Graduação em Gestão de 
Unidades de Saúde (2.º Semestre) 
– Ordem dos Médicos SRN/
Universidade Católica

24, 25, 26 Maio Curso de 
Pós-Graduação em Gestão de 
Unidades de Saúde (2.º Semestre) 
– Ordem dos Médicos SRN/
Universidade Católica

ACTIVIDADES 
DE CULTURA E LAZER

Exposições

De 15 Março a 15 Abril 
Exposição de Pintura de Mestre 
Adelino Ângelo [Corredores e 
Paredes do Bar]

De 02 a 29 Abril Exposição 
Colectiva  de Dra. Isabel Abreu 
[Galeria]

De 02 a 27 Maio Exposição de 
Arte  de Ricardo de Brito Moreira 
da Silva [Galeria, Corredores e 
Paredes do Bar]

Mestre Adelino Ângelo volta ao CCC. 
A partir de 15 de Março.



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 AL-

GUMAS ACTUALIZAÇÕES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E TAXAS DE DESCONTO ACORDADAS.

80 BENEFÍCIOS SOCIAIS

HOTÉIS

SANA Lisboa Hotel****
Av. Fontes Pereira de Melo, 8
1069-310 Lisboa 
Telf. 210064300 ∙ Fax  210064301
sanalisboa@sanahotels.com 
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Malhoa Hotel****
Av. José Malhoa, 8
1099-089 Lisboa
Telf. 210061800 ∙ Fax  210061801
sanamalhoa@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Metropolitan Hotel****
Rua Soeiro Pereira Gomes, Parcela 2
1600-198 Lisboa 
Telf.  217982500 ∙ Fax  217950864
sanametropolitan@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Reno Hotel***
Av. Duque D’Ávila, 195/7
1050-082 Lisboa
Telf. 213135000 ∙ Fax. 213135001
sanareno@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Executive Hotel***
Av. Conde de Valbom, 56
1050-069 Lisboa
Telf. 217951157 ∙ Fax 217951166
sanaexecutive@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Rex Hotel ***
Rua Castilho, 169 
1070-051 Lisboa
Telf.  213882161 ∙ Fax  213887581
sanarex@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Estoril Hotel ***
Av. Marginal, 7034
2765-247 Estoril
Telf.  214670322 ∙ Fax  214671171
sanaestoril@sanahotels.com
DESCONTO 10%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Sesimbra Hotel***
Av. 25 de Abril, 11
2970-634 Sesimbra
Telf.  212289000 ∙ Fax  212289001
sanasesimbra@sanahotels.com
DESCONTO 10%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

PRAIAGOLFE Hotel
Rua 6 
4500-357 Espinho
Telf. 22 7331000 ∙ Fax 22 7331001
reserves@paraiagolfe.com
DESCONTO DE 30%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

ALDEAMENTO TURÍSTICO DA 
PRAINHA – Prainha Village 
8500 – 072  Alvor
Telf. 282 458950
geral@prainha-ei.pt
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ARTE E DECORAÇÃO

Garnel, Pinho - Representações de 
Mobiliário de Escritório
 Rua Silva Brinco, 356
44655 S. Mamede Infesta
Telf. 229012872 ∙ Fax 229021922
DESCONTO 25%
(SOBRE PREÇOS DE TABELA NA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO)

Cores Livres - Espaço de Artes e Molduras
Rua Júlio Dinis, 552
4050-319 Porto
Telf. 226062645
geral@coreslivres.com
www.coreslivres.com
DESCONTO DE 5% A 10 % (NO PREÇO DE 
OBRAS DE ARTISTAS CONSAGRADOS E DA 
ACTUALIDADE); DESCONTO DE 10% A 15 % 
NO PREÇO DE MOLDURAS (LACADAS ENTRE 
OUTRAS)  

ANIMAÇÃO CULTURAL

Debaixo d’Olho – Serviço Culturais, Lda.
Rua Alvares Cabral, 66 
Miramar
4410-322 Vila Nova de Gaia
 Telem. 917226809 / 932015063
 DESCONTO DE 5% A 10%
  

DESPORTO [GINÁSIO E HEALTH CLUB]

Clube Infante Sagres – Secção de Judo
pedromatsu@gmail.com
ISENÇÃO DE JÓIA DE INSCRIÇÃO (7.50 ¤); ISEN-
ÇÃO DE PAGAMENTO DO CARTÃO DE SÓCIO 
DO CIS (2.50 ¤); ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO 
JUDO (25 ¤)

Associação de Ginástica do Norte
Rua António Pinto Machado, 60 – 3º 
4100-068 Porto
Telf. 226001585
OFERTA DA TAXA DE INSCRIÇÃO NAS AU-
LAS DE GINÁSTICA CRIANÇAS E ADULTOS; 
DESCONTO DE 5% EM FESTAS DE ANIVERSÁ-
RIO; DESCONTO DE 10% NO VALOR TOTAL 
DO PAGAMENTO TRIMESTRAL; DESCONTO 
DE 20% NO VALOR TOTAL DO PAGAMENTO 
ANUAL; DESCONTO DE 5% NO VALOR TO-
TAL PARA MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA

TETRA HEALTH CLUB
TETRA – Investimentos Desportivos e 
Recreativos
Rua Domingos Sequeira, 224 C – Porto
Telf. 228305842 ∙ Fax 228305843
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE JOIA; DES-
CONTOS ESPECIAIS SERVIÇOS: PISCINA 
LIVRE, JACUZZI, SAUNA/BANHO TURCO, 
HIDROGINÁTICA, HIDROTERAPIA, MUS-
CULAÇÃO, FITNESS, CARDIO-FITNESS, 
GINÁSTICA

HEALTH CLUB DRAGRÃO 
SOLINCA. Estádio do Dragão -  Porto
Telf. 22 5574700 
PREÇOS ESPECIAIS  

 
LIVRARIA

Porto Editora, Lda
• Rua da Fábrica, n.º 90 Porto
 DESCONTO 10% (EM LIVROS, ARTIGOS DE 
PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
• Prç. D. Filipa de Lencastre, n.º 42 
Porto
DESCONTO 10% (EM LIVROS, ARTIGOS DE 
PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
• Av. Almirante Gago Coutinho, 
59-D,  Lisboa
DESCONTO 10% (SÓ COMERCIALIZA 
LIVROS)

OUTROS

EUROPAUTO
Concessionário Veículos Novos
Av Vasco da Gama – km7-
4431-801 Avintes
 CONDIÇÕES ESPECIAIS VENDA DE 
VIATURAS E SERVIÇOS 


